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كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية



كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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ً على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل  نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاما
اقتصاده حتى غدت  الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ 
 きئات سواジإحدى دعائم هذا ا《قتصاد. فمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة 
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل 

ً اジئات من العاملني. أيضا
وإجراきات  ضغوط  بسبب   ً خصوصا الدوائية  والصناعات   ً عموما صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

ً وأن اゲميع يعرفها ويعيها. ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصا
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي 

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص.
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق 
مع متطلبات GMP األوروبية و FDA األمريكية. أما في األردن فإن شركتنا هناك (شركة نهر األردن) قد تأهلت . 

وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم.

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن  رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
ً وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة. أرباحها سوف تزداد أيضا

أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة  على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما 
أشكر ا【دارة  التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني. كما أشكر كافة الداعمني للشركة 

وأخص األخوة األطباき والصيادلة على تعاونهم.

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم 
والس』م عليكم ورحمة اهللا

 محمد مسروجي

رئيس مجلس ا《دارة

  

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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مجلس االدارة  

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية



كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة
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محمد محمود مسروجي
رئيس مجلس ا�دارة 

- بكالوريوس تاريخ
- ماجستير إدارة أعمال

- دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت -2011 
- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية.

- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي.
- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية.

- شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية.

- رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني.
- رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني.

- نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب.
- عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري.

- رئيس مركز تطوير القطاع اザاص.
- رئيس جمعية أصدقاき جامعه بيرزيت.
- عضو مجلس أمناき مؤسسة "اゴق".

- عضو مجلس أمناき اジلتقى الفكري العربي.

- عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة-عمان.

- عضو مجلس أمناき اゲامعة العربية اジفتوحة-الكويت.

- عضو مجلس أمناき اجلس األعلى ل‒بداع والتميز

 

د. ابراهيم الطويل 
نائب الرئيس

بكالوريوس صيدلية و كيمياき صيد《نية 
- نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

- رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
- عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

- مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية

- مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

- ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة 
ً - رئيس بلدية مدينة البيرة سابقا

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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د. نضال كمال
 عضو

- دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
- عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية.

- يعمل في عيادته اザاصة في نابلس.
- أخصائي األمراض الباطنية (بورد).

- تخصصات عليا باألمراض الصدرية (بورد).
- زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية.

- أستاذ في كلية الطب – جامعة النجاح.
 

اياد مسروجي 
عضو

- بكالوريوس صيدلة – ماجستير إدارة 
- عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه

- رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية.
- رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية / اゲزائر.

- رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف
- عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني

- عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

- عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث – فلسطني

- عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

- عضو مجلس أمناき جامعة بيرزيت.

- عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

- عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

 

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته 
في مؤسسات عديده  والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
 きأصدقا جمعية  الفلسطينيني،  األعمال  رجال  جمعية  منها:  نذكر 
العام  منذ   Eisenhower Fellowships  ، الت』سيميا  مرضى 
األمريكية  اゲمعية  الصيادلة،  نقابة  عضويته  كذلك   .  2008

فلسطني  منتدى  فلسطني،  للشباب-  الرواد  جمعية  للجودة، 
الصناعات  إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق.  الكمنجاتي, 
و في   , الفلسطينيني  اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

العام 2008 حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني .

 

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم



دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام
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د. رنا الحسيني
عضو

- بكالوريوس صيدلة
- عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى 

مؤسسيها.
للمستحضرات  القدس  لشركة   – فنية  مديرة  عام-  مدير  نائب   -

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام 2008.
- صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا.

- عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني .

- عضو مجلس أمناき وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي – 

القدس .
- عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس.

- عضو مجلس أمناき جامعة القدس أبو ديس.

 

د. درويش عسالي 
عضو

- دكتوراه أمراض القلب
-ماجستير األمراض الباطنية 

- عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية.

اジستشفيات  في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل   -

التخصصية في نابلس.
- زميل جمعيه األمراض الباطنية.

بثينة دقماق
عضو

- ماجستير قانون 

- عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية.

- عضو في جمعية احملامني العرب.

- عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار.

- رئيس مجلس أمناき مؤسسة ماندي』.
- عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني-  فرع البيرة.

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم



دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني
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د. عز الدين أبوميزر
عضو

دكتور جراحة األسنان 
 عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية.

يعمل في عيادته اザاصة في القدس.
- كاتب وشاعر

 

غازي مشتهى
عضو

دبلوم صيدلة 
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية.

 عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية.

عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري.
عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية.
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة.

 رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية- غزة.
 رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج – غزة.

عضو مجلس بلدية غزة.
 عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية.

د.لينا بركات مسروجي
عضو

بكالوريوس صيدلة
 MSc Industrial الصناعية  الصيدلة  علوم  ماجستير 

Pharmaceutical Sciences

ماجستير دراسات عربية معاصرة
- ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

- عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

- عضو مجلس ادارة جمعية اصدقاき مرضى السرطان الفلسطينية

- عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي

- عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم



دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية
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 يوسف امين
عضو

- دبلوم ادارة اعمال
- عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و  اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  -عضو 

اジقاييس الفلسطينية 
- مالك شركة امني ل』لومنيوم

 



نشاطات الشركة في عام  2013

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية



كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية
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نشاطات الشركة في عام  2013

• وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة LG Science  العاジية.
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة.

• ساهمت الشركة في تخريج  قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية.
• قدمت الشركة الرعاية ジؤمتر ألطباき النسائية في بيت ゴم.

• ساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطباき األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا.
• قامت الشركة برعاية مؤمتر ألطباき النسائية في مدينة طولكرم.

• رعت الشركة مؤمتر ألطباき األسنان في مدينة نابلس.
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل.

• ساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطباき الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا.
• قامت الشركة برعاية مؤمتر أطباき النسائية في غزة.

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من   きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية،  في عملية   ً القطاع اザاص أصبح محوريا دور مؤسسات  ألن 
بأن  الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية،  ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع، 

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع.
ا《ستراتيجية  اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في   ً فاع』  ً دورا القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

ً مع أهدافها التنموية الوطنية. ومتاشيا
بالتوازي لتغطي كافة   ً أيضا فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني،  ولم تكتف شركة 
 ً اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحا
ورعايات مجتمعية  منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة.
ً بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها. هذا  ولقد أولت الشركة اهتماما

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات.

مسائل أحيلت للتصويت من قبل حملة األسهم: 
《 يوجد

صفقات ألطراف ذات ع』قة :
《 يوجد

مدققو اゴسابات
شركة القدس للمستحضرات الطبية/ السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز

شركة نهر األردن للصناعات الدوائية/ شركة برايس ووتر هاوس كوبرز
اジستشارون القانونيون

األستاذ احمد الصياد – فلسطني
األستاذ علي البكار - فلسطني
ا《ستاذ حامت شاهني/ فلسطني

ا《ستاذ توفيق الطباع/ ا《ردن
ا《ستاذ فواز ابو حويج/ ا《ردن

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

كلمة الرئيس التنفيذي

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية

فقد   . الشركة  اعمال  النجاحات في   الكثير من  العام 2013  لقد حتقق في 
ازدادت اジبيعات مقارنه مع 2012 بنسبة %22 با《ضافه الى الزياده في ا《رباح.

وجاきت هذه الزياده نتيجه جهود واخ』ص فريق العمل في كافة اジواقع وفي 
مختلف اعمال وتخصصات الشركه . فقد حتقق تقدم في عملية تطوير 
تطوير  على  تركيز  هنالك  وكان  التصنيعيه,  اジنشآت  وتطوير   , اジنتجات 
الدائره التجاريه با《ضافه الى تطوير الهيكليه وانظمة العمل واستقطاب 
وحقوق  اジوجودات  حيث  من  اジالي  الوضع  تطور  كما  جديده.  كفاきات 
اジشاريع  ادارة  وتطوير  الطبيه  للمستلزمات  اジوارد  تكريس  ومت  اジساهمني. 

وتعزيز نظام اゴوكمه والرقابه الداخليه.
في  والتغليف  للطباعه  القلم  دار  شركة  لتأسيس  شراكه  عقد  مت  وكما 

فلسطني والتي باشرت عملها.

في  متفوقه  العربي  محيطها  في  مزدهره  اジستقبل  في  شركتنا  نرى  فاننا  بذلك 
مجا《ت عملها تعمل حسب اジعايير واジواصفات العاジيه وتضيف قيمه للمجتعات 

التي تعمل بها. و نرى منتجاتها بجوده عاジيه منتشره في رحاب اジنطقه.
التجاريه  نشاطاتنا  تنويع  هو  اジنطقه  في  اخرى  شركات  عن  مييزنا  ما  ان 
البيطريه  واジنتجات  اゴركه  سريعة  واジنتجات  الصحه  تشمل  والتي 
والزراعيه, وكما سعينا لتخفيض اخاطر عن طريق تنويع اジواقع التصنيعيه 
وا《سواق . فالشركه متلك مصانع في ا《ردن واゲزائر, با《ضافه الى وجودها 

في العديد من ا《سواق الهامه مثل السعوديه, وا《مارات, وا《ردن واゲزائر.

اقتنعت من خ』لها  والتي  الشراكات ا《ستراتيجيه  الى نسج  كما عمدنا 
 Biotron شركة   و   LG Life Sciences شركة  مثل  عاジيه  شركات 

ا《مريكيه في الدخول في تعاون مع شركتنا. 
فالشركه اليوم جاهزه ل』نط』ق 《فاق جديده في ا《عوام القادمه.

فاننا في  تنجز"  ا《مور مستحيله حتى  "تبدو  ماندي』:  العظيم  قال  وكما 
شركتنا عقدنا العزم على حتقيق النجاح . 

اكرر شكري ゲميع اジوظفني على إخ』صهم واجتهادهم , كما اشكر جميع 
ومساهمني  اداره  مجلس  و  موردين,  من  الشركه  جناح  في  ساهموا  الذين 

ومؤسسات عامه.
مجتمعاتنا  اجتاه  مسؤولياتنا  ننسى   》 باننا  نؤكد  انشغ』تنا  خضم  وفي 

والتي اعطتنا الكثير.

وكل عام وانتم بخير
اياد مسروجي
الرئيس التنفيذي
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الحوكمة

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
واجلس وأعضاき اللجان واジساهمني, ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات , فقد ارتأى مجلس 
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس 

ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية. علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى.
وقد مت تسمية ث』ث ゲان واختيار األعضاき اللجان التي كانت على النحو التالي:

 

 

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

اللجنة المالية واالستثمار

بثينه دقماق

رئيس أياد مسروجي

عضو
عضو يوسف أمني

لجنة الحوكمة و المكافآت

لينا مسروجي
درويش عسالي

رئيس رنا اゴسيني
عضو
عضو

لجنة المطابقة وإدارة المخاطر

أبراهيم الطويل
عزالدين ابو ميزر

رئيس محمد مسروجي
عضو
عضو

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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نبذة عن الشركة

1969    تأسست بعد ا《حت』ل ا【سرائيلي نتيجة ゴاجة وطنية ملحة في السوق الفلسطيني くنذاك.
1975    حتولت الى شركة مساهمة خاصة بعد ان كانت شركة فردية خاصة.

1978   حتولت الى شركة مساهمة عامة. 
1982   انتقلت إلى مبانيها اゴالية .

1988   بدأت الشركة بصناعة منتجات العناية الشخصية واジنزلية.
1995   استحوذت الشركة على شركة بلسم لصناعة األدوية.

2000   قامت الشركة فتح أسواق خارجية.
2004   مت تأسيس قسم خاص لتصنيع األدوية البيطرية.

2006   أسست الشركة مصنع القدس فارم ل】دوية في اゲزائر.
2008   قامت الشركة بشراき شركة نهر األردن للصناعات الدوائية .

2010   أسست الشركة شركة سوبرودمي في اゲزائر.

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول  حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام  1969 
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني.

 تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية 
بأشكال صيد《نية مختلفة  دوائي  مستحضر  أكثر من 200  الشركة  تنتج  والزراعية.  البيطرية  واジنتجات 

وكذلك أكثر من 150 مستحضرا من اジنتجات األخرى. 
الكفاきات  أصحاب  من  موظف  أكثر من 400  فيها  ويعمل  واゲزائر،  األردن،  فلسطني،  في  للشركة مصانع   

العالية والتخصصات العلمية اختلفة. 
اゲودة  شهادات  و   ,GMP اゲيد  الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
ISO9001 و شهادة جودة البيئة  ISO14001  كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في 

العام 2010. 

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه  منتجات  وصناعة   , الدوائيه  الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
الشخصيه واジنزليه , وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي, من 
خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية  بأفضل ا《سعار 

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة. 

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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فريق العمل

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب 
اジتخصصة في مجا《ت  اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
 ً اザبرات فلسطينيا أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث   ، والفنية   واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

ً الى  مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني .  ً وذلك استنادا وعربيا

 

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف 
التدريبية  والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة،  عمل  مجا《ت 
اختلفة . با【ضافة الى  ذلك ، قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في 
التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم ، حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من 50 دورة وورشة عمل في 

مختلف اجا《ت عقدت في  عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا .

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية



19

ا�دارة  التنفيذية

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

الرئيس التنفيذي
مدير عام العمليات
مدير عام التجارية

مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون ا【دارية
مدير عام التطوير

مدير ادارة اジشاريع
اジدير اジالي للمجموعة

إياد مسروجي
ناجح ضميدي

حسام اخو زهية
عبدالناصر خريوش

سبيروس بابكوستاس
رامي قطب

عبدالرحيم خالد

ا�دارة  التنفيذية

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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هيكلية إدارات الشركة

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم  الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي 
أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة  التجارية, وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات 

لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة  ا【دارية وا【دارة  اジالية وإدارة اジشاريع .
ابتعدت ا【دارة  في بناき هيكلها التنظيمي  عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل 
التواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدراき ا【دارات وبني مدراき ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح 

لكل اジستويات ا《دارية.
 きدراジ منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة  بشكل كامل بحيث يتوفر
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية 

كبيرة. 

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

إدارة العمليات (املصانع) :
تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة  على سير أعمال كافة اジصانع  اختلفة من  النواحي 
ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات, واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن 

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي.
حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد GMP وتطبيق اジوظفني 
لشروط الس』مة العامة أثناき قيامهم بأعمالهم , إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا 

.ISO عاييرジ
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج .

إدارة التطوير :
تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية  في كافة اジناطق التي يتم فيها 
بالتطوير على أصناف مختلفة من  البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة   حيث تتشكل   , التصنيع 
األدوية سنويا وطرحها بالسوق بناき على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة  التجارية . وهناك دائرة الشؤون 
التنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدواき ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة 
في ذلك البلد , كما أنها تهتم أيضا بالعمل على بناき الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية 

.LG مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية :
تكمل ا【دارة  التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة 
األسواق التي نتواجد بها , تقوم ا【دارة  التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة , إضافة لعمل دراسات 
اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة, كما أن ا【دارة  التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية 

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها.

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية:
تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة, وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل 
عليهم  واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطويرهم وظيفيا , اضافة الى بناき ا《نظمة والسياسات , وتهتم بالعمل على بناき وتطوير اجراきات العمل 
وكيفية اداき العمل ليعكس الكفاきة والفاعلية في ا《داき , ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي 
بالتواصل مع مساهمينا  وتهتم  كما  الشركة,  ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب  القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما   , بالشركة  الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة  البشرية   اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة,  متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية  والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية.

اإلدارة املالية :
هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد  البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة , تقوم 
ا【دارة  اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة  كل حسب طبيعة عمله , كما تعتبر األداة 
الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات, كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق 
اザارجي  ووزارة اジالية , كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي , و《 

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها.

إدارة املشاريع:
تعكس رغبة ا【دارة  التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع. 

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

إدارة الرقابة واخاطر :
من الدوائر اジهمة في الشركة وهي تقوم بأعمال الرقابة ورصد اخاطر ا【دارية واジالية والفنية , وتقوم برفع 
التقارير التي تعكس مدى التزام ا【دارة  التنفيذية باألنظمة والسياسات وإجراきات العمل, وألغراض الشفافية  

في العمل تتبع هذه الدائرة جلس ا【دارة  وゲنة اジطابقة وإدارة اخاطر.

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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إدارة شؤون المستثمرون

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اジستثمرين الكرام ،،،
أهم  وكذلك  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  لدى  اジستثمرين  قسم  عمل  くلية  ايديكم  بني  نضع 

ا《جنازات خ』ل عام 2013.
يعمل القسم على تقدمي أفضل اザدمات للمستثمرين من خ』ل التواصل الدائم عن طريق وسائل ا《تصال 
اختلفة  والرد على ا《ستفسارات بشكل فوري بخصوص األسهم واألرباح. كما أن القسم يعمل كحلقة وصل 
بني اジستثمرين وبني شركات الوساطة لتسهيل اジعام』ت من خ』ل الرجوع الى برنامج اジستثمرين وتدقيق 

بيانات اジساهم ومن ثم التأكيد من مساهمته في الشركة.
يحرص القسم على اتباع くلية لتسليم أرباح اジستثمرين وذلك من خ』ل التواصل بشكل مباشر مع اジستثمر 
والتأكد من شخصه من خ』ل طلب األوراق الثبوتية  ومن ثم تسليمه ا《رباح بعد توقيعه على ا《ست』م وارفاق 
صورة من بطاقة الهوية ، كما وانه 《 يتم اصدار شيكات غير مختومة باジستفيد األول خوفا من ضياع الشيك 

او صرفه من شخص くخر غير اジستفيد.
قام قسم اジستثمرين وبالتعاون مع قسم اゴسابات في بورصة فلسطني بتحديث السج』ت برقم مستثمر 

خاص وفقا لرقم هويته ، بحيث مت اجناز اジشروع بشكل كامل في عام 2013. 
كان 《نضمام الشركة بشكل رسمي الى جمعية ع』قات اジستثمرين- الشرق ا《وسط  والكائنة في دبي األثر 
اثراき وحتسني مستوى ع』قات اジستثمرين من خ』ل ورش العمل التي تقدمها اゲمعية في فرعها  اゲيد في 

الكائن في فلسطني حيث مت افتتاحه في العام 2012.
على  عدة  سنوات  من  اジتراكمة  ا《رباح  من  كبير   きجز توزيع  في  متميزة   ً جهودا اジستثمرين  قسم  حقق 
اジستحقني لها ، حيث مت التواصل مع اジستثمرين وحثهم على ضرورة است』م ارباحهم اジتراكمة والتي لم 

يستلموها بعد .
شكل وآلية ايصال املعلومات للمستثمرين :

• يتم توجيه دعوة شخصية ゴضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ゲميع اジستثمرين إلى عناوينهم احملدثة 
في سج』تنا قبل أسبوعني على األقل من تاريخ انعقاده.

تاريخ  العامة في الصحف احمللية وذلك قبل أسبوع من  الهيئة  انعقاد اجتماع  • يتم أيضا نشر إع』ن دعوة 
انعقاده.

• يتم وضع التقرير السنوي لدى قسم اジستثمرين في اジركز الرئيسي للشركة.
.www.jepharm.ps يتم نشر الدعوة والتقرير السنوي على موقعنا ا《لكتروني •

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية



المستحضرات الطبية

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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المستحضرات الطبية

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة  إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
مجا《ت، من أهمها تطوير، إنتاج، تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة. للشركة مجموعة 
إلى  الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة.  صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
اジستحضرات الصلبة، واジستحضرات شبه الصلبة، الشرابات واジعلقات السائلة، اゴقن والقطرات اジعقمة ، 
واジضادات اゴيوية، اゴبوب والكبسو《ت، البودرة واゴقن اジعقمة. جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات 

اゲودة العاジية، والرقابة الدوائية. 

اゲودة  شهادات  و   (WHO-GMP) اゲيد  التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
العاジيةISO9001, ISO14001 . تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، اゲزائر 

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي.

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية
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التطوير:

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع  كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية، حيث قامت بشراき و حتديث ماكينات وأدوات 
 きجديدة لتطوير عمل ا《دارة. هذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة.

في عام 2013، ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و 
مميزة، فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في 2013:

1 - جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية  في إعداد 27 ملف تسجيل متثل 

16 نوعا من األدوية. يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية 19 ملفا جديدا متثل 12 نوعا من األدوية مت 

تطويرها مؤخرا في الشركة. 
.Elaprex 10mg Tablets 2 - جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل  تركيز جديد

3 - جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير11 ملفا جديدا متثل 4 أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم 

تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية.
4 - مت طرح 4 أصناف جديده إلى السوق ومتثل 10 تراكيز:

 

الشراكات
 Biotron Laboratories Inc وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام 2013 أتفاقية مع الشركة األمريكية
متنح من خ』لها شركتنا  حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق 

اゲزائري.
حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ علميّ جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية, حيث 
تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات  في جسم ا【نسان لتفادي عدد من 

اジشاكل الصحية.

• Elaprex 5mg Tablets, Elaprex 10mg Tablets, (Olanzapine, CNS)

• Lipover 10mg, Lipover 20mg, Lipover 40mg (Atorvastatin, CVS)

• Epictal 50mg Tablets, Epictal 100mg Tablets, Epictal 25mg Tablet (Lamotrigine,CNS) 
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التصنيعالمستحضرات الطبية

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

عدد المنتجاتالمجاالت العالجية
اジضادات اゴيوية 

حقن اジضادات اゴيوية 
ادوية اゲهاز العصبي اジركزي

مسكنات ا《لم , مضادات الروماتيزم
مضادات الهيستامني

حقن مضادات الهيستامني
الهورمونات

ادوية القلب وا《وعية الدموية
ادوية اゲهاز الهضمي واジعوي

ادوية مرض السكري
مستحضرات أمراض العيون

الفيتامينات واジكم』ت الغذائية
مستحضرات أخرى
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وبأشكال  مختلفة،  بتراكيز  دوائي  مستحضر   200 من  أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
صيد《نية متعددة. تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة 

جغرافيا في كل من فلسطني, األردن و اゲزائر. 
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية 

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى
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كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية

مصنع القدس - فلسطني
يقع اジصنع عند اジدخل الشمالي ジدينة البيرة-فلسطني، مبساحة تقارب 8000 متر مربع. ويبلغ عدد العاملني 

به 150 موظف و موظفة.
ينقسم اジصنع الى ث』ثة مصانع مستقلة ينتج كل منها مستحضرات طبية متخصصة. و هذه اジصانع هي: 

املصنع العام: 
الى  با【ضافة  البودرة.  و  جافة  اジعلقات  الكبسو《ت,  اゴبوب,  مثل  الصلبة  اジستحضرات  اジصنع  ينتج 

اジستحضرات السائلة، ومستحضرات شبه الصلبة و اジستحضرات السائلة اジعقمة.

حاز اジصنع على  شهادة إدارة البيئة ISO 14001:2004 و شهادة إدارة اゲودة الشاملة
.GMP يدゲبا【ضافة الى شهادة التصنيع الدوائي ا  ISO 9001:2008

مصنع البنسلني:
ينتج مصنع البنلسني مستحضرات الصلبة مث』ゴبوب, الكبسو《ت, و اジعلقات جافة. وقد حاز اジصنع على 

شهادة اジمارسة الصناعية اゲيدة.

مصنع السيفالوسبورين:
ينتج اジصنع مستحضرات صلبة مثل  اゴبوب, الكبسو《ت, و اジعلقات اゲافة، با【ضافة الى اジستحضرات 

الصلبة اジعقمة.لدى اジصنع على شهادة اジمارسة الصناعية اゲيدة 

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى
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كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية- األردن:
يقع مصنع نهر ا《ردن في  منطقة عني الباشا- األردن ، ويبلغ عدد العاملني بها 68 موظف وموظفة.و يعمل 
منتجاتها  تسوق  و  كما  والبودرة،  التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على   اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة.

 ،GMP يدゲبا【ضافة الى شهادة  التصنيع الدوائي ا   ISO 9001,ISO 14001صنع على  شهاداتジحصل ا
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي.

 

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى
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كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

شركة القدس فارم- اゲزائر
ومملوكة   ،2006 العام  في  تأسست  شركة  وهي   ، اゲزائرية  بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع  

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية.
وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات، وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها 

للتسجيل وتنتظر اジوافقات الرسمية لبدき طرحها في ا《سواق.

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى

مصنع سوبرودمي- اゲزائر
للمستحضرات  القدس  بدأت شركة  قد  و  اゲزائر،  في  أو《د موسى  بومرداس  و《ية  يقع مصنع سوبرودمي في 

الطبية باジساهمة فيها من خ』ل استثمار بنسبة %49 من رأسمال اジصنع  مع بداية العام 2011.

مصنع سوبرودمي مرخص من قبل وزارة الصحة اゲزائرية  لتصنيع وإنتاج اジستحضرات الصلبة (الكبسو《ت)، 
وهو مجهز بكافة األجهزة ا【نتاجية واخبرية با【ضافة الى األجهزة الداعمة للعمليات ا【نتاجية. 

وقد عملت شركة القدس على تهيئة اジصنع  للبدき بالعملية ا【نتاجية من خ』ل تطوير أقسام ا【نتاج حسب 
اジواصفات العاジية للتصنيع خ』ل األعوام السابقة. كما قامت  بتوظيف الطاقم الفني وا【داري للمصنع.

 وقد حصلت الشركة  على اジوافقة الرسمية اジبدئية لتسجيل عدد هام من األصناف التي بدأ  بتسجيلها 

خ』ل عام 2013. كما بدأ اジصنع بتصنيع التشغي』ت األولية مع بداية عام 2014. هذا ومن اジتوقع أن يتم 
طرح أصنافه في السوق اゲزائري في الربع األخير من عام 2014.
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التجارية

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها   في الصناعة الدوائية و 
حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة ، فقد وضعت الشركة منظومة حديثة 
لعملية التسويق من خ』ل انشاき إدارة جتارية متخصصة  تعنى بكافة النشاطات التجارية. و تكفل نشاطاتها 
عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك』き با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية 

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا.

وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال: اザبرة و العراقة في مجال 
الصناعة الدوائية  خ』ل اكثر من اربعني عاماً، كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و 

ً في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة. موزعة استراتيجيا

تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي, و التي ستضيف اضافة 
نوعية ألداき الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة.

الكفاきات  القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
العلمية ذات اザبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاき عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني 

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات.

وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات  التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها  و زيادة حصة 
الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية، مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع 

عراقتها, و كان من اهم اولوياتها ما يلي:
• بناき الصورة اジؤسسية الواضحة و اジلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داき اジهني الصحيح.

• اعادة تقييم وك』き الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة , تقوم 
على اساس  اザبرة وا《لتزام اジهني.

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من 
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير.

وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات  الشركة  في عام 2013 بنسبة %22 باジقارنة 
مع 2012حيث وصل حجم مبيعات  2013الى ما يقارب 22 مليون دو《ر أمريكي.كما وتهدف ا《دارة الى زيادة 

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية.
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العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى



منتجات العناية الشخصية و المنزلية 

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى
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منتجات العناية الشخصية و المنزلية 

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور  مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم،   - اهللا  رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
بترخيص من شركة Parour الفرنسية، با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة. كما و تنتج الشركة 
لدى  يوجد  حيث  متعددة.  وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي،  سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و  اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية.  بجودة  يصنع  منتج   135 من   أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة. 

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى



المنتجات البيطرية و الزراعية 

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى
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المنتجات البيطرية و الزراعية 

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

اثبتت دراسات اゲدوى  في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية 
اجال  هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية.  اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني، اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا 
اゴيوانية  الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها.  التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

وتراجعها، عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام.
ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني ، وانط』قا من كونها 
الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد  رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق 

الفلسطيني، و تقرر البدき مبشروع انشاき مصنع ل】دويةالبيطرية في العام 2004 لتحقيق اهدافها.

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي 
ع』جيه مختلفة، كاジضادات اゴيوية ، مضادات الكوكسيديا، اジسكنات وادوية ا《لتهابات ، مضادات الديدان ، 

الفيتامينات .
مجال  في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
تصنيع األدويةالبيطرية ، وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف 

جديده تغطي احتياجات اジستهلك .

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى
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كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

الشركات التابعة والحليفة

شركة دار القلم للتجارة و التغليف- فلسطني 
مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام 2013 ، وتعمل دار القلم في طباعة 
كافة انواع اジطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواき، البروشورات،اジواد الدعائية، طباعة بطاقات التعرفة ، 

الهدايا و التقارير السنوية.

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى



تقرير الدائرة المالية

كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية



كلمة رئيس مجلس ا【دارة
مجلس ادارة الشركة

نشاطات الشركة
كلمة الرئيس التنفيذي

اゴوكمة
نبذة عن الشركة

فريق العمل
اジستثمرون

اジستحضرات الطبية
منتجات العناية الشخصية و اジنزلية

اジنتجات البيطرية والزراعية
تقرير الدائرة اジالية

البيانات اジالية اジدققة

على تأسيس هذه الشركة الرائدة والتي تأسست بعد ا《حت』ل نحتفل هذا العام مبرور خمسة وأربعني عاماً
اقتصاده حتى غدت الوطن  البنائني لهذا  لهذا ا《حت』ل ونشأت تشق طريقها وتبني مع  ا【سرائيلي كتحدٍ
きئات سواジفمن شركة عادية تشغل العشرات إلى شركة مساهمة عامة تشغل ا إحدى دعائم هذا ا《قتصاد
كان مباشرة في مصانعها أو غير مباشرة من خ』ل اジؤسسات والصناعات اジساعدة مثل النقل والطباعة
واジستلزمات اختلفة ومواد التعبئة واジ』بس وخ』فها هذا با【ضافة ジا يعود على السلطة من دخل يشغل

اジئات من العاملني أيضاً
وإجراきات ضغوط  بسبب  خصوصاً الدوائية  والصناعات  عموماً صناعاتنا  تعاني  كم  أحد  على  يخفى  و《 

وأن اゲميع يعرفها ويعيها ا《حت』ل والتي 《 مجال لذكرها هنا خصوصاً
وكذلك 《 يغيب عن بال أحد األوضاع العامة التي مير بها بلدنا ومتر بها منطقتنا والتي تؤثر على جميع مناحي

اゴياة وا《قتصادية منها على وجه اザصوص
وبالرغم من كل ذلك فإننا نعتبر هذا العام هو عام ا《نط』ق حيث أننا في فلسطني قد أهلنا مصانعنا لتتوافق

قد تأهلت شركة نهر األردن أما في األردن فإن شركتنا هناك األمريكية األوروبية و مع متطلبات
وفي اゲزائر نحن على عتبة ا【نتاج وسوف نتمكن من التسويق في بداية العام القادم

بأن مبيعات الشركة سوف تنمو وأن رؤيتنا اジوضوعية ودراساتنا تؤكد  بأن  أن أطمئن ا【خوة اジساهمني  أود 
وأن شركتكم سوف تكون في مقدمة الشركات في اジنطقة أرباحها سوف تزداد أيضاً

على مشاركاتهم القيمة وإدارتهم اゴكيمة كما أنتهز هذه الفرصة كي أشكر إخواني في مجلس ا【دارة
كما أشكر كافة الداعمني للشركة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي وكافة العاملني أشكر ا【دارة

والصيادلة على تعاونهم きوأخص األخوة األطبا

والشكر لكم أيها اジساهمون الكرام لثقتكم
والس』م عليكم ورحمة اهللا

محمد مسروجي
رئيس مجلس ا《دارة

بكالوريوس تاريخ
ماجستير إدارة أعمال

دكتوراه فخرية في ا《قتصاد من جامعه بيرزيت
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التأمني الوطنية

شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

رئيس احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
نائب رئيس احتاد رجال األعمال العرب

عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع اザاص و أمني السر الدوري
رئيس مركز تطوير القطاع اザاص

جامعه بيرزيت きرئيس جمعية أصدقا
اゴق مؤسسة きعضو مجلس أمنا

اジلتقى الفكري العربي きعضو مجلس أمنا
عمان عضو إدارة اجمع العربي ل‒دارة و اジعرفة

الكويت اゲامعة العربية اジفتوحة きعضو مجلس أمنا
اجلس األعلى ل‒بداع والتميز きعضو مجلس أمنا

صيد《نية きبكالوريوس صيدلية و كيميا
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

رئيس مجلس ادارة شركة النخبة للخدمات ا《ستشارية
عضو مجلس ادارة شركة التأمني الوطنية

مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية
مدير و صاحب شركة تاتكو انترناشيونال

ميلك و يدير صيدلية البيرة اゲديدة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقاً

دكتور في الطب تخصص األمراض الباطنية والصدر
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في نابلس
بورد أخصائي األمراض الباطنية

بورد تخصصات عليا باألمراض الصدرية
زميل الكلية األمريكية ل】مراض الصدرية والباطنية

جامعة النجاح أستاذ في كلية الطب

ماجستير إدارة بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبيه
رئيس هيئة مديرين شركة نهر األردن للصناعات الدوائية

اゲزائر رئيس مجلس ادارة شركة سوبرودمي لصناعة األدوية
رئيس مجلس ادارة شركة دار القلم للتجاره والتغليف

عضو مجلس ادارة البنك ا《س』مي الفلسطيني
عضو مجلس ادارة شركة ابراج الوطنية

فلسطني عضو مجلس ادارة شركة نات هيلث
عضو مجلس ادار شركة القدس القابضه

جامعة بيرزيت きعضو مجلس أمنا
عضو مجلس ادارة جمعية ا《غاثه الطبيه الفلسطينيه

عضو في اللجنة العليا لصندوق تطوير اゲودة

وخ』ل مسيرته اジهنية ساهم في خدمة مجتمعه من خ』ل عضويته
في مؤسسات عديده والفخرية  ا【دارية  اジناصب  من  للعديد  وشغله 
きأصدقا جمعية  الفلسطينيني، األعمال  رجال  جمعية  منها نذكر 
العام منذ  ، الت』سيميا مرضى 
األمريكية اゲمعية  الصيادلة، نقابة  عضويته  كذلك 
فلسطني منتدى  فلسطني، للشباب الرواد  جمعية  للجودة،
الصناعات إحتاد  رئيس  منصب  وشغل  كما  ورواق الكمنجاتي
في و  الفلسطينيني اジوردين  احتاد  ورئيس  الفلسطينية  الدوائية 

حصل على جائزة وارد ويلوك للتميز اジهني العام

بكالوريوس صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية وإحدى

مؤسسيها
للمستحضرات القدس  لشركة  فنية مديرة  عام مدير  نائب 

الطبية منذ تأسيسها حتى نهاية العام
صيدلي مسؤول في مستشفى اジقاصد اザيرية سابقا

عضو مجلس إدارة أول نقابة للصيادلة في فلسطني
وأمني السر في مؤسسة دار الطفل العربي きعضو مجلس أمنا

القدس
عضو هيئة إدارية ゲمعية ا《حتاد النسائي العربي في القدس

جامعة القدس أبو ديس きعضو مجلس أمنا

دكتوراه أمراض القلب
ماجستير األمراض الباطنية

عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
اジستشفيات في  وكذلك  نابلس  في  اザاصة  عيادته  في  يعمل 

التخصصية في نابلس
زميل جمعيه األمراض الباطنية

ماجستير قانون
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو في جمعية احملامني العرب
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية ل』ستثمار

مؤسسة ماندي』 きرئيس مجلس أمنا
فرع البيرة عضو هيئه أداره جمعية اله』ل األحمر الفلسطيني

دكتور جراحة األسنان
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

يعمل في عيادته اザاصة في القدس
كاتب وشاعر

دبلوم صيدلة
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

عضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة فلسطني ل』ستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة اジشتل السياحية
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة

غزة رئيس مجلس إدارة ميديكا ل】دوية
غزة رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون اゴج

عضو مجلس بلدية غزة
عضو مجلس ادارة جمعية ا《خوة الفلسطينية اジصرية

بكالوريوس صيدلة
الصناعية الصيدلة  علوم  ماجستير 

ماجستير دراسات عربية معاصرة
ماجيستر لغات ودراسات ثقافية

عضو مجلس أدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية
مرضى السرطان الفلسطينية きعضو مجلس ادارة جمعية اصدقا

عضو هيئة عامة مؤسسة دار الطفل العربي
عضو مجلس إدارة عدد من اジؤسسات الثقافية

دبلوم ادارة اعمال
عضو مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية

و اジواصفات  مؤسسة  في  التجارية  الغرف  احتاد  ممثل  عضو 
اジقاييس الفلسطينية

مالك شركة امني ل』لومنيوم

وتوضيح أفضل بشكل  وتفعيله  ا《دارة  مجلس  عمل  لتنظيم 

الع』قة اジهنية بني اجلس وا【دارة التنفيذية
فقد ارتأى مجلس ومتاشيا مع تعليمات مدونة قواعد حوكمة الشركات اللجان واジساهمني きواجلس وأعضا
ا【دارة تشكيل عدد من اللجان اジتخصصة في أدارة عمل الشركة بقطاعاتها اختلفة ورفع توصياتها جلس

علما أن مجلس ا《دارة ينعقد ست مرات سنويا باゴد األدنى ا【دارة ألخذ قرارات إستراتيجية
اللجان التي كانت على النحو التالي きان واختيار األعضاゲ وقد مت تسمية ث』ث

أول حيث أنشأت  شركة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة مساهمه عامه تأسست عام
مصنع لصناعة األدوية في فلسطني

تعمل الشركة في مجا《ت تطوير وتصنيع وتسويق األدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية واジنزلية
بأشكال صيد《نية مختلفة دوائي  مستحضر  أكثر من الشركة  تنتج  والزراعية البيطرية  واジنتجات 

مستحضرا من اジنتجات األخرى وكذلك أكثر من
الكفاきات أصحاب  من  موظف  أكثر من فيها  ويعمل  واゲزائر، األردن، فلسطني، في  للشركة مصانع 

العالية والتخصصات العلمية اختلفة
اゲودة شهادات  و  اゲيد الدوائي  التصنيع  شهادة  على  عملها  سنوات  عبر  الشركة  حصلت  قد  و 
كما وحصلت على شهادة النزاهة عن القطاع اザاص في و شهادة جودة البيئة

العام

تطور الشركة

الرؤية
العنايه منتجات  وصناعة  الدوائيه الصناعات  في مجال  الرائده  الشركه  تكون  《ن  القدس  تتطلع شركة 
من وصناعة اジنتجات البيطريه والزراعيه على اジستوى الفلسطيني احمللي وا《قليمي الشخصيه واジنزليه
بأفضل ا《سعار خ』ل اジساهمة في حتسني الصحة العامة ل‒نسان عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية

مبا يتوافق مع اジقاييس العاジية الصديقة للبيئة

يعمل لدى شركة القدس للمستحضرات الطبية و شركاتها التابعة أكثر من أربعمائة موظف من أصحاب
اジتخصصة في مجا《ت اジهنية  الشهادات  الى  با【ضافة  اختلفة  العلمية  والتخصصات  العالية  الكفاきات 
اザبرات فلسطينياً أفضل  باستقطاب  الشركة  تقوم  حيث  ، والفنية واخاطر  وا【دارية  اジالية  منها  عديدة 

مبدأ الكفاきة واジهنية في التعيني الى ً وذلك استنادا وعربياً

تهتم الشركة بتطوير القدرات للموظفني سنويا وترصد مبلغ ل』ستثمار في التطوير الوظيفي في مختلف
التدريبية والبرامج  العمل  وورش  اジؤمترات  ゴضور  اジوظفني  ابتعاث  خ』ل  من  وذلك  الشركة، عمل  مجا《ت 
قامت الشركة بعقد العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة معتمدين في ، ذلك با【ضافة الى اختلفة
دورة وورشة عمل في حيث قامت بإشراك اジوظفني بأكثر من ، التدريب على خبرات موظفينا وكفاきتهم

عدة دول منها فلسطني األردن وايطاليا واسبانيا مختلف اجا《ت عقدت في

الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله وهي تنقسم إدارات الشركة إلى نوعني أولها هو ا【دارات التي تخدم
وثانيهما هي إدارات اザدمات اジساندة والتي تساعد تلك ا【دارات التجارية أدارة العمليات وإدارة التطوير وا【دارة

اジالية وإدارة اジشاريع ا【دارية وا【دارة لتحقيق هدف الشركة وهي ا【دارة
عن التعقيد واوجدت هيك』 تنظيميا أفقيا بسيطا مرنا يسهل هيكلها التنظيمي きفي بنا ابتعدت ا【دارة
ا【دارات أنفسهم ويعكس سياسة الباب اジفتوح きا【دارات وبني مدرا きالتواصل بني الرئيس التنفيذي وباقي مدرا

لكل اジستويات ا《دارية
きدراジ بشكل كامل بحيث يتوفر منح الهيكل التنظيمي للشركة ميزة التخصص في أدارة أعمال الشركة
ا【دارات الص』حيات ألخذ القرارات التي تساهم في تسيير ا《عمال وتطويرها و مواكبة اジستجدات بفاعلية

كبيرة

اジسؤوليات الرئيسية ل‒دارات اختلفة

املصانع إدارة العمليات
النواحي اختلفة من على سير أعمال كافة اジصانع تهتم إدارة العمليات في التخطيط وا【شراف واジتابعة
واジصانع هي مصنع القدس ومصنع بلسم ومصنع نهر األردن ا【نتاجية والتصنيع وإدارة اゲودة واジشتريات

ومصنع القدس فارم ومصنع سوبرودمي
وتطبيق اジوظفني حترص إدارة العمليات على التزام اジصانع بالتطبيق الدقيق لتعليمات التصنيع اゲيد
إضافة إلى السير على إجراきات العمل وتنفيذها بدقة وفقا قيامهم بأعمالهم きلشروط الس』مة العامة أثنا

ジعايير
تركز إدارة العمليات على توفير أجود اジنتجات وبأقل التكاليف من خ』ل تقليل تكلفة عناصر ا【نتاج

إدارة التطوير
في كافة اジناطق التي يتم فيها تهتم أدارة التطوير بالعمل على خلق وتطوير وتسجيل اジستحضرات الطبية
بالتطوير على أصناف مختلفة من البحث والتطوير والتي تعنى  دائرة  من  ا【دارة حيث تتشكل  التصنيع
وهناك دائرة الشؤون التجارية على الدراسات التي تتم من قبل ا【دارة きاألدوية سنويا وطرحها بالسوق بنا
ألول مرة في البلد الذي يطور فيه لدى وزارة الصحة きالتنظيمية الدوائية والتي تهتم بتسجيل أصناف الدوا
الشراكات وخلق فرص استثمارية مع شركات عاジية きكما أنها تهتم أيضا بالعمل على بنا في ذلك البلد

مثل ما مت مع شركة

إدارة التجارية
التجارية عمل إدارة العمليات والتطوير بقيامها بتسويق اジستحضرات الطبية وبيعها في كافة تكمل ا【دارة
إضافة لعمل دراسات التجارية بعمل دراسات السوق ل】صناف اゲديدة تقوم ا【دارة األسواق التي نتواجد بها
التجارية تكمل دور دائرة الشؤون التنظيمية كما أن ا【دارة اゲدوى ا《قتصادية للدخول في األسواق اゲديدة

الدوائية بإعادة تسجيل األصناف التي سجلت في بلدها األصلي في كافة األسواق التي نتواجد بها

اإلدارة اإلدارية
وتتنوع اジهام فيها حسب طبيعة عمل تركز ا【دارة ا【دارية على جوانب مختلفة ومهمة في عمل الشركة
عليهم واحملافظة  وتقييمهم  حتفيزهم  على  والعمل  للشواغر  اジرشحني  اكفأ  إختيار  حيث  من  الدوائر 
وتطوير اجراきات العمل きوتهتم بالعمل على بنا ا《نظمة والسياسات きاضافة الى بنا وتطويرهم وظيفيا
ونهتم ايضا في ا《نظمة ا《لكترونية والبرامج التي きة والفاعلية في ا《داきالعمل ليعكس الكفا きوكيفية ادا
بالتواصل مع مساهمينا وتهتم  كما  الشركة ومعلومات  بيانات  ونحمي  واジوظفني  الشركة  تسهل عمل 
الشركة من طلب القانونية في  ا《مور  تتابع كافة  ا《دارة  ان  كما  بالشركة الع』قة  ذات  اザارجية  واゲهات 
ودائرة البشرية اジوارد  دائرة  تتابع من خ』ل  السابقة  ا《عمال  وكافة  الشركة متابعة قضايا  او  استشارات 
القانونية والدائرة  اジعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  العمليات  تطوير  ودائرة  البشرية  اジوارد  وتطوير  التدريب 

والع』قات العامة واジساهمني وقسم اジرافق واジشتريات ا【دارية

اإلدارة املالية
تقوم البيانات اジالية على مستوى الفرع وجتميعها في بيانات موحدة للشركة هي ا【دارة اジسئولة عن إعداد
كما تعتبر األداة كل حسب طبيعة عمله اジالية بتوفير كافة التقارير اジالية مع حتليلها لكافة ا【دارة ا【دارة
كما تقوم بإدارة الع』قة مع التدقيق الداخلي والتدقيق الرقابية على اジصاريف وعلى ا《لتزام باジوازنة ل‒دارات
و《 كما ان ا《دارة اジالية هي اゲهة اジسؤولة عن ا《فصاح اジالي في الربعي والسنوي ووزارة اジالية اザارجي

يقتصر عمل ا《دارة اジالية على فلسطني فحسب وامنا في كل اジصانع والبلدان التي نتواجد بها

إدارة املشاريع
التنفيذية في حتقيق األهداف ا《ستراتيجية من خ』ل مشاريع تعكس رغبة ا【دارة

عدة إلى  القطاع  هذا  في  العمل  ينقسم  بحيث  الشركة  عمل  في  والرئيسية  اジهمة  القطاعات  أحد  هو 
للشركة مجموعة تسويق وبيع اジستحضرات الطبية في ا《سواق اختلفة إنتاج، من أهمها تطوير، مجا《ت،
إلى الصيد《نية  األشكال  هذه  تتعدد  مختلفة صيد《نية  بأشكال  الطبية  اジستحضرات  من  واسعة 
، اゴقن والقطرات اジعقمة الشرابات واジعلقات السائلة، واジستحضرات شبه الصلبة، اジستحضرات الصلبة،
جميع اジنتجات تصنع ضمن أعلى مستويات البودرة واゴقن اジعقمة اゴبوب والكبسو《ت، واジضادات اゴيوية،

والرقابة الدوائية اゲودة العاジية،

اゲودة شهادات  و  اゲيد التصنيع  شهادة  بينها  من  اゲودة  شهادات  على  حاصلة  الشركة 
اゲزائر تصنع هذه اジنتجات في مصانع متخصصة في كل من فلسطني، العاジية

و األردن لتلبي احتياجات الزبائن على اジستوى ا【قليمي

وبأشكال مختلفة، بتراكيز  دوائي  مستحضر  من أكثر  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  تنتج 
تنتج هذه اジستحضرات في مصانع مؤهلة ضمن أعلى مواصفات اゲودة العاジية و موزعة صيد《نية متعددة

األردن و اゲزائر جغرافيا في كل من فلسطني
اゲدول التالي يوضح عدد اジنتجات اジصنعة في مصانع الشركة اختلفة حسب اجا《ت الع』جية

في الصناعة الدوائية و لضمان جناح الشركة في حتقيق النمو الذي تتطلع اليه على مستوى تطوير عملها
فقد وضعت الشركة منظومة حديثة ، حتقيق النمو في مبيعاتها في ا《سواق اゴالية و دخول أسواق جديدة
و تكفل نشاطاتها تعنى بكافة النشاطات التجارية إدارة جتارية متخصصة きلعملية التسويق من خ』ل انشا
با【ضافة الى تسجيل ا《دوية في ا《سواق ا【قليمية き『عمليات التسويق والبيع ومتابعة اعمال التصدير والوك

في منطقة الشرق ا《وسط و شمال افريقيا

اザبرة و العراقة في مجال وقد اعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على عوامل عديدة منها على سبيل اジثال
كما اعتمدت على وجود ث』ثة مراكز تصنيعية تابعة للشركة و خ』ل اكثر من اربعني عاماً، الصناعة الدوائية

في فلسطني و ا《ردن و اゲزائر لتغطية ا《سواق اجاورة موزعة استراتيجياً

و التي ستضيف اضافة تتميز بعض مصانع الشركة بشهادات التصنيع اゲيد اザاصة بدول اザليج العربي
الشركة التجاري و سيكون نقطة ا《نطاق الرئيسية لهذه ا《سواق بكافة منتجات الشركة きنوعية ألدا

الكفاきات القادمة من حيث استقطاب  اジرحلة  يتماشى مع متطلبات  مبا  التسويق  وقد متت هيكلة قسم 
عدد من ا《قسام الداعمة و التي تعني きبرة الواسعة في مجال التسويق با【ضافة الى انشاザالعلمية ذات ا

بالتطوير والتدريب اジستمر لهذه الكفاきات

و زيادة حصة التي ستعمل عليها من اجل تطوير عملها وقد حددت الدائرة التجارية مجموعة من ا《ولويات
مبا يعكس مدى جودة منتجات شركة القدس و يتماشى مع الشركة في السواق الدوائية احمللية وا《قليمية،

و كان من اهم اولوياتها ما يلي عراقتها
اジهني الصحيح きلتزمة بقيم و معايير العمل و ا《داジؤسسية الواضحة و اジالصورة ا きبنا •

تقوم الشركة و موزعيها في مختلف ا《سواقمن اجل الدخول في شراكات متكافئة き『اعادة تقييم وك •
اザبرة وا《لتزام اジهني على اساس

• العمل على حتديد منتجات جديدة تت』きم مع حاجة ا《سواق و تضيف قيمة الى اジنتجات اゴالية وذلك من
خ』ل العمل اジشترك مع دائرة البحث و التطوير

باジقارنة بنسبة في عام الشركة وقد حققت الدائرة التجارية جناحا متثل بزيادة حجم مبيعات
كما وتهدف ا《دارة الى زيادة مليون دو《ر أمريكي الى ما يقارب حيث وصل حجم مبيعات مع

نسبة النمو في األعوام القادمة من خ』ل الدخول بأسواق جديدة و زيادة اゴصة السوقية باألسواق اゴالية

きوروسيا البيضا اゲزائر، و دول اザليج العربي، لبنان، ا《ردن، • تعمل الشركة حاليا في اسواق فلسطني،

العطور مثل  الشخصية  العناية  منتجات  من  العديد  بلسم، اهللا رام  مبدينة  فرعها  في  الشركة  تنتج 
كما و تنتج الشركة با【ضافة إلى الكرميات والشامبوهات اختلفة الفرنسية، بترخيص من شركة
لدى يوجد  حيث  متعددة وأحجام  بإشكال  اジ』بس  ومعطرات  اゲلي، سوائل  مثل  اジنزلية  العناية  منتجات 
الكرميات،السوائل،و اختلفة  ا【نتاج  خطوط  وتشمل  عالية بجودة  يصنع  منتج  من أكثر  الشركة 

البخاخات حسب اジواصفات واジقاييس العاジية والفلسطينية وبأعلى مستويات اゲودة

في فلسطني أن اジزارعني و مربي الدواجن واゴيوانات يعتمدون بنسبه كبيره على األدوية اثبتت دراسات اゲدوى
اجال هذا  في  اジزارعني  معاناة  الدراسات  اثبتت  كما  العالية اゲودة  ذو  احمللي  البديل  توفر  لعدم  اジستوردة 
اضافة الى ارتفاع أسعارها مبا وبخاصة في عدم م』ئمة األدوية اジستوردة مع احتياجات اジزارع الفلسطيني،
اゴيوانية الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  سلبا  ينعكس  الذي  ا《مر  بها التداول  على  اジزارعني  قدرة  يفوق 

عدا عن くثار ذلك على مستوى وجودة اゴياة في اجتمع بشكل عام وتراجعها،
وانط』قا من كونها ، ومتاشيا مع رسالة الشركةواميانها بدورها في رفع جودة اゴياه الصحية في فلسطني
رأت الشركة اゴاجة اジاسة 【نتاج األدوية البيطرية في السوق الشركةالرائدة في صناعة األدويةالبشرية فقد

لتحقيق اهدافها مصنع ل】دويةالبيطرية في العام きمبشروع انشا きو تقرر البد الفلسطيني،

ويتم حاليا انتاج األدويةالبيطرية مبختلف ا《شكال الصيد《نية كالسوائل والبودرة واゴقن والتي تغطي نواحي
، مضادات الديدان ، اジسكنات وادوية ا《لتهابات مضادات الكوكسيديا، ، كاジضادات اゴيوية ع』جيه مختلفة،

الفيتامينات
مجال في  وا《قليمي  احمللي  اジستوى  على  الرائد  اジصنع  تكون  《ن  الشركة  القادمةتسعى  السنوات  خ』ل 
وتطوير اジصنع افقيا وعموديا من حيث زيادة ا《نتاج واضافة خطوط انتاج واصناف ، تصنيع األدويةالبيطرية

جديده تغطي احتياجات اジستهلك

فلسطني شركة دار القلم للتجارة و التغليف
وتعمل دار القلم في طباعة ، مت الدخول في شراكه مع اوغاريت لتأسيس مطبعة دار القلم في عام
، طباعة بطاقات التعرفة البروشورات،اジواد الدعائية، ،きطبوعات مثل طباعة علب ونشرات الدواジكافة انواع ا

الهدايا و التقارير السنوية

العاジية • وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
• في اطار الع』قات العامة بحثت الشركة سبل تعاون مشتركة مع بلدية البيرة

قسم البيطرة في جامعة النجاح الوطنية • ساهمت الشركة في تخريج
النسائية في بيت ゴم きؤمتر ألطباジ قدمت الشركة الرعاية •

األطفال الذي أقيم في فندق جراند بارك رام اهللا きساهمت الشركة برعاية محاضرة جمعية أطبا •
النسائية في مدينة طولكرم きقامت الشركة برعاية مؤمتر ألطبا •

األسنان في مدينة نابلس きرعت الشركة مؤمتر ألطبا •
• قامت الشركة برعاية مؤمتر اللجنة الفرعية لطب األسنان في مدينة اザليل

الهضمية الذي أقيم في فندق اジوفنبيك رام اهللا きساهمت الشركة في رعاية مؤمتر أطبا •
النسائية في غزة きقامت الشركة برعاية مؤمتر أطبا •

اジسؤولية ا《جتماعية
《 يتجزأ من きؤسسات جزジوألن هذه ا التنمية، في عملية  القطاع اザاص أصبح محورياً دور مؤسسات  ألن 
بأن الطبية  للمستحضرات  القدس  و【ميان شركة  التعسفية، ا《حت』ل  بإجراきات  تأثر  اقتصادنا  وألن  اجتمع،

اジسؤولية ا《جتماعية للشركات وسيلة فعالة للتنمية اジستدامة ودعم اجتمع
ا《ستراتيجية اジواطنني ضمن خطتها  التخفيف من معاناة  في  فاع』ً دوراً القدس  لعبت شركة  ذلك  لكل 

مع أهدافها التنموية الوطنية ومتاشياً
بالتوازي لتغطي كافة أيضاً فقد عملت  القدس بدعم اゲمعيات اختلفة في فلسطني، ولم تكتف شركة 
اゲوانب ا【نسانية واضعة نصب أعينها احملور األهم وهو التنمية الشبابية حيث أنها القضية األكثر إゴاحاً
ورعايات مجتمعية منح ط』بية  توفير  ومن خ』ل  ا《قتصادي  النمو  لتعزيز  عمل  فرص  خلق  من خ』ل  وذلك 

با【ضافة إلى دعم العائ』ت احملتاجة
هذا بفلسطينيي الشتات ولم تتوانى عن دعم أهلنا في سوريا ولبنان وغيرها ولقد أولت الشركة اهتماماً

با【ضافة إلى تزويد اゲمعيات واジؤسسات اختلفة باألدوية والهدايا في اジناسبات

اゲزائر شركة القدس فارم
ومملوكة ، العام في  تأسست  شركة  وهي  ، اゲزائرية بالعاصمة  شراقة  منطقة  في  الشركة  تقع

بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية
وهناك العديد من اジستحضرات ا《خرى التي مت تقدميها وقد قامت الشركة بتسجيل عدد من اジستحضرات،

طرحها في ا《سواق きوافقات الرسمية لبدジللتسجيل وتنتظر ا

األردن مصنع نهر األردن للصناعات الدوائية
و يعمل موظف وموظفة ويبلغ عدد العاملني بها ، األردن منطقة عني الباشا يقع مصنع نهر ا《ردن في
منتجاتها تسوق  و  كما  والبودرة، التحاميل  و  الشراب  و  اゴبوب  من  مختلفة  اصناف  تصنيع  على اジصنع 

با【ضافة إلى سوق األردن في أسواق إقليمية مختلفة

، التصنيع الدوائي اゲيد با【ضافة الى شهادة شهادات حصل اジصنع على
كما حصلت على ترخيص التسويق لدول مجلس التعاون اザليجي
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التحليل المالي 

البحث والتطوير
مع كامل  بشكل  لتتماشى  التطوير  و  البحث  ادارة  بتطوير  الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  قامت 
و حتديث ماكينات وأدوات きحيث قامت بشرا أنظمة التصنيع الدوائي اゲيد و دساتير أنظمة اゲودة العاジية،
きهذا إضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي من خ』ل استقطاب كوادر متخصصة 【ثرا جديدة لتطوير عمل ا《دارة

و تطوير عمل الدائرة و حتقيق أهداف الشركة

ساهمت ادارة البحث والتطوير بإجنازات هامة لتعزيز سلة منتجات الشركة بأصناف جديدة و ، في عام
فيما يلي أهم اجنازات البحث والتطوير في مميزة،

ملف تسجيل متثل في إعداد جنحت ادارة البحث والتطوير في مصنع القدس للمستحضرات الطبية
نوعا من األدوية مت ملفا جديدا متثل يوجد منها لدى وزارة الصحة الفلسطينية نوعا من األدوية

تطويرها مؤخرا في الشركة
تركيز جديد جنحت ادارة البحث والتطوير هذا العام في تسجيل

أنواع من األدوية مت تطويرها مؤخرا ليتم ملفا جديدا متثل جنحت ادارة البحث والتطوير في تطوير
تسجيلها لدى وزارة الصحة األردنية

تراكيز أصناف جديده إلى السوق ومتثل مت طرح

الشراكات
أتفاقية مع الشركة األمريكية وقعت شركة القدس للمستحضرات الطبية في عام

حق حصري لتصنيع وتسويق عدد من مستحضرات اジكم』ت الغذائية في السوق متنح من خ』لها شركتنا
اゲزائري

حيث جديد يعد ثورة علمية في حقل التكنولوجيا اゴيوية علميّ حيث تتميز الشركة األمريكية بتطبيقٍ
في جسم ا【نسان لتفادي عدد من تغطي هذه السلسلة من اジكم』ت النقص اジعادن واألم』ح والفيتامينات

اジشاكل الصحية

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

 きاستطاعت  الشركة ان حتافظ على معد《ت منو  جیدة في مبيعاتها  خ』ل السنوات  2009 2013-  باستثنا
عام 2012 الذي تراجع بنسبة %9 مقارنة مع مبيعات العام 2011 , بسبب اعمال التطوير  في الشركة  , 
ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة %22 خ』ل العام 2013 مقارنة بالعام 2012.

اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام 2013 منوا في ا《رباح مقارنة مع العام 2012   و 2011 
بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية.

• أقرب ألف دو《ر

20092010201120122013 البيان

16,47119,32219,88718,07222,018 صافي اジبيعات

2,3313,7101,8496522,315 صافي الربح قبل الضريبة

صافي اジبيعات

الدخل الصافي
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مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى
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صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة 
استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام 2013 مقارنة با《عوام 2012  و 

  2011

20092010201120122013 البيان

6,7639,8118,4398,31610,514 مجمل الربح
41%51%42%46%48% نسبة مجمل الربح

2,2873,9921,3006312,358 صافي الربح التشغيلي

14%21%7%3%11% نسبة صافي الربح التشغيلي
3,3894,9353,2581,9983,932 صافي الربح قبل الفوائد  الضرائب  وا《سته』ك

21%26%16%11%18% نسبة صافي الربح قبل الفوائد  الضرائب  وا《سته』ك
2,0473,3671,5711962,251 صافي الربح بعد ضريبة الدخل

12%17%8%1%10% نسبة صافي الربح بعد ضريبة الدخل

• أقرب ألف دو《ر
مجموع األصول   

منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة %10 خ』ل العام 2013 مقارنة مع العام 2012 , حیث بلغ مجموع 
أصول الشركة 53.9 مليون دو《ر  في نهایة العام 2013 مقارنة مع 48.876 ملیون دو《ر نهایة العام  2012.

ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة  موجودات الشركة اジتدوالة 

• أقرب ألف دو《ر

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى

20092010201120122013 البيان

35,16041,96848,25748,87653,934 مجموع األصول
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صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب  12 % في نهایة العام 2013 لتصبح 37.6 ملیون دو《ر 
تقریبا مقارنة مع 33.7 ملیون دو《ر للعام 2012  وهذا ا《رتفاع ناجت  بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت 

خ』ل العام اضافة الى  التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية. 
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20092010201120122013 البيان

28,34733,13934,26733,71137,686 حقوق اジساهمني

• أقرب ألف دو《ر
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ا《خت』ف في البيانات اジالية ا《ولية  واジدققة كما في 31/12/2013

البيانات املالية املدققةالبيانات املالية االوليةالبيان

22,395,54722,018,022 اジبيعات السنوية

2,433,7962,314,545 ربح السنة قبل الضريبة

270,81166,422 ضريبة الدخل

- اخت』ف مبلغ اジبيعات ناجت عن تخفيض قيمة مبيعات بينية ما بني الشركة وفروعها.
- اخت』ف ربح السنة قبل الضريبة ناجت عن احتساب مخصص اضافي للديون اジشكوك في حتصيلها 

استثماري من قبل هيئة   きاعفا ا《ولي على  ا《فصاح  بعد  الشركة  ناجت عن حصول  الدخل  اخت』ف ضريبة   -
تشجيع ا《ستثمار.

اما فيما يتعلق بالتغير على بعض بنود اジوجودات وحقوق الساهمني فهو ناجت اما عن اعادة تصنيف او احتساب 
فرق ترجمة لبعض ا《ستثمارات طويلة ا《جل.
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أكبر 10 مساهمني:

اسم مالك
 االسهم

رسمية حسني  
ابراهيم مسروجي

×

×

×

×

عمر  اياد مسروجي
محمد اياد مسروجي

ليلى نضال شوكت
كمال

نوع
القرابة

زوجة

×

×

×

×

ابن 
ابن 

ابنه

االسهم
 المملوكة

القاربه

274,084

×

×

×

×

11,552

11,245

242,040

الجنسية

فلسطيني
فلسطيني

فلسطيني

فلسطيني

فلسطيني

فلسطيني

أردني

اسم عضو
مجلس ا�دارة

محمد محمود مسروجي
ابراهيم علي الطويل

اياد محمد مسروجي

رنا رشدي اゴسيني
يوسف احمد يوسف

شيخ امني
نضال شوكت كمال

غازي مدحت مشتهى

عدد االسهم
المملوكة له

شخصيا

3,121,210

535,002

139,807

735,627

259,670

56,867

145,186

مجموع 
االسهم 

3,395,294

535,002

162,604

735,627

259,670

298,907

145,186

20 %

3.14 %

0.95 %

4.31%

1.52 %

1.75 %

0.85 %

النسبة
من رأس

المال 

عدد األسهم ألعضاき مجلس ا【دارة  وأقاربهم من الدرجة األولى بتاريخ 31/12/2013

عدد االسهماسم المساهم 

محمد محمود يوسف مسروجي

نسبته من رأس المال

18 %

% 1ليلى نضال شوكت كمال

% 2يوسف احمد يوسف "شيخ امني"

% 2رسميه حسني ابراهيم مسروجي

% 2نهاد ديب القاعود

% 3ابراهيم علي سليمان طويل

% 3بهاきالدين محي الدين عارف اジظفر

% 4رنا رشدي عبدالغني حسيني

% 16شركة مسروجي للتجاره العامه

% 1جهاد رضوان اسعد اジعاني

3,121,210

224,143

242,040

259,670

274,084

331,058

535,002

568,678

735,627

2,768,048

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى
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الجنسية

اردني

فلسطيني

فلسطيني

فلسطيني

اسم مالك
 االسهم

×

حنني احمد الصياد

×

×

نوع
القرابة

×

ابنه

×

×

االسهم
 المملوكة

القاربه

×

4,777

×

×

اسم عضو
مجلس ا�دارة

لينا فايق بركات

بثينة مطر دقماق

عزالدين حسني ابو ميزر

درويش محي الدين 
عسالي

مجموع 
االسهم 

71,652

180,332

157,464

68,786

عدد االسهم
المملوكة له

شخصيا

71,652

175,555

157,464

68,786

النسبة
من رأس

المال 

0.42%

1.06 %

0.92%

0.4%

مساهمي الشركة حسب فئات األسهم التي ميلكونها بتاريخ 31/12/2013

عدد الفئة
نسبة مساهمتهم %عدد االسهمالمساهمين 

0.01 %

0.37 %

0.76 %

6.81%

4.53%

13.53 %

9.02 %

64.97 %

100 %

100 سهم فاقل

500 - 101

1000 - 501

5000 -1001

10000 - 5001

50000 - 10001

100000 - 50001

100001 سهم فأكثر

اجموع

44

245

171

463

112

120

23

22

1200

1738

63,937

129,322

1,162,439

772,400

2,308,529

1,538,181

11,083,454

17,060,000

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى
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ً من 1/8/2013 الى عملة الدو《ر األمريكي مبوجب قرار الشركة  مت تعديل عملة تداول الشركة اعتبارا

 تعديل عملة رأس اジال.

مقارنة أرقام التداول بين 2012-2013

2013 2012

429,046          647,755عدد ا《سهم اジتداولة

2,721,644          1,808,682قيمة ا《سهم اジتداولة (دو《ر امريكي)

297                         516عدد الصفقات اジنفذة

%7.15                      %3.8معدل دوران السهم

4.65                      -سعر افتتاح السهم (دينار اردني)

US$ 2.1                3.99سعر ا《غ』ق (دينار اردني)

5.24                      -اعلى سعر تداول (دينار اردني)

3.65                      -ادنى سعر تداول (دينار اردني)

نسبة التداول (السيولة)
نسبة السيولة السريعة
القيمة الدفترية للسهم

القيمة السوقية الى القيمة الدفترية
العائد على ا《صول

العائد على القيمة السوقية للسهم
نسبة اジلكية

العائد على حقوق اジلكية
عائد السهم من ا《رباح

رأس اジال العامل

3.1

2.3

2.20

1 : 0.95

4%

6.7%

70%

6%

14%

20,499,060

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى
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مكافآت رئيس وأعضاء مجلس ا�دارة  ومنافع ا�دارة  التنفيذية

العالقةأعضاء مجلس االدارة
مكافأة رئيس 

وأعضاء مجلس
ا�دارة (دوالر امريكي)

بدل حضور جلسات
مجلس ا�دارة

(دوالر امريكي)
المجموع

7,0502,1159,165رئيس مجلس ا【دارةد. محمد مسروجي

5,285 3,5251,760عضو مجلس ا【دارةد. إبراهيم الطويل

5,285  3,5251,760عضو مجلس ا【دارةد. رنا اゴسيني

5,640 3,5252,115عضو مجلس ا【دارةد. إياد مسروجي

4,935 3,5251,410عضو مجلس ا【دارةد. لينا مسروجي

5,640  3,5252,115عضو مجلس ا【دارةد. نضال كمال

5,640 3,5252,115عضو مجلس ا【دارةد. درويش عسالي

4,935 3,5251,410عضو مجلس ا【دارةالسيد غازي مشتهى

5,640 عضو مجلس ا【دارة 2,115السيدة  بثينة دقماق 3,525

5,285 عضو مجلس ا【دارة 1,760د. عزالدين  أبو ميزر 3,525

5,640 عضو مجلس ا【دارة 3,525 2,115السيد يوسف أحمد أمني

63,087 20,787اجموع- دوالر امريكي 42,300

مكافآت رئيس وأعضاき مجلس ا【دارة 

منافع ا【دارة  التنفيذية  

مكافأة٢٠١٣
(دوالر امريكي)

الرواتب السنوية
المجموع(دوالر امريكي)

 15,155 90,930106,085

 19,373 116,233135,606

 61,365

 50,578

 61,365

68,032

 30,000

 99,936

العالقة

رئيس مجلس ا《دارة
الرئيس التنفيذي

مساعد الرئيس التنفيذي 
للشؤون ا《دارية

اジدير اジالي للمجموعة
مدير عام العمليات
مدير عام التطوير
مدير إدارة اジشاريع
مدير عام التجارية

241,691اجموع- دوالر امريكي 578,438

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى

هذا وقد قام مجلس ا【دارة  باジصادقة على صرف مكافأة للموظفني بنسبة%5  من األرباح الصافية للشركة 
وذلك تقديرا ゲهودهم خ』ل العام 2013.



البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية
في 31 كانون االول 2013

صافي اジبيعات السنوية مقابل صافي األرباح

きباستثنا خ』ل السنوات جیدة في مبيعاتها الشركة ان حتافظ على معد《ت منو استطاعت
في الشركة بسبب اعمال التطوير مقارنة مع مبيعات العام الذي تراجع بنسبة عام

مقارنة بالعام خ』ل العام ا《 ان الشركة استطاعت ان حتقق منوا في مبيعاتها بنسبة
و منوا في ا《رباح مقارنة مع العام اما فيما يتعلق بارباح الشركة فقد شهد العام

بالرغم ان الشركة 《 زالت في مرحلة تطوير مشاريعها اザارجية

مؤشرات الربحیة
و مقارنة با《عوام استطاعت الشركة ان حتقق منوا ملحوظا في مؤشرات الربحية خ』ل العام

مجموع األصول
حیث بلغ مجموع مقارنة مع العام خ』ل العام منت أصول الشركة ا《جمالیة بنسبة

ملیون دو《ر نهایة العام مقارنة مع في نهایة العام مليون دو《ر أصول الشركة

موجودات الشركة اジتدوالة ا《رتفاع ناجت بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة

حقوق اジساهمین
ملیون دو《ر لتصبح في نهایة العام ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة تقارب
بشكل اساسي من ا《رباح لتي حتققت وهذا ا《رتفاع ناجت ملیون دو《ر للعام تقریبا مقارنة مع

التغير ا《يجابي في فروقات ترجمة العم』ت ا《جنبية خ』ل العام اضافة الى



اﾝمｻدودة اﾝمساケمة اﾐﾝامةشركة اﾚﾝدس ﾞﾝمستｻضرات اﾝطبیة

اﾟموｽدة اﾟـبـیـانـات اﾟـمـاﾟـیـة
2013كانون أول ﾞﾝ31سنة اﾝمنتヴیة ﾖي 

مﾎ تﾚریر مدﾙق اｻﾝسابات اﾝمستﾚل



شركة اﾚﾝدس ﾞﾝمستｻضرات اﾝطبیة اﾝمساケمة اﾐﾝامة اﾝمｻدودة 
2013كانون أول 31اﾟبیانات اﾟماﾟیة اﾟموｽدة ﾟ｀سنة اﾟمنتギیة ﾘي 

1

  - اヴﾗﾝرس  -

صｻﾗة

2اｽﾟسابات اﾟمستﾜلتﾜریر مدﾛق

3اﾟموｽدبیان اﾟمركز اﾟماﾟي

4اﾟموｽدبیان اﾟدﾀل

5اﾟموｽد بیان اﾟدﾀل اﾟشامل

6اﾟموｽدبیان اﾟتﾖیرات ﾘي ﾜｽوق اﾟم｀كیة

7اﾟموｽدبیان اﾟتدﾜﾘات اﾟنﾜدیة

8اﾟموｽدةاヅیضاｽات ﾟ｀بیانات اﾟماﾟیة



+972 (0) プ :+972اكس, 2 (0) 2 242 0231,

، واわャي ムわゎون Βよ リョان اヨャرミز ")اャشرミة"ヨΒプا ヤΑي 
وΒよان اャدモカ اヨャوェد وΒよان اャدモカ اャشاモョ اヨャوェد وΒよان اわャغΒرات プي ボェوق اΒムヤヨャة اヨャوェد وΒよان اわャدボプات اボレャدΑة 

اャرホاよةルظامエゎدΑدإャىよاإلッاプةاヨャاΒャة اャدوΒャة،اボわャارΑر

ボャد レヨホا わよدレボΒホا وボプاً バヨヤャاΒΑر اャدوΒャة わヤャدペΒホ، وわゎطレョ ょヤا ھذه اバヨャاΒΑر اわャΙزام 
.اΒらャاルات اヨャاΒャة اヨャوェدة カاΒャة リョ األカطاء اイャوھرΑة

إن اΒわカار マヤゎ اإلィراءات レわジΑد اャى اわィھاد . リヨツわΑ اわャدペΒホ اΒボャام よإィراءات ダエヤャول ヤハى أدャة ョؤΑدة らヨヤャاャغ واإلツΑاェات اャواردة プي اΒらャاルات اヨャاΒャة اヨャوェدة
レハد ョ ユΒΒボゎدペホ اジエャاよات ガヨヤャاطر Αأカذ プي . プي اΒらャاルات اヨャاΒャة シواء اレャاイゎة リハ اإلΒわェال أو اガャطأ

Κョ ペΒホدゎ راءاتィإ ユΒヨダわャ マャة وذャادハ ورةダよ دةェوヨャة اΒャاヨャات اルاΒらャرض اハداد وハإよ ةヤダャشأة ذي اレヨヤャ ةΒヤカداャة اよاホرャظام اル ارらわハاإل ザΒャظروف وヤャ ةヨئ
リヨツわΑ اわャدミ ペΒホذΚョ ユΒΒボゎ マャءョة اΒジャاシات اエヨャاΒらシة اヨャطボらة وボバョوΒャة اボわャدΑرات اエヨャاΒらシة 

وأداءھا اヨャاャي  ミ2013اルون األول  ヨミ31ا プي  ヤャشرミة

 ボゎ28رΑره اャغΒرヘエわョظ ェوャھا わよارオΑ اャذي اタدر ョ モらホ リョدジェ ペホاよات آカر، 

2: ھاتفف╋سطني,)ربم هللا ( ب╊｟رية , ) 201(‶｟ىن بملسروجぃ رق¨ ,1317 (0) 2 242 0230

972www.pwc.com/middle-eastبدΙ من 790لΘتصال من الدول العربیة إضغط 

شركة اボャدس ヨヤャسエわضرات اャطΒらة اヨャساھヨة اバャاョة اエヨャدودة

ヨΒプا ヤΑي ( شرミة اボャدس ツエわジヨヤャرات اャطΒらة اジヨャاھヨة اバャاョة اエヨャدودةャاヨャرボプة 
وΒよان اャدモカ اヨャوェد وΒよان اャدモカ اャشاモョ اヨャوェد وΒよان اわャغΒرات プي ボェوق اΒムヤヨャة اヨャوェد وΒよان اわャدボプات اボレャدΑة ミ2013اルون األول 

.اヨャوェد レジヤャة اわレヨャھΒة プي ذマャ اわャارオΑ وゾガヤョ ألھユ اΒジャاシات اエヨャاΒらシة واヤバヨャوョات اإلツΑاΒェة األカرى

اヨャوェدةاヨャاΒャة
اボわャارΑرバヨャاΒΑروボプاハادャةダよورةوハرッھااヨャوェدةاヨャاΒャةاΒらャاルاتھذه

.カطأأواΒわェالシリハواء اレャاイゎةاイャوھرΑةاألカطاءカリョاΒャة

ボャد レヨホا わよدレボΒホا وボプاً バヨヤャاΒΑر اャدوΒャة わヤャدペΒホ، وわゎطレョ ょヤا ھذه اバヨャاΒΑر اわャΙزام .إن ジョؤوレわΒャا ھي إよداء اャرأي ェول ھذه اΒらャاルات اヨャاΒャة اヨャوェدة اレわシاداً إャى ゎدレボΒホا
اΒらャاルات اヨャاΒャة اヨャوェدة カاΒャة リョ األカطاء اイャوھرΑةボよواハد اヤジャوك اヨャھレي وガゎطΒط وΒヘレゎذ أヨハال اわャدダエヤャ ペΒホول ヤハى ゎأΒミد ボバョول よأن 

リヨツわΑ اわャدペΒホ اΒボャام よإィراءات ダエヤャول ヤハى أدャة ョؤΑدة らヨヤャاャغ واإلツΑاェات اャواردة プي اΒらャاルات اヨャاΒャة اヨャوェدة
プي اΒらャاルات اヨャاΒャة シواء اレャاイゎة リハ اإلΒわェال أو اガャطأョدペホ اジエャاよات ヨよا プي ذガョ ユΒΒボゎ マャاطر األカطاء اイャوھرΑة 

Κョ ペΒホدゎ راءاتィإ ユΒヨダわャ マャة وذャادハ ورةダよ دةェوヨャة اΒャاヨャات اルاΒらャرض اハداد وハإよ ةヤダャشأة ذي اレヨヤャ ةΒヤカداャة اよاホرャظام اル ارらわハاإل
リヨツわΑ اわャدミ ペΒホذΚョ ユΒΒボゎ マャءョة اΒジャاシات اエヨャاΒらシة اヨャطボらة وボバョوΒャة اボわャدΑرات اエヨャاΒらシة .ョدى バプاΒャة ルظام اャرホاよة اャداΒヤカة レヨヤャشأة

.اわャي ホاよ ろョھا اإلدارة، إッاプة إャى ユΒΒボゎ اバャرض اバャام Βらヤャاルات اヨャاΒャة اヨャوェدة

.ミاΒプة وΚョئヨة وゎوプر أシاシا إلよداء اャرأيプي اボわハادルا أن أدャة اわャدペΒホ اわャي レヤダェا Βヤハھا 

ヤャشرミةプي رأレΑا، إن اΒらャاルات اヨャاΒャة اヨャوェدة ゎُظھر バよداャة، ミ リョاプة اレャواェي اイャوھرΑة، اヨャرミز اヨャاャي اヨャوェد 
Αارわャا マャي ذプ ةΒھわレヨャة اレジヤャ دةェوヨャة اΑدボレャھا اゎاボプدゎد وェوヨャةاΒャدوャة اΒャاヨャر اΑارボわャر اΒΑاバヨャ ًاボプو オ.

ョ モらホ リョدジェ ペホاよات آカر،  ミ2012اルون األول  レジヤャ31ة اわレヨャھΒة プي  ヤャشرミة

1317. ب.ص, بحملدودةف╋سطنيكوポرز『اوسووترポربぅس

لΘتصال من الدول العربیة إضغط : مΚحظة 

モـボわسヨャـات اよساエャا ペـホدョ ـرΑرボゎ
شركة اボャدس ヨヤャسエわضرات اャطΒらة اヨャساھヨة اバャاョة اエヨャدودةإャـى ョساھヨـي 

اヨャرボプة  اヨャوェدة ボャد دレボホا اΒらャاルات اヨャاΒャة
ミاルون األول  31اヨャاャي اヨャوェد ヨミا プي 

اヨャوェد レジヤャة اわレヨャھΒة プي ذマャ اわャارオΑ وゾガヤョ ألھユ اΒジャاシات اエヨャاΒらシة واヤバヨャوョات اإلツΑاΒェة األカرى

اヨャاΒャةاΒらャاルاتリハاإلدارةョجヤسョسؤوΒャة
ھذهإハدادジョリハؤولاإلدارةョザヤイإن

カاΒャةョاΒャةΒよاルاتإلハداداツャرورياャداΒヤカة

 ペホدョ ةΒャسؤوョاتよساエャا
إن ジョؤوレわΒャا ھي إよداء اャرأي ェول ھذه اΒらャاルات اヨャاΒャة اヨャوェدة اレわシاداً إャى ゎدレボΒホا

ボよواハد اヤジャوك اヨャھレي وガゎطΒط وΒヘレゎذ أヨハال اわャدダエヤャ ペΒホول ヤハى ゎأΒミد ボバョول よأن 

リヨツわΑ اわャدペΒホ اΒボャام よإィراءات ダエヤャول ヤハى أدャة ョؤΑدة らヨヤャاャغ واإلツΑاェات اャواردة プي اΒらャاルات اヨャاΒャة اヨャوェدة
ョدペホ اジエャاよات ヨよا プي ذガョ ユΒΒボゎ マャاطر األカطاء اイャوھرΑة 

Κョ ペΒホدゎ راءاتィإ ユΒヨダわャ マャة وذャادハ ورةダよ دةェوヨャة اΒャاヨャات اルاΒらャرض اハداد وハإよ ةヤダャشأة ذي اレヨヤャ ةΒヤカداャة اよاホرャظام اル ارらわハاإل
ョدى バプاΒャة ルظام اャرホاよة اャداΒヤカة レヨヤャشأةよھدف اよداء رأي ェول 

اわャي ホاよ ろョھا اإلدارة، إッاプة إャى ユΒΒボゎ اバャرض اバャام Βらヤャاルات اヨャاΒャة اヨャوェدة

プي اボわハادルا أن أدャة اわャدペΒホ اわャي レヤダェا Βヤハھا 

اャرأي
プي رأレΑا، إن اΒらャاルات اヨャاΒャة اヨャوェدة ゎُظھر バよداャة، ミ リョاプة اレャواェي اイャوھرΑة، اヨャرミز اヨャاャي اヨャوェد 

Αارわャا マャي ذプ ةΒھわレヨャة اレジヤャ دةェوヨャة اΑدボレャھا اゎاボプدゎد وェوヨャا

أョور أخرى
ヤャشرミةゎ ユゎدペΒホ اΒらャاルات اヨャاΒャة اヨャوェدة 

. 2013آذار 
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リΒطジヤプ ،رام هللا



شركة اﾚﾝدس ﾞﾝمستｻضرات اﾝطبیة اﾝمساケمة اﾐﾝامة اﾝمｻدودة
بیان اﾝمركز اﾝماﾝي اﾝموｻد

)ｺمیﾐ اﾟمباﾔﾟ باﾟدوドر اダمریكي(

3

كانون اゼول31كما ﾖي 
20132012إیضاح

اﾝموｸودات
موｸودات ﾓیر متداوﾝة

422,523,94022,259,276ممت｀كات وآドت ومﾒدات 
ｽ5441,400394,061｀یﾙةةاستثمار ﾘي شرك
6329,523300,997استثمارات ﾜﾑاریة

ﾐبی｀ﾟ رةﾘیة متوﾟودات ماｺ7273,151233,908مو
8127,614118,946موｺودات ضریبة مؤｺ｀ة

23,695,62823,307,188مｸموع موｸودات ﾓیر متداوﾝة
متداوﾝةموｸودات 

97,814,0967,606,232بضاﾑة
1017,497,67215,092,234ذمم مدینة

ة أﾀرى 112,105,1631,459,522موｺودات متدا゚و
1219,23120,037موｺودات ماﾟیة ﾟ｀متاｺرة 

132,802,2901,390,306اﾟنﾜد وأشباケ اﾟنﾜد
30,238,45225,568,331مｸموع موｸودات متداوﾝة

53,934,08048,875,519مｸموع اﾝموｸودات

ﾚｻوق اﾝمﾞكیة واﾝمطﾞوبات 
ﾚｻوق اﾝمﾞكیة

117,060,0008,530,000رأس اﾟمال اﾟمدﾘوع 
バﾑ2,779,13811,309,138وة إصدار

ｽ153,807,8853,535,023تیاطي إｺباريإ
ﾀ151,367,9661,367,966تیاريإｽتیاطي إ

ﾘ163,396,6243,372,631ائض إﾑادة اﾟتﾜییم واﾟتﾖیر اﾟمتراكم ﾘي اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة
ﾘ2,068,803304,384روﾛات ترｺمة ﾑمバت أｺنبیة

6,496,9954,332,496أرباح مدورة
ｻ36,977,41132,751,638ق مﾞكیة ｻمﾞة اゼسヴم اﾐﾝائد ﾝمساケمي اﾝشركة اゼم 

ﾜｽ705,854959,077وق ギｺات ﾕیر مسیطرة 
37,683,26533,710,715مｸموع ﾚｻوق اﾝمﾞكیة

اﾝمطﾞوبات
مطﾞوبات ﾓیر متداوﾝة
ﾛ174,303,9164,355,200روض طوی｀ة اｺダل 

182,204,9622,223,801مﾀصص تﾒویض نギایة اﾀﾟدمة 
ﾔ6,508,8786,579,001یر متداوﾝةاﾝاﾝمطﾞوباتمｸموع 

مطﾞوبات متداوﾝة
193,833,3623,850,360ذمم دائنة
171,331,940756,183ئتمانیة واｺﾟزء اﾟمتداول من اﾜﾟروض طوی｀ة اｺダل إتسギیバت 

20380,847539,276مﾀصص ضریبة اﾟدﾀل
ة أﾀرى 214,195,7883,439,984مط｀وبات متدا゚و

9,741,9378,585,803مｸموع اﾝمطﾞوبات اﾝمتداوﾝة
16,250,81515,164,804مｸموع اﾝمطﾞوبات 

53,934,08048,875,519مｸموع ﾚｻوق اﾝمﾞكیة واﾝمطﾞوبات

.یتｺزأ منギاتشكل ｺزءا ド 29 إﾟى 8 اﾟصｽﾙات منإن اヅیضاｽات اﾟمرﾜﾘة ﾟ｀بیانات اﾟماﾟیة اﾟموｽدة ﾑ｀ى-

باヅنابةاﾟتوﾛیﾐتم وﾛد 2014 آذار 30 بتاریｿ اヅدارة مｺ｀سﾛِبلمن اھإصدار ﾑ｀ى واﾟمواﾜﾘة 29 إﾟى 3 مناﾟصｽﾙات ﾑ｀ى اﾟموｽدةاﾟماﾟیةاﾟبیاناتاﾑتمادتم-
ﾑمギن.

ﾀاﾟد ﾑبداﾟرｽیم اﾟسید یاد اﾟمسروｺيإاﾟسید اﾟسید مｽمد اﾟمسروｺي
مساﾑد اﾟمدیر اﾒﾟام ﾟ｀شؤون اﾟماﾟیةالرئیس التنヘیذيرئیس مｺ｀س اヅدارة



شركة اﾚﾝدس ﾞﾝمستｻضرات اﾝطبیة اﾝمساケمة اﾐﾝامة اﾝمｻدودة 
بیان اﾝدخل اﾝموｻد

)ｺمیﾐ اﾟمباﾔﾟ باﾟدوドر اダمریكي(

4

كانون أولﾖ31ي ﾞﾝسنة اﾝمنتヴیة 
20132012إیضاح

2222,018,02218,072,349اﾟمبیﾒات 
)9,756,747()11,503,538(23ك｀ﾙة اﾟمبیﾒات
ｺربﾝمل اｸ10,514,4848,315,602م

)3,683,623()3,894,060(24مصاریف بیﾐ وتسویق
)3,146,698()3,270,190(25مصاریف إداریة وﾑامة

)298,605()644,718(26مصاریف اﾟبｽث واﾟتطویر
)82,507()247,638(مصاریف بضاﾑة تاﾙﾟة

)472,881((100,000)مﾀصص ذمم مشكوك ﾘي تｽصی｀ギا
2,357,878631,288

ｽ29,18891,462صة اﾟشركة من نتائｹ أﾑمال اﾟشركة اｽﾟ｀یﾙة
)175,342()168,578(27مصاریف تمویل  

2896,057104,547وٕایرادات أﾀرىمصاریف
2,314,545651,955ربｼ اﾟسنة ﾛبل ضریبة اﾟدﾀل

)456,364((66,422)20مصروف ضریبة اﾟدﾀل
2,248,123195,591ربｺ اﾝسنة

:ویﾒود إﾟى
2,437,361301,443مساガمي اﾟشركة اダم
)ギｺ)189,238()105,852ات ﾕیر مسیطرة 

2,248,123195,591

اｽﾟصة اダساسیة واﾟمﾙﾀضة ﾟ｀سギم من ربｼ اﾟسنة اﾒﾟائد إﾟى 
290.1430.018مساガمي اﾟشركة اダم

.منギاتشكل ｺزءا ド یتｺزأ 29  إﾟى 8 اﾟصｽﾙات منإن اヅیضاｽات اﾟمرﾜﾘة ﾟ｀بیانات اﾟماﾟیة اﾟموｽدة ﾑ｀ى-



شركة اﾚﾝدس ﾞﾝمستｻضرات اﾝطبیة اﾝمساケمة اﾐﾝامة اﾝمｻدودة 
بیان اﾝدخل اﾝشامل اﾝموｻد

)ｺمیﾐ اﾟمباﾔﾟ باﾟدوドر اダمریكي(

5

.ｺزءا ド یتｺزأ منギاتشكل  29 إﾟى 8 اﾟصｽﾙات منإن اヅیضاｽات اﾟمرﾜﾘة ﾟ｀بیانات اﾟماﾟیة اﾟموｽدة ﾑ｀ى-

كانون أول ﾖ31ي ﾞﾝسنة اﾝمنتヴیة 
20132012

  ｼسنةربﾟ2,248,123195,591ا
بنود اﾝدخل اﾝشامل اゼخرى

:ﾖي ﾖترات ﾚｻヅةاﾝموｻدبنود سیتم إﾏادة تصنیヴﾗا اﾝى بیان اﾝدخل
)ﾘ23,993)31,540ي اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة اﾟمتراكماﾟتﾖیرﾘائض إﾑادة اﾟتﾜییم و 

)ﾘ1,700,434)252,923روﾛات ترｺمة ﾑمバت أｺنبیة
)284,463(1,724,427مｸموع بنود اﾝدخل اﾝشامل اゼخرى 

)ﾞﾝ3,972,550)88,872سنةاﾝموｻداﾝشاملصاﾖي اﾝدخل 

:ویﾒود إﾟى
4,225,77330,410مساガمي اﾟشركة اダم

ﾜｽ(253,223)(119,282)وق ギｺات ﾕیر مسیطرة 
3,972,550)88,872(



شركة اﾚﾝدس ﾞﾝمستｻضرات اﾝطبیة اﾝمساケمة اﾐﾝامة اﾝمｻدودة 
بیان اﾝتﾔیرات ﾖي ﾚｻوق اﾝمﾞكیة اﾝموｻد

)ｺمیﾐ اﾟمباﾔﾟ باﾟدوドر اダمریكي(

6

.تشكل ｺزءا ド یتｺزأ منギا 29 إﾟى 8 اﾟصｽﾙات منإن اヅیضاｽات اﾟمرﾜﾘة ﾟ｀بیانات اﾟماﾟیة اﾟموｽدة ﾑ｀ى-

اゼمｻق مﾞكیة ｻمﾞة اゼسヴم اﾐﾝائد ﾝمساケمي اﾝشركة

رأس اﾝمال
デﾏوة إصداراﾝمدﾖوع

اｻتیاطي
اختیارياｻتیاطي إｸباري

ﾖائض إﾏادة اﾝتﾚییم 
واﾝتﾔیر اﾝمتراكم ﾖي 

اﾚﾝیمة اﾐﾝادﾝة
ﾖروﾙات ترｸمة 
ﾏمデت أｸنبیة

أرباح
اﾝمｸموعمدورة

ﾚｻوق ヴｸات 
ﾓیر مسیطرة

مｸموع ﾚｻوق 
اﾝمﾞكیة

20127,108,33311,309,1383,535,0231,367,9663,404,171543,8766,163,55333,432,0601,078,36034,510,420كانون اﾝثاني 1اﾝرصید ﾖي 

 ｼسنةربﾟ195,591)105,852(301,443301,443------ا

)284,463()13,431()271,032(-)239,492()31,540(----بنود اﾟدﾀل اﾟشامل اﾀダرى

(88,872))119,283(301,44330,411)239,492()31,540(----صاﾖي اﾝدخل اﾝشامل ﾗﾞﾝترة

)710,833(-)710,833()2,132,500(-----1,421,667)14إیضاح (توزیﾒات أسギم مｺانیة 

20128,530,00011,309,1383,535,0231,367,9663,372,631304,3844,332,49632,751,638959,07733,710,715كانون أول31اﾝرصید كما ﾖي 

20138,530,00011,309,1383,535,0231,367,9663,372,631304,3844,332,49632,751,638959,07733,710,715كانون اﾝثاني 1اﾝرصید ﾖي 

 ｼسنةربﾟ2,248,123)189,238(2,437,3612,437,361------ا

1,724,427(63,985)1,788,412-23,9931,764,419اﾀダرىبنود اﾟدﾀل اﾟشامل 

3,972,550(253,223)23,9931,764,4192,437,3614,225,773----صاﾖي اﾝدخل اﾝشامل ﾗﾞﾝترة

---(272,862)---272,862--تｽویل إﾟى إｽتیاطي إｺباري

--------)8,530,000(8,530,000)14إیضاح (توزیﾒات أسギم مｺانیة 

201317,060,0002,779,1383,807,8851,367,9663,396,6242,068,8036,496,99536,977,411705,85437,683,265ل كانون أو31اﾝرصید كما ﾖي 



شركة اﾚﾝدس ﾞﾝمستｻضرات اﾝطبیة اﾝمساケمة اﾐﾝامة اﾝمｻدودة 
بیان اﾝتدﾚﾖات اﾝنﾚدیة اﾝموｻد 

)ｺمیﾐ اﾟمباﾔﾟ باﾟدوドر اダمریكي(

7

كانون أول 31اﾝمنتヴیة ﾖي ﾞﾝسنة
20132012

أنشطة اﾝتشﾔیل
ﾛ2,314,545651,955بل ضریبة اﾟدﾀلﾟسنةربｼ ا

:تﾒدیバت

)879()806(اﾟتﾖیر ﾘي اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ﾟ｀موｺودات اﾟماﾟیة ﾟ｀متاｺرة

1,448,4071,170,234استバギكات

ｽ شر صةﾟمال اﾑأ ｹشركة من نتائﾟةكةاﾙی｀ｽﾟ91,462()29,188(ا(

3,878369,314مﾀصص تﾒویض نギایة اﾀﾟدمة

100,000472,881مﾀصص تدني ذمم مدینة

168,578175,342مصاریف تمویل

(625)1,300بیﾐ ممت｀كات وأドت ومﾒدات)ﾀسائر(أرباح 

4,007,5202,746,760

:رأس اﾝمال اﾐﾝاملاﾝتﾔیرات ﾖي 

203,475(2,405,438)ذمم اﾟمدینة

)918,065()207,864(بضاﾑة

ة اﾀダرى 546,174)645,641(موｺودات اﾟمتدا゚و

315,230)16,998(ذمم اﾟدائنة

ة اﾀダرى 755,804765,631اﾟمط｀وبات اﾟمتدا゚و

8,66814,090موｺودات ضریبة مؤｺ｀ة

)84,483()266,482(دﾒﾘات ضریبة دﾀل 

)72,960((170,510)دﾒﾘات تﾒویض نギایة اﾀﾟدمة

1,059,0593,515,852صاﾖي اﾝنﾚد اﾝناتｷ من أنشطة اﾝتشﾔیل

أنشطة اヅستثمار
(2,869,212)(903,945)شراء ممت｀كات وآドت ومﾒدات

3,59614,802اﾒﾟائد من بیﾐ ممت｀كات وآドت ومﾒدات

(2,854,410)(900,349)اﾝمستخدم ﾖي أنشطة اヅستثمارصاﾖي اﾝنﾚد

أنشطة اﾝتمویل
)667,494(-توزیﾒات أرباح نﾜدیة

-ﾛ1,000,000روض طوی｀ة اｺダل

)596,919((475,527)تسدیدات ﾛروض طوی｀ة اｺダل واﾟتسギیバت اヅئتمانیة

)175,342()168,578(مصاریف تمویل مدﾘوﾑة

(1,439,755)355,895أنشطة اﾝتمویل)اﾝمستخدم ﾖي(اﾝناتｷ من صاﾖي اﾝنﾚد 

(778,313)514,605واشباة اﾝنﾚدﾖي اﾝنﾚد )اﾝنﾚص(اャزیادة 

)ﾘ897,379)169,100روﾛات ترｺمة ﾑمバت أｺنبیة

1,390,3062,337,719اﾟسنةﾘي بدایة واشباة اﾟنﾜداﾟنﾜد 

ﾝ2,802,2901,390,306سنةﾖي نヴایة اواشباة اﾝنﾚداﾝنﾚد 

.تشكل ｺزءا ド یتｺزأ منギا29  إﾟى 8 مناﾟصｽﾙاتإن اヅیضاｽات اﾟمرﾜﾘة ﾟ｀بیانات اﾟماﾟیة اﾟموｽدة ﾑ｀ى-
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  ﾏام  )1(إیضاح 

وسｺ｀ت كشركة مساガمة ﾑامة تｽت رﾛم ﾟ1964سنة 12بموｺب ﾛانون اﾟشركات رﾛم )اﾟشركة(تأسست شركة اﾜﾟدس ﾟ｀مستｽضرات اﾟطبیة اﾟمساガمة اﾒﾟامة اﾟمｽدودة 
562600197 ｿي سوق .1978نیسان 1بتاریﾘ شركةﾟم اギبیرةیتم تداول أسﾟرئیسي بمدینة اﾟا اガل مركزバﾀ ا منギشركة نشاطﾟیة وتمارس اﾟماﾟوراق اヂﾟ سطین｀ﾘ.

دوドر  17,060,000بزیادة رأسمال اﾟشركة اﾟمصرح واﾟمكتتب بヴ واﾟمدﾘوع ﾑ｀ى مراｽل ﾟیصبｽ2013 ｼزیران ﾛ30امت اﾟشركة バﾀل اﾙﾟترة منذ اﾟتأسیس وｽتى 
).ﾘ)14ي ایضاح ﾟیヴكما ガو مشار ا.واｽد ﾟكل سギم رسギم بواﾐﾛ دو17,060,000ドموزﾑة ﾑ｀ى 

ﾘ مةガمساﾟتصدیر واﾟستیراد واドامة واﾒﾟارة اｺتﾟكیماویة واﾟطبیة واﾟضرات اｽمستﾟنتاج اヅ ﾐامة مصانﾛي إガ شركة｀ﾟ ساسیةダایات اﾖﾟیة من ا｀ｽمﾟستثمارات اドي ا
.واﾀﾟارｺیة

  .2014 اذار 30اﾟموｽدة  ﾟ｀شركة من ﾛبل مｺ｀س إدارة اﾟشركة بتاریﾟ ｿماﾟیة تم إﾛرار اﾟبیانات ا

اﾝموｻدةاﾝبیانات اﾝماﾝیة)2(إیضاح 

.2013كانون اダول 31اﾟماﾟیة ﾟشركة اﾜﾟدس ﾟ｀مستｽضرات اﾟطبیة وشركاتギا اﾟتابﾒة كما ﾘي اﾟبیاناتاﾟموｽدة اﾟبیانات اﾟماﾟیةتشمل 

:ﾑ｀ى اﾟنｽو اﾟتاﾟي2013كانون اダول 31وﾕیر اﾟمباشرة ﾘي رأسمال شركاتギا اﾟتابﾒة كما ﾘي ﾜﾟد كانت نسبヴ م｀كیة اﾟشركة اﾟمباشرة

رأس اﾝمالنسبة اﾝمﾞكیة
دوヅر أمریكي%

2013201220132012بﾞد اﾝتأسیساسم اﾝشركة
97.3397.332,820,8742,820,874اダردنشركة نギر اダردن 

1001001,078,1381,078,138اｺﾟزائرﾘارم شركة اﾜﾟدس
49491,339,9151,339,915اｺﾟزائر*شركة سوبردیم 

* ヴشركة تم｀ك ما نسبتﾟم من أن اﾕرﾟىمن شرك%49با｀ﾑ تأثیرﾟى ا｀ﾑ درةﾜﾟا تمت｀ك اギأن ドشركة سوبردیم إﾟا ケذガ وائدﾑا ةガوذﾙل نバﾀ امنギی｀ﾑ اガیدｽي یتم توﾟتاﾟوبا
 ﾐیة مﾟماﾟبیانات اﾟشركةا｀ﾟ.

أسس اﾏダداد واﾝسیاسات اﾝمｻاسبیة)3(إیضاح 

اﾝموｻدةاﾝبیانات اﾝماﾝیةأسس إﾏداد 

یمة اﾒﾟادﾟة ﾘي اﾟموｽدة وﾜﾘًا ﾟمبدأ اﾟك｀ﾙة اﾟتاریﾀیة بإستثناء ﾛیاس اﾟموｺودات اﾟماﾟیة اﾟمتوﾘرة ﾟ｀بیﾐ واﾟموｺودات اﾟماﾟیة ﾟ｀متاｺرة واダراضي باﾜﾟاﾟبیانات اﾟماﾟیةتم إﾑداد 
یة اﾟموｽدة ﾟ｀شركةاﾟبیانات اﾟماﾟیةتم إﾑداد .وドر اドمریكياﾟموｽدة باﾟداﾟبیانات اﾟماﾟیة تم إﾑداد .تاریｿ اﾜﾟوائم اﾟماﾟیة وشركاتギا اﾟتابﾒة وﾜﾘًا ﾟمﾒاییر اﾟتﾜاریر اﾟماﾟیة اﾟد゚و

یة .كما أصدرガا مｺ｀س مﾒاییر اﾟمｽاسبة اﾟد゚و

اﾝبیانات اﾝماﾝیةأسس توｻید 

، أو تكون مﾒرضة،ｽ｀ﾟقバك اﾟشركةتتﾜｽق اﾟسیطرة ﾑند امت.2013كانون اダول 31تشمل اﾟبیانات اﾟماﾟیة اﾟموｽدة اﾟبیانات اﾟماﾟیة ﾟ｀شركة وشركاتギا اﾟتابﾒة كما ﾘي 
.ガا ﾘي ガذケ اﾟشركاتﾒﾟوائد متﾖیرة ناتｺة ﾑن استثماراガا باﾟشركات اﾟمستثمر بギا وأن یكون ﾟ｀شركة أیضًا اﾜﾟدرة ﾑ｀ى اﾟتأثیر ﾑ｀ى ガذケ اﾒﾟوائد من バﾀل نﾙوذ

یبدأ .وف تدل ﾑ｀ى تﾖیر ﾘي أｽد اﾒﾟناصر اﾟثバث ヅثبات اﾟسیطرةتﾜوم اﾟشركة بإﾑادة تﾜییم ﾛدرتギا ﾑ｀ى اﾟسیطرة ﾘي اﾟشركة اﾟمستثمر بギا ﾘي ｽال وｺود ﾜｽائق أو ظر 
یتم إضاﾘة اﾟموｺودات .توｽید اﾟبیانات اﾟماﾟیة ﾟ｀شركات اﾟتابﾒة ﾑند ｽصول اﾟمｺموﾑة ﾑ｀ى اﾟسیطرة وینتギي اﾟتوｽید ﾑند ﾜﾘدانギا ﾟ｀سیطرة ﾑ｀ى اﾟشركات اﾟتابﾒة

اドستｽواذ ﾑ｀یギا أو اﾟتي تم اﾟتﾀ｀ص منギا バﾀل اﾟسنة ﾘي بیان اﾟدﾀل اﾟشامل من تاریｿ اｽﾟصول ﾑ｀ى واﾟمط｀وبات واﾟدﾀل واﾟمصاریف ﾟ｀شركات اﾟتابﾒة اﾟتي تم 
.كمﾒامバت بین اﾟماﾟكین)دون ﾜﾘدان اﾟسیطرة ﾑ｀یギا(یتم تسｺیل أثر اﾟتﾖیر ﾘي نسبة اﾟم｀كیة ﾘي اﾟشركة اﾟتابﾒة .اﾟسیطرة وｽتى تاریﾜﾘ  ｿدانギا

バامﾒمﾟرصدة واダة اﾘاد كاﾒكاملتم استبﾟرباح باダات اﾒة وتوزیﾑموｺمﾟت بین شركات اバامﾒمﾟن اﾑ ةｺناتﾟة اﾜﾜｽمتﾟیر اﾕ سائرﾀﾟرباح واダت وا.

.یتم ﾛید ｽصة ﾜｽوق اギｺﾟات ﾕیر اﾟمسیطرة من اﾀﾟسائر ｽتى ﾟو كان ガناﾟك ｺﾑزا ﾘي رصید ﾜｽوق اギｺﾟات ﾕیر اﾟمسیطرة
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:یتم ما یﾞيﾖي ｻال ﾚﾖدان اﾝشركة اﾝسیطرة ﾞﾏى اﾝشركات اﾝتابﾐة 

 ةﾒتابﾟشركة اﾟودات ومط｀وبات اｺاد موﾒرة(إستبギشﾟا اギیﾘ بما(

یرﾕ اتギｺﾟوق اﾜｽﾟ تریةﾘدﾟیمة اﾜﾟاد اﾒمسیطرةإستبﾟا
م｀كیةﾟوق اﾜｽ يﾘ یدةﾜمﾟنبیة اｺダت اバمﾒﾟا ヴمｺات ترﾛروﾘ ادﾒإستب
ヴی｀ﾑ صولｽﾟذي تم اﾟي اﾟماﾟابل اﾜم｀ﾟ ةﾟادﾒﾟیمة اﾜﾟید اﾛ
 ةﾟادﾒﾟیمة اﾜﾟي باﾜید أي إستثمار متبﾛ
 يﾘ زｺﾒﾟائض أو اﾙﾟید اﾛدبیانｽموﾟل اﾀدﾟا
ダشركة اﾟصة اｽ يتصنیفﾘ ًاﾜیدة سابﾜمﾟمكونات اﾟي اﾘ ي مﾘ سارةﾀ أو ｼرى كربﾀダشامل اﾟل اﾀدﾟدبیانبنود اｽموﾟل اﾀدﾟو مناسباガ كما.

اﾝتﾔییرات ﾖي اﾝسیاسات اﾝمｻاسبیة

.اﾟمｽاسبیة مطابﾜة ﾟت｀ك اﾟتي تم إستﾀدامギا ﾘي اﾟسنة اﾟسابﾜة، باستثناء ما ورد ﾑكس ذﾟكإن اﾟسیاسات 

اﾝمﾐــاییر اｸﾝدیدة واﾝمﾐدﾝة اﾝمطبﾚة من ﾙبل اﾝشركة -ا

كانون ثاني1اﾟسنویة اﾟتي تبدأ ﾘي ガنــاك ﾑدد من اﾟمﾒاییر اｺﾟدیدة واﾟتﾒدیバت ﾑ｀ى اﾟمﾒــاییر واﾟتﾙسیرات ذات اﾟص｀ة بأنشطة اﾟشركة وواｺبة اﾟتطبیق ﾑ｀ى اﾙﾟترات 
نتیｺًة ﾟطبیﾒة ガیكل وﾑم｀یات اﾟشركة، ﾟم یكن ガنــاك أي أثر ｺوガري ギﾟذケ اﾟمﾒاییر واﾟتﾒدیバت ﾑ｀ى اﾟبیانات .وﾛد تم تطبیギﾜــا أثنــاء إﾑداد ガذケ اﾟبیانات اﾟمــاﾟیة2013
.اﾟمــاﾟیة

:2013كانون اﾟثاني1ركة واﾟتي تم إصدارガــا وأصبｽت واｺبة اﾟتطبیق ﾙ｀ﾟترات اﾟتي تبدأ ﾘي أو بﾒــد اﾟتﾙسیرات ذات اﾟص｀ة باﾟش/ﾘیمــا ی｀ي ﾛائمة باﾟمﾒاییر

 مﾛي ر  ؛2012 تموز1، واｺبة اﾟتطبیق ﾘي "ﾑرض اﾟبیانات اﾟمــاﾟیة"، 1تﾒدیバت ﾑ｀ى مﾒیار اﾟمｽاسبة اﾟد゚و
 مﾛي ر  ؛2013 كانون اﾟثاني1ة اﾟتطبیق ﾘي ، واｺب"مناﾐﾘ اﾟموظﾙین"، 19تﾒدیバت ﾑ｀ى مﾒیار اﾟمｽاسبة اﾟد゚و
 مﾛیة رﾟمــاﾟاریر اﾜت｀ﾟ ي  ؛2013 كانون اﾟثاني1، واｺب اﾟتطبیق ﾘي "اﾘヅصاｽات:اダدوات اﾟمــاﾟیة"، 7تﾒدیل ﾑ｀ى اﾟمﾒیار اﾟد゚و
 مﾛیة رﾟمــاﾟاریر اﾜت｀ﾟ ي .2013انيكانون اﾟث1، واｺب اﾟتطبیق ﾘي "ﾛیاس اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة"، 13تﾒدیل ﾑ｀ى اﾟمﾒیار اﾟد゚و

یة اﾟموｽدةﾟم یكن ガنــاك أثر ｺوガري ﾑ｀ى اﾟبیانات اﾟمــاﾟیة یة ﾟ｀تﾜاریر اﾟمــاﾟیة أو اﾟتﾙسیرات اﾟصادرة من ｺﾟنة تﾙسیرات اﾟمﾒاییر اﾟد゚و ﾟ｀شركة ダي من اﾟمﾒاییر اﾟد゚و
ى ﾟ｀سنة اﾟماﾟیة ا .2013كانون اﾟثانيﾟ1تي تبدأ ﾘي أو بﾒــد ﾟ｀تﾜاریر اﾟمــاﾟیة أو تﾒدیバت ت｀ك اﾟمﾒــاییر واｺبة اﾟتطبیق ﾟ｀مرة اダ゚و

اﾝمﾐاییر واﾝتﾗسیرات اｸﾝدیدة ﾓیر واｸبة اﾝتطبیق بﾐــد -ب

واﾟتي ﾟم یتم تطبیギﾜــا 2013كانون اﾟثانيガ1نــاك ﾑدد من اﾟمﾒــاییر اｺﾟدیدة واﾟتﾒدیバت ﾑ｀ى اﾟمﾒاییر واﾟتﾙسیرات واｺبة اﾟتطبیق ﾙ｀ﾟترات اﾟسنویة اﾟتي تبدأ ﾘي أو بﾒــد 
:اﾟموｽدةأثنــاء إﾑداد ガذケ اﾟبیانات اﾟمــاﾟیة

 مﾛي ر كانون اﾟثاني ﾘ1یمــا یتﾒ｀ق بمﾜاصة اﾟموｺودات واﾟمط｀وبات، واｺب اﾟتطبیق ﾘي " اﾒﾟرض: اダدوات اﾟمــاﾟیة"، 32تﾒدیل ﾑ｀ى مﾒــیار اﾟمｽاسبة اﾟد゚و
 ؛2014

 مﾛي ر أول كانون ثانيﾘیمــا یتﾒ｀ق بإﾘصاｽات اﾟمباﾔﾟ اドستردادیة، واｺب اﾟتطبیق ﾘي "انﾙﾀاض ﾛیمة اﾟموｺودات"، 36تﾒدیل ﾑ｀ى مﾒــیار اﾟمｽاسبة اﾟد゚و
 ؛2014

 مﾛیة رﾟمــاﾟاریر اﾜت｀ﾟ يﾟدوﾟیار اﾒمﾟیة"، 9اﾟمــاﾟدوات اダم ".اﾛیة رﾟمــاﾟاریر اﾜت｀ﾟ ي و أول مﾒیــار یصدر كｺزء من مشروع أكبر ﾟیｽل ガ 9ُیﾒــد اﾟمﾒیار اﾟد゚و
ي رﾛم  ي ﾟ｀تﾜاریر اﾟمــاﾟیة رﾛم .39مｽل مﾒیار اﾟمｽاسبة اﾟد゚و كن یﾜوم بتبسیطヴ كمــا یضﾘ ﾐئتین أساسیتین ﾜ｀ﾟیاس 9وُیبﾜي اﾟمﾒیار اﾟد゚و ﾑ｀ى نموذج اﾜﾟیاس اﾟمﾀت｀ط ゚و

.یستند أســاس اﾟتصنیف إﾟى نموذج أﾑمــال اﾟمنشأة وﾀصائص اﾟتدﾜﾘات اﾟنﾜدیة اﾟتﾒاﾛدیة ヂﾟصل اﾟمــاﾟي. ـادﾟةاﾟتك｀ﾙة اﾟمطﾙأة واﾜﾟیمة اﾒﾟـ:باﾟنسبة ﾟ｀موｺودات اﾟمــاﾟیة

ي رﾛم  .ﾑ｀ى انﾙﾀاض ﾛیمة اﾟموｺودات اﾟمــاﾟیة ومｽاسبة اﾟتｽوط39ویستمر تطبیق إرشــاد مﾒیار اﾟمｽاسبة اﾟد゚و

ي تموز، ﾛرر مｺ｀س اﾟمﾒاییر اﾟمｽاسبیة اﾟدوﾟیة وبشكل مبدئي ﾘي اｺتمــاع اﾟمｺ｀س ﾘي ﾟ9｀تﾜاریر اﾟمــاﾟیة رﾛم وكｺزء من اﾟتﾒدیバت اﾟمｽدودة ﾟمشروع اﾟمﾒیار اﾟد゚و
ي ﾟ｀تﾜاریر اﾟمــاﾟیة رﾛم 2013 ة وﾛد واﾘق اﾟمｺ｀س ﾑ｀ى أド یصبｼ تاریｿ اﾟヅزام بوｺوب اﾟتطبیق ガو اﾙﾟترات اﾟسنوی.9أن یﾜوم بتأｺیل اﾟتــاریｿ اﾟヅزامي ﾟ｀مﾒیار اﾟد゚و

كن ُیترك ذﾟك اﾟتاریｿ مﾙتوｽــًا ﾘي انتظــار اドنتギــاء من متط｀بات انﾙﾀاض اﾜﾟیمة واﾟتصنیف واﾜﾟیاس2015كانون اﾟثاني1اﾟتي تبدأ ﾘي أو بﾒــد  ونتیｺًة ギﾟذケ .゚و
ي ﾟ｀تﾜاریر اﾟمــاﾟیة رﾛم    . اﾟي، سیتم تﾖییر اﾟدﾟیل اドنتﾜــ9اﾜﾟرارات واﾟتﾖییرات اﾟمﾜترｽة ﾑ｀ى اﾟمﾒیار اﾟد゚و
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ویشیر اﾟتﾜییم .ﾘي اﾙﾟترة اﾟمبدئیة ﾑندمــا یصبｼ اﾟتطبیق إﾟزامیاً اﾟموｽدةتتوﾐﾛ اヅدارة أن یتم تطبیق ガذケ اﾟمﾒاییر اﾟدوﾟیة ﾟ｀تﾜاریر اﾟمــاﾟیة واﾟتﾒدیバت ﾘي اﾟبیانات اﾟمــاﾟیة
ﾟبیة ガذケ اﾟمﾒــاییر ﾑ｀ى اﾟمبــاﾔﾟ اﾟتي تم اﾘヅصاح ﾑنギــا ﾘي اﾟبیانات اﾟمــاﾟیة اﾟمبدئي ヂﾟثر اﾟمｽتمل إﾟى أنﾟ ヴیس من اﾟمتوﾐﾛ أن یكون ガنــاك أثر كبیر ﾟتطبیق ﾕا

كن من اﾟمتوﾐﾛ أن یستوｺب اダمر إﾘصاｽات إضاﾘیةاﾟموｽدة  .゚و

اゼسس واﾝتﾚدیرات

یة یتط｀ب استﾀدام ﾑدة تﾜدیرات وٕاﾘتراضات مｽاسبیة تؤثر ﾑ｀ى مباﾔﾟ اヅیرادات واﾟمصاریف اﾟموｽدةاﾟبیانات اﾟماﾟیةإن إﾑداد  وﾜﾘًا ﾟمﾒاییر اﾟتﾜاریر اﾟماﾟیة اﾟد゚و
 ｿي تاریﾘ تم｀ة كماｽمﾟتزامات اﾟヅرض اﾑمط｀وبات وﾟودات واｺموﾟبیاناتواﾟیةاﾟماﾟدةاｽموﾟت｀ف ا.اﾀد تﾛ ،تراضاتﾘヅدیرات واﾜتﾟا ケذガ دامﾀستド ن نظرًاﾑ یة｀ﾒﾙﾟا ｹنتائﾟ

.اﾟتﾜدیرات، وﾛد یستدﾑي ذﾟك تﾒدیل اﾜﾟیم اﾟدﾘتریة ﾟ｀موｺودات أو اﾟمط｀وبات ﾘي اﾟمستﾜبل

:ﾘیما ی｀ي تﾙاصیل اｺヅتギادات اｺﾟوガریة اﾟتي ﾛامت بギا اﾟشركة

:تدني ﾛیمة اﾟمﾀزون

 ｿي تاریﾘ اギﾜیﾜｽت ﾐﾛمتوﾟزون اﾀمﾟیمة اﾛ يﾘدیر صاﾜشركة بتﾟوم إدارة اﾜبیانات اتﾟیة اﾟماﾟ زمﾟ زون، إنﾀم｀ﾟ تریةﾘدﾟیمة اﾜﾟیض اﾙﾀة، ویتم تﾜسابﾟبرات اﾀﾟى ا｀ﾑ بناًء
.اダمر

:مﾀصص اﾟذمم اﾟمشكوك ﾘي تｽصی｀ギا

تستﾀدم إدارة اﾟشركة.یوｺد ﾟدى إدارة اﾟشركة أدﾟة موضوﾑیة بأن بﾒض ガذケ اﾟدیون ﾟن یتم تｽصی｀ギا.تﾜدم اﾟشركة ﾀدماتギا ﾒ｀ﾟمバء ضمن شروط تسギیバت مﾒینة
.تﾜدیرات مﾒینة، بناًء ﾑ｀ى ﾀبرات سابﾜة، ﾟتｽدید مباﾔﾟ اﾟدیون اﾟمشكوك ﾘي تｽصی｀ギا

:اｺیة ﾟ｀ممت｀كات واآلドت واﾟمﾒداتاﾑダمار اヅنت

ﾟایة كل سنة ماギي نﾘ ،مرダزم اﾟ ا، إنギ｀دیﾒوم بتﾜدات وتﾒمﾟت واドممت｀كات واآل｀ﾟ یةｺنتاヅمار اﾑダدیر اﾜادة تﾑشركة بإﾟوم إدارة اﾜیةت.
:مﾀصص ضریبة اﾟدﾀل

ة.تستﾀدم إدارة اﾟشركة تﾜدیرات مﾒینة ﾟتｽدید مﾀصص ضریبة اﾟدﾀل .تﾒتﾜد إدارة اﾟشركة بان ガذケ اﾟتﾜدیرات واﾘヅتراضات مﾜﾒ゚و

مﾞخص ケゼم اﾝسیاسات اﾝمｻاسبیة

تﾚｻق اダیرادات

وﾘر إمكانیة ﾛیاس مباﾔﾟ اヅیرادات بموثوﾛیة بﾖض اﾟنظر ﾑن تاریｿ استバم یتم إثبات اヅیرادات ﾑندما یصبｼ من اﾟمرｼｺ تدﾘق اﾟمناﾐﾘ اﾛドتصادیة ﾑ｀ى اﾟشركة وت
:كذﾟك یｺب توﾘر اﾟشروط اﾀﾟاصة اﾟتاﾟیة ﾛبل إثبات اヅیرادات.یﾜاس اヅیراد باﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ﾟ｀مباﾔﾟ اﾟمﾜبوضة بﾒد تنزیل اﾀﾟصومات. اﾟدﾒﾘات

إیرادات اﾟمبیﾒات

.طر اギﾟامة ومناﾐﾘ اﾟم｀كیة ﾟ｀مشتريتتﾜｽق إیرادات اﾟمبیﾒات ﾑند انتﾜال اﾟمﾀا

إیرادات أرباح أسギم 

ﾟشركات اﾟمستثمر بギا ﾑند نشوء تتﾜｽق أرباح أو ﾀسائر تداول اドستثمارات ﾘي اﾟموｺودات اﾟماﾟیة ﾑند إتمام ﾑم｀یة اﾟتداول، ویتم اﾑヅتراف بأرباح توزیﾒات اダسギم من ا
.ｽق ヅستバمギا

تﾚｻق اﾝمصاریف

.ﾑند ｽدوثギا وﾜﾘًا ﾟمبدأ اドستﾜｽاقیتم تﾜｽق اﾟمصاریف 

مصاریف اﾝتمویل

ｺك ﾐبیﾟمال او اﾒستバﾟ زةガاｺ ｼتصبﾟ سنة زمنیةﾟ تاجｽمباشرة بشراء او إنشاء او إنتاج أصول تﾟة اﾛバﾒﾟتمویل ذات اﾟصولتتم رسم｀ة مصاریف اドا ケذガ ةﾙ｀زء من تك.

.ون مصاریف اﾟتمویل من اﾙﾟوائد واﾟتكاﾟیف اﾀダرى اﾟتي تتكبدガا اﾟشركة ｽ｀ﾟصول ﾑ｀ى اﾟتمویلتتك.یتم ﾛید ｺمیﾐ مصاریف اﾟتمویل اﾀダرى كمصاریف ﾑند ｽدوثギا
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مصاریف اﾝبｻث واﾝتطویر

.یراﾟدﾀل اﾟموｽدة، وド یتم رسم｀ة مصاریف اﾟتطویر وذﾟك ﾒﾟدم تیﾜن إدارة اﾟشركة من اﾟمناﾐﾘ اﾟمستﾜب｀یة ﾟمرｽ｀ة اﾟتطو بیانیتم تسｺیل مصاریف اﾟبｽث واﾟتطویر ﾘي 

اﾚﾝیمة اﾐﾝادﾝة ゾﾝدوات اﾝماﾝیة

 ｿق بتاریバﾕヅار اﾒیةإن أسﾟماﾟبیانات اﾟدةاｽموﾟیةاﾛار سوﾒا أسギﾟ تيﾟیة اﾟماﾟدوات اヂﾟ ةﾟادﾒﾟیمة اﾜﾟي أسواق نشطة تمثل اﾘ یةﾟماﾟدوات اヂﾟ.

:اﾟسوق یتم تﾜدیر ﾛیمتギا اﾒﾟادﾟة بﾒدة طرق منギاﾘي ｽال ﾑدم توﾘر أسﾒار مﾒ｀نة أو ﾑدم وｺود تداول نشط ﾟبﾒض اダدوات اﾟماﾟیة أو ﾑدم نشاط 

د كبیرｽ ىﾟا إギﾟ ةギیة مشابﾟداة ماダ یةﾟاｽﾟیة اﾛسوﾟیمة اﾜﾟا باギارنتﾜم.

اギﾟ ةギیة مشابﾟي أداة ماﾘ دمةﾀة بنسبة مستﾒﾛمتوﾟدیة اﾜنﾟات اﾜﾘتدﾟصم اﾀب｀یة وﾜمستﾟدیة اﾜنﾟات اﾜﾘتدﾟیل ا｀ｽت.

ﾑادﾟة تﾒكس توﾒﾛات اﾟسوق وتأﾀذ باﾑドتبار اﾒﾟوامل اﾟسوﾛیة وأیة مﾀاطر أو مناﾐﾘ متوﾒﾛة ﾑند تﾜدیر ﾛیمة اダدوات تギدف طرق اﾟتﾜییم إﾟى اｽﾟصول ﾑ｀ى ﾛیمة
.اﾟماﾟیة، وﾘي ｽال وｺود أدوات ماﾟیة یتﾒذر ﾛیاس ﾛیمتギا اﾒﾟادﾟة بشكل یﾒتمد ﾑ｀یヴ یتم إظギارガا باﾟتك｀ﾙة بﾒد تنزیل أي تدني ﾘي ﾛیمتギا

ﾟادﾒﾟیمة اﾜﾟدیر اﾜات یتم تﾙشروط وصﾟس اﾙمل نｽبنود تﾟ ائدةﾙﾟار اﾒس أسﾙدام نﾀصومة باستﾀمﾟة اﾒﾛمتوﾟدیة اﾜنﾟات اﾜﾘتدﾟى ا｀ﾑ ائدة بناًءﾙ｀ﾟ ةﾒاضﾀﾟبنود ا｀ﾟ ة
.اﾟمﾀاطر

تدني ﾙیمة اﾝموｸودات اﾝماﾝیة

 ｿي تاریﾘ ییمﾜراء تｺیةیتم إﾟماﾟبیانات اﾟدةاｽموﾟي یثبت تدنياﾑیل موضوﾟناك دガ دید ما إذا كانｽتﾟددةｽیة مﾟودات ماｺیتم إثبات .مو ヴإنﾘ ،یلﾟدﾟذا اガ د مثلｺإذا و
.اﾟدﾀل اﾟموｽدبیانأیة ﾀسارة تدني ضمن 

أةﾙمطﾟة اﾙ｀كﾟرة باガظاﾟودات اｺموﾟص｀ي:اダي ا｀ﾒﾙﾟائدة اﾙﾟدل اﾒة بمﾒﾛمتوﾟدیة اﾜنﾟات اﾜﾘتد｀ﾟ یةﾟاｽﾟیمة اﾜﾟتریة واﾘدﾟیمة اﾜﾟرق بین اﾙﾟتدني اﾟیمثل ا.

 أدواتﾐبی｀ﾟ رةﾘیة متوﾟودات ماｺة كموﾙمصنﾟم｀كیة اﾟمد:اダري أو طویل اガوｺﾟیمة اﾜﾟاض اﾙﾀي انﾑموضوﾟیل اﾟدﾟاض .یتضمن اﾙﾀنヅریة اガوｺ یاسﾛ یتم
یمثل .اダص｀یةمةباﾟرｺوع إﾟى اﾟك｀ﾙة اダص｀یة バﾟستثمار، ویتم ﾛیاس طول أمد اドنﾙﾀاض باﾟرｺوع إﾟى اﾙﾟترة اﾟتي انﾙﾀضت ギﾟバﾀا اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ﾑن اﾜﾟی

ド یتم ﾑكس ﾀسائر اﾟتدني .اﾟدﾀل اﾟموｽدةبیاناﾟتدني اﾙﾟرق بین اﾟك｀ﾙة اダص｀یة واﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة، بﾒد تنزیل أیة ﾀسارة تدني مﾒترف بギا سابﾜًا ضمن 
｀ى اﾟموｺودات اﾟماﾟیة اﾟتي تم ﾛید اﾟتدني ﾘي ، وٕانما یتم ﾛید اヅرتﾙاع ﾘي اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ﾑاﾟموｽداﾟدﾀلبیاناﾟمﾜیدة سابﾜًا ﾑ｀ى أدوات اﾟم｀كیة من バﾀل 

.اﾟموｽداﾟدﾀل اﾟشاملبیانﾛیمتギا سابﾜًا من バﾀل 

ﾐبی｀ﾟ رةﾘیة متوﾟودات ماｺة كموﾙمصنﾟدین اﾟًا :أدوات اﾜا سابギترف بﾒسارة تدني مﾀ د تنزیل أیةﾒة، بﾟادﾒﾟیمة اﾜﾟأة واﾙمطﾟة اﾙ｀كﾟرق بین اﾙﾟتدني اﾟیمثل ا
  .دةاﾟدﾀل اﾟموｽبیانضمن 

ﾙروض طویﾞة اｸゼل

تظギر اダرباح أو .ویﾒاد ﾜｽドًا تﾜییمギا باﾟك｀ﾙة اﾟمطﾙأة باستﾀدام طریﾜة اﾒﾟائد اﾒﾙﾟ｀ي.یتم ﾛید اﾜﾟروض طوی｀ة اｺダل مبدئیًا باﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة بﾒد تنزیل أیة تكاﾟیف مباشرة
.ل اﾟموｽدةاﾟدﾀبیاناﾀﾟسائر اﾟناتｺة ﾑن تﾀ｀ي اギｺﾟة اﾟمﾜرضة ﾑن اﾜﾟروض طوی｀ة اｺダل ﾘي 

یتم ﾛید اヅطﾙاء .ئد اﾒﾙﾟ｀يیتم اｽتساب اﾟك｀ﾙة اﾟمطﾙأة بﾒد اﾀダذ بﾒین اﾑドتبار أي ﾀصم أو バﾑوة ﾑ｀ى اﾟشراء واﾟرسوم واﾟمصاریف اﾀダرى اﾟتي تشكل ｺزءًا من اﾒﾟا
.اﾟدﾀل اﾟموｽدةبیاناﾟناتﾑ ｹن استﾀدام طریﾜة اﾒﾟائد اﾒﾙﾟ｀ي ضمن 

اヅستثمارات اﾚﾐﾝاریة

یتم استبﾒاد اドستثمارات اﾜﾒﾟاریة ﾑند اﾟتوﾛف ﾑن استﾀدامギا وﾑدم وｺود أي مناﾐﾘ اﾛتصادیة .تظギر اドستثمارات اﾜﾒﾟاریة باﾟك｀ﾙة مضاﾘًا إﾟیギا مصاریف اﾛドتناء
.وｽدة ﾘي ﾘترة اドستبﾒاداﾟدﾀل اﾟمبیانیتم تسｺیل اﾙﾟرق بین اﾒﾟائد من استبﾒاد اダصل واﾜﾟیمة اﾟدﾘتریة ﾘي .مستﾜب｀یة متوﾒﾛة نتیｺة بیギﾒا

 ﾎبیﾞﾝ رةﾖیة متوﾝودات ماｸمو

.یتم ﾛید اﾟموｺودات اﾟماﾟیة اﾟمتوﾘرة ﾟ｀بیﾑ ﾐند اﾟشراء باﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة مضاﾘًا إﾟیギا مصاریف اﾛドتناء

إن ﾑم｀یات اﾟشراء واﾟبیﾐ اﾒﾟادیة .وｺودات اﾟماﾟیةیتم ﾛید ﾑم｀یات اﾟشراء واﾟبیﾐ اﾒﾟادیة ﾟ｀موｺودات اﾟماﾟیة ﾘي تاریｿ اﾟصﾜﾙة وガو تاریｿ اﾟドتزام بشراء أو بیﾐ اﾟم
ヴی｀ﾑ ارفﾒو متガ ماﾟ ًاﾜﾘوانین أو وﾜ｀ﾟ ًاﾜﾘددة وｽمﾟترة اﾙﾟل اバﾀ یةﾟماﾟودات اｺموﾟویل اｽا تギیﾘ تي یتمﾟي ت｀ك اガ یةﾟماﾟودات اｺمو｀ﾟسوقﾟي أنظمة اﾘ.
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ﾟ تيﾟي ت｀ك اガ ﾐبی｀ﾟ رةﾘیة متوﾟودات ماｺة كموﾙمصنﾟم｀كیة اﾟرةإن أدوات اｺمتا｀ﾟ یةﾟودات ماｺا كموギﾙیة .م یتم تصنیﾟماﾟودات اｺموﾟییم اﾜاد تﾒمبدئي، ُیﾟثبات اデﾟ ًاﾜｽド
ات ماﾟیة متوﾘرة ﾟ｀بیﾐ ضمن اﾟمتوﾘرة ﾟ｀بیﾐ باﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ویتم ﾛید اダرباح أو اﾀﾟسائر ﾕیر اﾟمﾜﾜｽة كبند من بنود اﾟدﾀل اﾟشامل اﾀダرى ﾘي ｽساب اｽتیاطي موｺود

  :إﾟى أن ﾜｽوق اﾟم｀كیة

 يﾘ متراكمةﾟة اﾜﾜｽمتﾟیر اﾕ سائرﾀﾟرباح أو اダید اﾛ ا یتمガندﾑیة، وﾟماﾟودات اｺموﾟا ケذガ نﾑ ي｀ﾀتﾟلبیانیتم اﾀدﾟداｽموﾟا.

 يﾘ متراكمةﾟة اﾜﾜｽمتﾟیر اﾕ سائرﾀﾟید اﾛ ا یتمガندﾑیة، وﾟماﾟودات اｺموﾟلبیانیتم إثبات تدني اﾀدﾟداｽموﾟا.

.اﾟدﾀل ﾑند نشوء اｽﾟق ヅستバمギابیانダسギم من ガذケ اヅستثمارات ﾘي یتم اﾑヅتراف بإیرادات أرباح ا

.یتم إدراج اﾟموｺودات اﾟماﾟیة اﾟمتوﾘرة ﾟ｀بیﾐ باﾟك｀ﾙة ﾑند ﾑدم إمكانیة تｽدید ﾛیمتギا اﾒﾟادﾟة بصورة یﾒتمد ﾑ｀یギا

اﾝموｸودات اﾝماﾝیة ﾞﾝمتاｸرة

یتم ﾛید أي ربｼ أو ﾀسارة ناتｺة ﾑن اﾟتﾖیر ﾘي .ل وｺود اﾟنیة ﾟبیガ ﾐذケ اﾟموｺودات ﾘي اﾟمستﾜبل اﾜﾟریبیتم تصنیف اﾟموｺودات اﾟماﾟیة كموｺودات ماﾟیة ﾟ｀متاｺرة ﾘي ｽا
.ﾘي ﾘترة ｽدوث ガذا اﾟتﾖیراﾟدﾀل اﾟموｽدبیاناﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ﾟ｀موｺودات اﾟماﾟیة ﾟ｀متاｺرة ﾘي 

ﾘي ｽال ﾑدم اﾜﾟدرة .اﾟنیة ﾟبیガ ﾐذケ اドستثمارات اﾟماﾟیة ﾘي اﾟمستﾜبل اﾜﾟریب ド زاﾟت ﾛائمةتﾜوم اﾟشركة بإﾑادة تﾜییم تصنیف اﾟموｺودات اﾟماﾟیة ﾟ｀متاｺرة ﾘیما إذا كانت 
مكن ヅدارة اﾟشركة أن تﾜوم ﾑ｀ى بیガ ﾐذケ اドستثمارات نتیｺة ﾒﾟدم توﾘر سوق نشط أو ｽدوث تﾖییر ｺوガري ﾘي نیة اヅدارة ﾟبیガ ﾐذケ اドستثمارات ﾘي اﾟمستﾜبل اﾜﾟریب، ی

.ﾟموｺودات اﾟماﾟیة ﾘي ｽاドت نادرة ｺدًا إﾟى أي ﾘئة أﾀرى باﾑドتماد ﾑ｀ى طبیﾒة اﾟموｺود اﾟماﾟيبإﾑادة تصنیف ガذケ ا

توｻید اﾏゼمال وشヴرة اﾝشراء

ة ﾜｽوق اギｺﾟات تمثل ك｀ﾙة اドستｽواذ مｺموع اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ﾟ｀مﾜابل اﾟماﾟي اﾟمدﾘوع بتاریｿ اドستｽواذ وﾛیم.یتم ﾛید ﾑم｀یات توｽید اﾑダمال باستﾀدام طریﾜة اドستｽواذ
ﾑند أي توｽید ﾑヂﾟمال تﾜوم اﾟشركة بتﾜییم ｽصة ﾜｽوق اギｺﾟات ﾕیر اﾟمسیطرة ﾘي اﾟشركة اﾟمستｽوذ ﾑ｀یギا باﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة .ﾕیر اﾟمسیطرة ﾘي اﾟشركات اﾟمستｽوذ ﾑ｀یギا

.اﾟدﾀل اﾟموｽدةبیاناヅستｽواذ ﾘي یتم اﾑヅتراف بمصاریف.أو بنسبة ｽصة اギｺﾟات ﾕیر اﾟمسیطرة إﾟى صاﾘي موｺودات اﾟشركة اﾟمسیطر ﾑ｀یギا

ヅظروف اﾟدیة واﾛاﾒتﾟشروط ا｀ﾟ ًاﾜﾘا وギی｀ﾑ وذｽمستﾟشركة ا｀ﾟ یةﾟماﾟمط｀وبات اﾟودات واｺموﾟدیر وتصنیف اﾜواذ بتｽستヅند اﾑ شركةﾟوم اﾜواذتｽستヅا ｿتصادیة بتاریﾛ.

یتم ﾛید اﾙﾟرق بین .ｿ اヅستｽواذﾘي ｽال توｽید اﾑダمال نتیｺة اヅستｽواذ اﾟتدریｺي، یتم ﾛیاس اヅستثمار اﾟمصنف سابﾜًا ﾟ｀شركة اﾟمستｽوذ ﾑ｀یギا باﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ﾘي تاری
.اﾟدﾀل اﾟموｽدةبیاناﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة واﾜﾟیمة اﾟدﾘتریة バﾟستثمار اﾟمصنف سابﾜًا ﾘي 

ﾟرة اギشﾟیتم إثبات اﾟودات واｺموﾟي اﾘي صاﾘ شركةﾟصة اｽ نﾑ ヴ｀ویｽذي تم تﾟي اﾟماﾟابل اﾜمﾟي اﾘ زیادةﾟتي تمثل اﾟة واﾙ｀كﾟة باﾒتابﾟشركات اﾟن شراء اﾑ ةｺمط｀وبات نات
اﾟدﾀل بیانｺیل اﾙﾟرق كربﾘ ｼي إذا كان اﾟمﾜابل اﾟماﾟي أﾛل من اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ﾟصاﾘي اﾟموｺودات ﾟ｀شركة اﾟتابﾒة، یتم تس.اﾟتي تم اｽﾟصول ﾑ｀یギا من اﾟشركة اﾟتابﾒة

.اﾟموｽدة

ﾖﾟرض إｺراء دراسة ｽول وｺود تدني ﾘي اﾜﾟیمة اﾟدﾘتریة ﾟ｀شギرة، یتم توزیﾛ ﾐیمة .ﾜｽドًا デﾟثبات اﾟمبدئي، یتم إثبات اﾟشギرة باﾟك｀ﾙة بﾒد تنزیل أیة ﾀسائر تدٍن متراكمة
ﾟ ةｺمنتﾟدات، اｽوﾟة اﾑموｺدات، أو مｽوﾟى ا｀ﾑ شراءﾟا ｿرة بتاریギشﾟمط｀وبات اﾟودات واｺموﾟن كون اﾑ نظرﾟض اﾖمال، بﾑダید اｽم｀یة توﾑ ید منﾙأن تست ﾐﾛمتوﾟد، واﾜن｀

ド دات أمｽوﾟا ケذガ ى｀ﾑ اギﾒد تم توزیﾛ شركة｀ﾟ رىﾀダا.

اﾝممتﾞكات واآلヅت واﾝمﾐدات

تشمل .زیل اヅستバギك اﾟمتراكم وﾀسائر اﾟتدني اﾟمتراكمة إن وｺدتباستثناء اダراضي اﾟتي تظギر باﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة، تظギر اﾟممت｀كات واآلドت واﾟمﾒدات باﾟك｀ﾙة بﾒد تن
ｺダل إذا تﾜﾜｽت شروط اﾟممت｀كات واآلドت واﾟمﾒدات اﾟك｀ﾙة اﾟمتكبدة ドستبدال أي من مكونات اﾜﾒﾟارات واﾟمﾒدات ومصاریف اﾟتمویل ﾟ｀مشاریﾐ اヅنشائیة طوی｀ة ا

.ド یتم استバギك اダراضي.ﾑند تギﾜﾜｽااﾟموｽددﾀلاﾟ بیانیتم إثبات ｺمیﾐ اﾟنﾜﾙات اﾀダرى ﾘي .اﾑドتراف

:یتم اｽتساب اドستバギك باستﾀدام طریﾜة اﾜﾟسط اﾟثابت وﾜﾘًا ﾒ｀ﾟمر اヅنتاｺي اﾟمتوﾐﾛ كما ی｀ي

سنوات
25مباني

7-20مﾒدات وآドت
10أثاث وأギｺزة مكتبیة

10سیارات
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ستﾀدام اダصل أو یتم شطب أي بند من اﾟممت｀كات واآلドت واﾟمﾒدات وأي أｺزاء ｺوガریة منギا ﾑند اﾟتﾀ｀ص منギا أو ﾑند ﾑدم وｺود منﾒﾙة إﾛتصادیة متوﾒﾛة من ا
ヴص من｀ﾀتﾟتریة.اﾘدﾟیمة اﾜﾟي اﾘص وصا｀ﾀتﾟائد من اﾒﾟرق بین اﾙﾟذي یمثل اﾟصل، واダن شطب اﾑ ةｺسارة ناتﾀ أو ｼید أي ربﾛ ي یتمﾘ صلヂﾟلبیانﾀدﾟداｽموﾟا.

ダزم اﾟ ة إنﾜｽバﾟسنوات اﾟي اﾘ اギ｀دیﾒیة ویتم تﾟي كل سنة ماﾘ كバギستドیة وطرق اｺنتاヅمار اﾑダصول واヂﾟ یةﾜمتبﾟیم اﾜﾟة اﾒｺمرتتم مرا.

ادﾟة ヂﾟراضي بشكل دوري كاٍف ﾟ｀تأكد من أن اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ド یتم اｺراء تﾀمین اﾜﾟیمة اﾒﾟ.یتم اظギار اダراضي باﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة بﾒد تنزیل أیة ﾀسائر متدنیة ﾘي اﾜﾟیمة
یتم ﾛید اﾟزیادة ﾘي اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ギﾟذケ اダراضي من バﾀل ﾜｽوق اﾟم｀كیة ویتم ﾛید اドنﾙﾀاض، اﾟذي یتｺاوز ﾑن أیة زیادة سابﾜة ﾘي .تﾀت｀ف ｺوガریًا ﾑن اﾜﾟیمة اﾟدﾘتریة

.اﾟدﾀل اﾟموｽدةبیاناﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة، ﾘي 

استثمار ﾖي شركات ﾞｻیﾗة 

.اﾟشركات اｽﾟ｀یﾙة ガي ت｀ك اﾟتي یكون ﾟ｀شركة نﾙوذًا مؤثرًا ﾑ｀یギا.یتم ﾛید اヅستثمار ﾘي اﾟشركات اｽﾟ｀یﾙة بإستﾀدام طریﾜة ﾜｽوق اﾟم｀كیة

باﾟك｀ﾙة، مضاﾘًا إﾟیヴ اﾟتﾖیرات اﾜｽバﾟة ﾘي ｽصة اﾟشركة من صاﾘي اﾟموｽداﾟمركز اﾟماﾟيبیانوﾜﾘًا ﾟطریﾜة ﾜｽوق اﾟم｀كیة، یظギر اヅستثمار ﾘي اﾟشركات اｽﾟ｀یﾙة ﾘي 
یتم ﾛید اﾟشギرة اﾟناتｺة ﾑن شراء اﾟشركات اｽﾟ｀یﾙة كｺزء من اﾜﾟیمة اﾟدﾘتریة デﾟستثمارات ﾘیギا، ｽیث ド یتم إطﾙاء ガذケ اﾟشギرة أو دراسة.موｺودات اﾟشركات اｽﾟ｀یﾙة

.اﾟتدني ﾘي ﾛیمتギا بشكل منﾙصل

اﾟدﾀل اﾟشاملبیانوتﾜوم اﾟشركة أیضًا بﾜید ｽصتギا من اﾟتﾖیرات اﾟناتｺة ﾘي اﾟموｽداﾟدﾀلبیاناﾟشركة من صاﾘي نتائｹ أﾑمال اﾟشركات اｽﾟ｀یﾙة ﾘي یتم اظギار ｽصة 
.اﾟموｽداﾟتﾖیرات ﾘي ﾜｽوق اﾟم｀كیةبیانﾟ｀شركات اｽﾟ｀یﾙة وٕاظギارガا إن وｺدت ﾘي اﾟموｽد

ﾑند اﾟضرورة تﾜوم اﾟشركة بإｺراء تﾒدیバت ﾟتتواﾘق اﾟسیاسات اﾟمتبﾒة ﾘي اﾟشركات اｽﾟ｀یﾙة مﾐ .اﾟسنة اﾟماﾟیة ﾟ｀شركةإن اﾟسنة اﾟماﾟیة ﾟ｀شركات اｽﾟ｀یﾙة ガي ذات 
.اﾟسیاسات اﾟمｽاسبیة ﾟ｀شركة

اﾟبیانات اﾟماﾟیةتﾜوم اﾟشركة ﾘي تاریｿ .بﾒد تطبیق طریﾜة ﾜｽوق اﾟم｀كیة تﾜرر اﾟشركة ما إذا كان ガناك ضرورة ﾜﾟید ﾀسائر تدني ﾑ｀ى استثماراتギا ﾘي اﾟشركات اｽﾟ｀یﾙة
ﾘي ｽال وｺود ガذケ اダدﾟة، تﾜوم اﾟشركة بإｽتساب .بتｽدید ما إذا كان ガناك وｺود ダدﾟة موضوﾑیة تشیر إﾟى تدني ﾘي ﾛیمة اヅستثمارات ﾘي اﾟشركات اｽﾟ｀یﾙةاﾟموｽدة

.اﾟموｽداﾟدﾀلبیانﾛیمة اﾟتدني واﾟتي تمثل اﾙﾟرق بین اﾜﾟیمة اﾟدﾘتریة デﾟستثمار واﾜﾟیمة اﾟمتوﾐﾛ إستردادガا ویتم تسｺیل ガذا اﾙﾟرق ﾘي 

یتم ﾛید أي ﾘروﾛات بین اﾜﾟیمة اﾟدﾘتریة ﾟ｀شركة اｽﾟ｀یﾙة .بﾜي باﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟةﾘي ｽال ﾜﾘدان اﾟشركة اﾟتأثیر اｺﾟوガري ﾑ｀ى اﾟشركة اｽﾟ｀یﾙة، تﾜوم بإظギار اヅستثمار اﾟمت
.اﾟدﾀل اﾟموｽدةبیانواﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة デﾟستثمار اﾟمتبﾜي واﾒﾟائد من اﾟبیﾐ بتاریﾜﾘ ｿدان اﾟتأثیر اｺﾟوガري ﾘي 

اﾝبضاﾏة

تمثل اﾟك｀ﾙة كاﾘة اﾟنﾜﾙات اﾟتي تتكبدガا اﾟشركة من أｺل إیصال .اﾜﾟیمة اﾟمتوﾐﾛ تﾜｽیギﾜا أیギما أﾛلصاﾘيیتم تﾜییم اﾟبضاﾑة باﾟك｀ﾙة، باستﾀدام طریﾜة اﾟمتوسط اﾟمرｼｺ أو
.اﾟمواد إﾟى ｽاﾟتギا وموギﾒﾛا اｽﾟاﾟیین

:یتم تﾜدیر اﾟك｀ﾙة كما ی｀ي

 موﾟیارااﾖﾟا ﾐطﾛام وﾀﾟد ا: ًドصادر أو ドًوارد أوﾟة اﾜدام طریﾀشراء باستﾟة اﾙ｀ك.

ﾟت اｽزة وتガاｺﾟة اﾑبضاﾟاﾐتصنی:ｼｺمرﾟمتوسط اﾟة اﾜدام طریﾀرى باستﾀダمباشرة اﾟیر اﾕ مصاریفﾟمباشرة واﾟور اｺダام واﾀﾟمواد اﾟة اﾙ｀ك.

.اﾟمﾜدرة ヅتمام ﾑم｀یة اﾟبیﾐتمثل صاﾘي اﾜﾟیمة اﾟمتوﾐﾛ تﾜｽیギﾜا سﾒر اﾟبیﾐ اﾟمﾜدر ﾘي اﾟظروف اﾑドتیادیة بﾒد تنزیل اﾟك｀ﾙة اﾟمﾜدرة ドتمام ﾑم｀یة اドنتاج واﾟك｀ﾙة 

اﾝذمم اﾝمدینة

یتم تﾜدیر مﾀصص اﾟذمم اﾟمشكوك ﾘي تｽصی｀ギا ﾑندما .یتم ﾛید اﾟذمم اﾟمدینة ｽسب اﾟمب｀ﾔ اダص｀ي ﾙ｀ﾟاتورة بﾒد تنزیل أي مﾀصص ﾟ｀ذمم اﾟمشكوك ﾘي تｽصی｀ギا
.یتم شطب اﾟذمم اﾟمشكوك ﾘي تｽصی｀ギا ﾑند ﾑدم وｺود إمكانیة ﾟتｽصی｀ギا.یصبｼ تｽصیل ガذケ اﾟذمم ﾕیر مｽتمل

واﾝنﾚد اﾝمﾐادل اﾝنﾚد 
.ثバثة شギور أو أﾛلودائﾛ ﾐصیرة اｺダل تستｽق バﾀلاﾟتدﾜﾘات اﾟنﾜدیة یشمل اﾟنﾜد واﾟنﾜد اﾟمﾒادل اﾟنﾜد ﾘي اﾟصندوق وأرصدة ﾟدى اﾟبنوك و بیانﾖﾟرض 
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ذمم دائنة ومستﾚｻات
.اﾟمست｀مة سواء تمت أو ﾟم تتم اﾟمطاﾟبة بギا من ﾛبل اﾟموردیتم إثبات اﾟمط｀وبات ﾟ｀مباﾔﾟ اﾟمستﾜｽة اﾟسداد ﾘي اﾟمستﾜبل ﾟ｀بضائﾐ أو اﾀﾟدمات 

ضریبة اﾝدخل

ي رﾛم  واﾟذي یتط｀ب اﾑドتراف باﾙﾟروﾛات اﾟزمنیة اﾟمؤﾛتة، كما )12(تﾜوم اﾟشركة باﾛتطاع مﾀصص ﾟضریبة اﾟدﾀل وﾜﾘًا ﾜﾟانون ضریبة اﾟدﾀل ومﾒیار اﾟمｽاسبة اﾟد゚و
 ｿبیاناتبتاریﾟیةاﾟماﾟدة اｽموﾟودااｺت أو مط｀وبات ضریبیة، كمو.

ﾛد یﾀت｀ف اﾟربｼ اﾟضریبي ﾑن اﾟربｼ اﾟمｽاسبي اﾟظاガر ﾘي .یمثل مصروف ضریبة اﾟدﾀل اﾟضریبة اﾟمستﾜｽة واﾟتي تم اｽتسابギا بناًء ﾑ｀ى اﾟربｼ اﾟضریبي ﾟ｀شركة
اﾟمصاریف ﾛد /إن مثل ガذケ اヅیرادات .ن ضریبة اﾟدﾀلبسبب إدراج إیرادات ﾕیر ﾀاضﾒة ﾟضریبة اﾟدﾀل أو مصاریف ド یمكن تنزی｀ギا ماﾟموｽدةاﾟبیانات اﾟماﾟیة
.یمكن تنزی｀ギا ﾘي اﾟسنوات اﾜｽバﾟة/تكون ﾀاضﾒة 

اﾐﾝمデت اｸゼنبیة 

ع اギﾟیئة اﾒﾟامة بﾒم｀ة اﾟدوドر اダمریكي وذﾟك بموｺب اｺتمااﾟموｽدة بﾒم｀ة اﾟبیانات اﾟماﾟیة یمثل اﾟشیﾜل اドسرائی｀ي ﾑم｀ة اダساس ﾟ｀شركة، واﾀتارت اﾟشركة أن یتم اظギار 
 ｿادي بتاریﾑ یرﾖﾟمریكي2013نیسان 24اドر اドدوﾟى اﾟردني اダدینار اﾟصاح من اﾘドم｀ة اﾑ ویلｽرار تﾛیث تم أｽ.یةﾟماﾟبیانات اﾟمة اｺد تم ترﾛدةوｽموﾟبأثر ا

یتم تｽویل اﾟمﾒامバت اﾟتي تتم بﾒمバت أﾀرى .ｽویل ﾑم｀ة اﾘダصاحكنتیｺة ﾟتاﾟموｽدةرﾒｺي وﾜﾘًا ﾟ｀مﾒاییر اﾟدوﾟیة ｽیث ﾟم یطرأ تﾖیرات ｺوガریة ﾑ｀ى اﾟبیانات اﾟماﾟیة
یتم تｽویل اﾟموｺودات واﾟمط｀وبات اﾟنﾜدیة وت｀ك اﾟتي .ﾕیر اﾟشیﾜل اドسرائی｀ي バﾀل اﾟسنة إﾟى اﾟشیﾜل اドسرائی｀ي وﾜﾘًا ダسﾒار اﾟصرف اﾟسائدة ﾘي تاریｿ اﾟمﾒام｀ة

تظギر ﾘروﾛات اﾟتｽویل .اﾟموｽدةاﾟبیانات اﾟماﾟیة اﾟسنة إﾟى اﾟشیﾜل اドسرائی｀ي وﾜﾘًا ダسﾒار اﾟصرف كما ﾘي تاریｿ تستｽق اﾜﾟبض أو اﾟدﾐﾘ باﾒﾟمバت اﾀダرى ﾘي نギایة 
.اﾟدﾀل اﾟموｽدةبیانمن ربｼ أو ﾀسارة ﾘي 

وﾜﾘًا ダسﾒار اﾟصرف كما ﾘي تاریｿ اﾟدوドر اダمریكي ، إﾟى اﾟدوドر اドمریكيیتم تｽویل موｺودات ومط｀وبات اﾟشركات اﾟتابﾒة، اﾟتي ﾟدیギا ﾑم｀ة أساس أﾀرى ﾕیر 
اﾟدوドر اドمریكياﾟدﾀل اﾟشامل ギﾟذケ اﾟشركات إﾟى بیاناﾟدﾀل و بیانیتم تｽویل بنود ﾜｽوق اﾟم｀كیة وﾜﾘًا ダسﾒار اﾟصرف اﾟتاریﾀیة ویتم تｽویل بنود .اﾟماﾟیةاﾟبیانات

.اﾟناتｺة ﾑن اﾟتｽویل ﾘي بند ﾀاص ضمن ﾜｽوق اﾟم｀كیة اﾟموｽدةیتم ﾛید اﾙﾟروﾛات.وﾜﾘًا ﾟمﾒدل أسﾒار اﾟصرف バﾀل اﾟسنة

):اﾟدوドر اダمریكي(ﾘیما ی｀ي أسﾒار اﾟتｽویل ﾒ｀ﾟمバت اｺダنبیة اﾟرئیسیة مﾜابل ﾑم｀ة اﾘヅصاح 

2012كانون أول 201331كانون أول 31اﾐﾝمﾞة

0.2870.268اﾟشیكل اヅسرائی｀ي
1.4101.410دینار أردني

1.3771.321یورو
0.0120.045اﾟدینار اｺﾟزائري

:كما ی｀ي2012مﾜابل اﾒﾟام 2013وكان مﾒدل سﾒر اﾟصرف ﾘي ﾑام 

2012كانون أول 201331كانون أول 31اﾐﾝمﾞة
0.2780.260اﾟشیكل اヅسرائی｀ي

1.4121.412دینار أردني
1.3281.285یورو

0.0120.012اﾟدینار اｺﾟزائري

اｻﾝصة اゼساسیة واﾝمخﾗضة ﾞﾝسヴم من ربｺ اﾝسنة

د اダسギم اﾒﾟادیة バﾀل یتم اｽتساب اｽﾟصة اダساسیة ﾟ｀سギم ﾘي اダرباح من バﾀل ﾛسمة ربｼ اﾟسنة اﾒﾟائد إﾟى ｽم｀ة اダسギم اﾒﾟادیة ﾟ｀شركة ﾑ｀ى اﾟمﾒدل اﾟمرﾒﾟ ｼｺد
  . اﾒﾟام

ﾑ｀ى ) بﾒد تنزیل اﾙﾟوائد اﾟمتﾜ｀ﾒة باダسギم اﾟممتازة اﾜﾟاب｀ة ﾟ｀تｽویل(ربｼ اﾟسنة اﾒﾟائد إﾟى ｽم｀ة اダسギم اﾒﾟادیة ﾟ｀شركة یتم اｽتساب اﾟربｼ اﾟمﾙﾀض ﾟ｀سギم من バﾀل ﾛسمة
ｽو تم تﾟ یماﾘ اガب إصدارｺتي كان یﾟادیة اﾒﾟم اギسダدد اﾒﾟ ｼｺمرﾟدل اﾒمﾟا ヴیﾟًا إﾘام مضاﾒﾟل اバﾀ ادیةﾒﾟم اギسダدد اﾒﾟ ｼｺمرﾟدل اﾒمﾟممتاﾟم اギسダاب｀ة ویل اﾜﾟازة ا

.ﾟ｀تｽویل إﾟى أسギم ﾑادیة
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ممتﾞكات وآヅت ومﾐدات)4(إیضاح 
:تﾙاصیل اﾟبند

اﾝمｸموعسیاراتأثاث وأヴｸزة مكتبیةمﾐدات وآヅت مبانيأراضي
اﾝكﾗﾞة أو سﾐر اﾝتﾚییم

20125,329,66910,664,03514,892,7671,156,193380,41932,423,083كما ﾘي أول كانون اﾟثاني 

2,869,212-1,909,844838,453120,915-*إضاﾘات

)46,258((46,258)----إستبﾒادات

ﾘ79,430147,796290,011)116,522()46,383(354,332روﾛات ﾑم｀ة

20125,409,09912,721,67516,021,2311,160,586287,77835,600,369كانون اゼول 31كما ﾖي 

اダستデヴك اﾝمتراكم
1,891,1469,180,141686,677233,17211,991,136-2012كما ﾘي أول كانون اﾟثاني 

261,770766,383105,28336,7981,170,234-استバギك اﾟسنة

)32,081((32,081)----إستبﾒادات

ﾘ-186,108163,341)103,807()33,838(211,804روﾛات ﾑم｀ة

2,339,02410,109,865688,153204,05113,341,093-2012كانون اゼول 31كما ﾖي 

20125,409,09910,382,6515,911,366472,43383,72722,259,276كانون اゼول ﾖ31ي صاﾖي اﾚﾝیمة اﾝدﾖتریة كما

من مصروف اドستバギك ﾑ｀ى  دوドر783,605 تｽمیل مب｀ﾔ   2012 اﾒﾟامتم バﾀل .امریكي دوドر 4,915,495مب｀ﾔ 2012كانون اダول 31ب｀ﾖت ﾛیمة اﾜﾒﾟارات واآلドت واﾟمﾒدات اﾟمستギ｀كة باﾟكامل واﾟتي ما زاﾟت تستﾀدم ﾘي ﾑم｀یات اﾟشركة كما ﾘي 
).23إیضاح (ｽساب ك｀ﾙة اﾟمبیﾒات 

.امریكي دوドر 817,347ب｀ﾖت ك｀ﾙة ガذケ اダراضي .ظギار أراضي اﾟشركة وشركاتギا اﾟتابﾒة باﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟةیتم إ
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  )تكمヤة(ممتﾞكات وآヅت ومﾐدات)4(إیضاح 

:تﾙاصیل اﾟبند
اﾝمｸموعسیاراتأثاث وأヴｸزة مكتبیةمﾐدات وآヅت مبانيأراضي

اﾝكﾗﾞة أو سﾐر اﾝتﾚییم
20135,409,09912,721,67516,021,2311,160,586287,77735,600,368كما ﾘي أول كانون اﾟثاني 

229,387515,336153,8845,338903,945-إضاﾘات

)57,870()6,972()50,898(---إستبﾒادات

ﾘ282,340495,632753,12340,48715,0011,586,583روﾛات ﾑم｀ة

20135,691,43913,446,69417,289,6901,304,059301,14438,033,026كانون اゼول 31كما ﾖي 

اダستデヴك اﾝمتراكم
2,339,02310,109,866688,153204,05113,341,093-2013كما ﾘي أول كانون اﾟثاني 

415,064888,061114,92330,3591,448,407-استバギك اﾟسنة

)52,974()2,076(-)50,898(--إستبﾒادات

ﾘ-163,654574,97426,9676,965772,560روﾛات ﾑم｀ة

2,917,74111,522,003830,043239,29915,509,086-2013كانون اゼول 31كما ﾖي 

20135,691,43910,528,9535,767,687474,01661,84522,523,940كانون اゼول 31كما ﾖي صاﾖي اﾚﾝیمة اﾝدﾖتریة

دوドر من مصروف اドستバギك ﾑ｀ى 798,573تｽمیل مب｀ﾔ 2013تم バﾀل ﾑام .امریكي دوドر 5,313,995مب｀ﾔ 2013كانون اダول 31ب｀ﾖت ﾛیمة اﾜﾒﾟارات واآلドت واﾟمﾒدات اﾟمستギ｀كة باﾟكامل واﾟتي ما زاﾟت تستﾀدم ﾘي ﾑم｀یات اﾟشركة كما ﾘي 
).23إیضاح (ｽساب ك｀ﾙة اﾟمبیﾒات 

.امریكي دوドر 817,347ب｀ﾖت ك｀ﾙة ガذケ اダراضي .یتم إظギار أراضي اﾟشركة وشركاتギا اﾟتابﾒة باﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة
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)ｺمیﾐ اﾟمباﾔﾟ باﾟدوドر اダمریكي(

17

ﾞｻیﾗةاستثمار ﾖي شركة)5(إیضاح 
:تﾙاصیل اﾟبند

بﾞد اﾝتأسیس
نسبة 
2012كانون أول 201331كانون أول 31اﾝمﾞكیة

441,400394,061%20 اダردنشركة اﾟبｽوث اﾟصیدドنیة

:اﾞｻﾝیﾗةﾖیما یﾞي ｻصة اﾝشركة من موｸودات ومطﾞوبات اﾝشركة 
2012كانون أول 201331كانون أول 31

ة  90,87655,956موｺودات ﾕیر متدا゚و
ة 172,489206,571موｺودات متدا゚و
ة  )16,959()43,776(مط｀وبات متدا゚و

:اﾞｻﾝیﾗةﾖیما یﾞي ｻصة اﾝشركة من نتائｷ أﾏمال اﾝشركة 
235,705250,203اヅیرادات

29,18891,462نتائｹ أﾑمال اﾟسنة

استثمارات ﾚﾏاریة)6(إیضاح 

دوドر أمریكي 1,250,850مﾀمنین متﾀصصین بمب｀ﾔ تﾜّدر إدارة اﾟشركة اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ギﾟذケ اダراضي وﾜﾘًا ﾟتﾜاریر.یمثل ガذا اﾟبند استثمارات اﾟشركة ﾘي أراٍض باﾟك｀ﾙة
.تﾒكس اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ظروف اﾟسوق كما ﾘي تاریｿ اﾟتﾜییم

موｸودات ماﾝیة متوﾖرة ﾞﾝبیﾎ)7(إیضاح 

.تمثل اﾟموｺودات اﾟماﾟیة اﾟمتوﾘرة ﾟ｀بیﾐ استثمارات اﾟشركة ﾘي أسギم شركات مدرｺة ﾘي سوق ﾘ｀سطین

مؤﾞｸةموｸودات ضریبیة )8(إیضاح 

:ﾘیما ی｀ي اｽﾟركة اﾟتي تمت ﾑ｀ى اﾟموｺودات اﾟضریبیة バﾀل اﾟسنة

2012كانون أول 201331كانون أول 31
118,94699,845اﾟرصید ﾘي بدایة اﾟسنة 

52,274-إضاﾘات
)33,173(-إطﾙاء موｺودات ضریبیة مؤｺ｀ة

ﾛ8,668ات ﾑم｀ةو ﾘر 
127,614118,946اﾟرصید ﾘي نギایة اﾟسنة

بضاﾏة)9(إیضاح 
:تﾙاصیل اﾟبند

2012كانون أول 201331كانون أول 31

2,585,6432,783,106بضاﾑة ｺاガزة 
3,149,6563,402,968مواد اﾀﾟام 

1,731,9171,348,142مواد اﾟتﾒبئة واﾟتﾖ｀یف
ﾐتصنیﾟت اｽة تﾑ282,280260,720بضا

106,445135,228مواد مستギ｀كةمﾀزون 

)323,932()41,845(مﾀصص بضاﾑة تاﾙﾟة ومتﾜادمة

7,814,0967,606,232

:إن اｽﾟركة ﾑ｀ى ｽساب بضاﾑة تاﾙﾟة ومتﾜادمة كانت كما ی｀ي

2012كانون أول 201331كانون أول 31
323,93263,107اﾟرصید أول اﾟسنة

282,087-إضاﾘات バﾀل اﾟسنة
)21,262()282,087(اتﾘバة バﾀل اﾟسنةمﾀزون تم 

41,845323,932اﾝرصید ﾖي نヴایة اﾝسنة
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مدینةذمم )10(إیضاح 
:تﾙاصیل اﾟبند

2012كانون أول 201331كانون أول 31
ﾑ13,134,57312,735,858مバءذمم 

5,699,5433,557,926شیكات برسم اﾟتｽصیل
)ﾘ)1,336,444()1,201,550ي تｽصی｀ギامﾀصص اﾟدیون اﾟمشكوك :یطرح

17,497,67215,092,234

:ﾘیما ی｀ي م｀ﾀص اｽﾟركة اﾟتي تمت ﾑ｀ى مﾀصص تدني اﾟذمم اﾟمدینة バﾀل اﾟسنة

2012كانون أول 201331كانون أول 31
)976,309()1,201,550(اﾟرصید ﾘي بدایة اﾟسنة 
)472,214((100,000)اﾟتﾀصیص バﾀل اﾟسنة
246,973-ذمم مﾒدومة バﾀل اﾟسنة

-ﾘ(34,894)رق ﾑم｀ة
)1,201,550()1,336,444(اﾝرصید ﾖي نヴایة اﾝسنة

  :2012و 2013كانون اダول ﾘ31یما ی｀ي تｽ｀یل ﾑダمار اﾟذمم ﾕیر متدنیة اﾜﾟیمة كما ﾘي 
ذمم ﾓیر مستﾚｻة 
اﾝمｸموعﾖأكثر یوم 271یوم270اﾝى 181یوم180اﾝى91یوم90أﾙل من وﾓیر متدنیة اﾚﾝیمة

20135,699,5432,694,136991,268175,0647,937,66117,497,672
20123,557,9261,640,4822,667,0422,179,5105,047,27415,092,234

.ド تﾜوم إدارة اﾟشركة باｽﾟصول ﾑ｀ى ضمانات ﾟ｀ذمم اﾟمدینة.ﾑ｀ى ﾀبراتギا اﾟسابﾜة بأن یتم تｽصیل ｺمیﾐ اﾟذمم اﾟمدینة ﾕیر متدنیة اﾜﾟیمةتتوﾐﾛ إدارة اﾟشركة بناءً 

موｸودات متداوﾝة اخرى )11(ح یضاا

:تﾙاصیل اﾟبند

2012كانون أول 201331كانون أول 31
1,729,3371,053,717｀موردینﾟدﾒﾘات مﾜدمة 

151,243168,759موظﾙون وﾑام｀ون
80,23996,320مصاریف مدﾘوﾑة مﾜدما أﾀرى

141,47292,141تأمینات نﾜدیة
1,61824,612أمانات اﾟضریبة

1,25423,973أﾀرى
2,105,1631,459,522

ﾞﾝمتاｸرة ةموｸودات ماﾝی)12(إیضاح 

.تمثل اﾟموｺودات اﾟماﾟیة ﾟ｀متاｺرة استثمارات اﾟشركة ﾘي أسギم شركات مدرｺة ﾘي سوق ﾘ｀سطین

:تﾙاصیل اﾟبند

2012كانون أول 201331كانون أول 31

2,8492,821اﾟشركة اﾙﾟ｀سطینیة バﾟستثمار 
4,9104,912شركة واصل ﾟ｀توزیﾐ واﾀﾟدمات 

11,18912,023طرف ذات ﾛバﾑة-شركة اﾟتأمین اﾟوطنیة 
283281طرف ذات ﾛバﾑة-أبراج اﾟوطنیة 

19,23120,037
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وأشباه اﾝنﾚداﾝنﾚد )31(إیضاح 

:تﾙاصیل اﾟبند
2012كانون أول 201331كانون أول 31

986,669246,611نﾜد ﾘي اﾟصندوق
98,650119,055شیكات ﾘي اﾟصندوق

ﾟ1,716,9711,024,640دى اﾟبنوكｽسابات ｺاریة
2,802,2901,390,306

توزیﾐات أسヴم وأرباح نﾚدیة)14(إیضاح 

 ｿد بتاریﾜﾒمنﾟادي اﾑ یرﾖﾟا اギﾑتماｺامة باﾒﾟیئة اギﾟررت اﾛ24 انیة من 2013نیسانｺم مギارباح اس ﾐي توزیﾟماｺصدار بأドوة اバﾑ ل رسم｀ةバﾀ6,000,000 مギس
سギم ﾑ17,060,000｀ى تｽویل ﾑم｀ة رأس اﾟمال من اﾟدینار اダردني اﾟى اﾟدوドر اダمریكي مﾜسمة إﾟى  ایضوﾛد تم اﾛドرار ا.بﾜیمة اسمیة دینار اردني واｽد ﾟكل سギم

.بﾜیمة أسمیة دوドر واｽد ﾟكل سギم

 ｿشركة بتاری｀ﾟ امةﾒﾟیئة اギﾟررت اﾛ29 دار2012نیسانﾜمین بمガمساﾟى ا｀ﾑ دیةﾜأرباح ن ﾐموع 0.1توزیｺم بمギكل سﾟ ك . دینار أردني500,000دینار أردنيﾟكذ
یمة اسمیة دینار أردني واｽد ﾟكل سギم ب1,000,000ﾜمن رأس مال اﾟشركة بإｺماﾟي ﾛ20%ررت اギﾟیئة اﾒﾟامة ﾕیر اﾒﾟادیة بنﾙس اﾟتاریｿ توزیﾐ أسギم مｺانیة بنسبة 

.سギم

اｻتیاطیات)15(إیضاح 
اｻヅتیاطي اｸダباري

من اダرباح اﾟصاﾘیة ﾛبل ضریبة اﾟدﾀل %10یتم اﾛتطاع نسبة ﾘإنヴاﾟمﾒمول بﾘ ヴي ﾘ｀سطینﾟ1964سنة 12من ﾛانون اﾟشركات رﾛم ｽ176سب نص اﾟمادة 
ガذا ویｺوز زیادة ガذギﾟ. ケذا اｽﾟساب ما یﾒادل ربﾐ رأس مال اﾟشركةراكمةوド یｺوز وﾛف ガذا اﾛドتطاع ﾛبل أن یب｀ﾔ مｺموع اﾟمباﾔﾟ اﾟمت.ｽﾟساب اｽドتیاطي اｺヅباري

.كما ド یｺوز توزیﾐ اｽドتیاطي اｺヅباري ﾑ｀ى اﾟمساガمین.رأس اﾟمال وﾑندئذ یｺب وギﾙﾛاأن تب｀ﾔ اﾛドتطاﾑات إﾟىاﾟنسبة بﾜرار من مｺ｀س اヅدارة 

اｻتیاطي اختیاري

.إن ガذا اｽドتیاطي ﾛابل ﾟ｀توزیﾑ ﾐ｀ى اﾟمساガمین.یستﾀدم اｽドتیاطي اﾀドتیاري ﾕヂﾟراض اﾟتي یﾜررガا مｺ｀س اヅدارة

ﾚﾝیمة اﾐﾝادﾝةﾖائض إﾏادة اﾝتﾚییم واﾝتﾔیر اﾝمتراكم ﾖي ا)16(إیضاح 

:یتكون اﾟتﾖیر اﾟمتراكم من ﾘائض تﾜییم اﾟموｺودات اﾟتاﾟیة

2012كانون أول 201331كانون أول 31

3,435,9423,435,942موｺودات ثابتة-أراضي اﾟشركة
)63,311()39,318(ماﾟیة متوﾘرة ﾟ｀بیﾐموｺودات 

3,396,6243,372,631

:اﾟتﾖیر ﾘي اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ﾟ｀موｺودات اﾟماﾟیة اﾟمتوﾘرة ﾟ｀بیﾐ كانت كما ی｀يإن اｽﾟركة ﾑ｀ى ｽساب 

2012كانون أول 201331كانون أول 31

)31,771()63,311(اﾟرصید ﾘي بدایة اﾟسنة 

)31,540(23,993اﾟتﾖیر ﾘي اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة

)63,311()39,318(اﾟرصید ﾘي نギایة اﾟسنة 
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ﾙروض طویﾞة اｸゼل)17(إیضاح 
:تﾙاصیل اﾟبند

2012كانون أول 201331كانون أول 31

2,402,9011,979,370ةﾛروض طوی｀ة اｺダل من بنوك مｽ｀ی

3,132,0133,132,013اﾟشﾒبي اｺﾟزائريﾛرض بنك

5,534,9145,111,383
)756,183()1,230,998(اｺﾟزء اﾟمتداول من اﾜﾟروض طوی｀ة اｺダل

4,303,9164,355,200

:ﾘیما ی｀ي أرصدة اﾜﾟروض ｽسب سنة اドستﾜｽاق

امریكي دوヅر
20141,230,998ما یستｽق バﾀل ﾑام  

20151,596,409
20161,381,488
2017934,520
ﾜｽド391,499اً 

5,534,914

)دوドر أمریكي1,974,612ما یﾒادل(دینار أردني1,400,000اﾜﾟاガرة ﾑمان بمب｀ﾔ اتﾙاﾛیة ﾛرض طویل اｺダل مﾐ بنك 2010وﾒﾛت اﾟشركة バﾀل شギر نیسان -

دینار أردني 280,000تم تسدید .ﾛسطًا شギریاً 60كｽد أدنى ویسدد اﾜﾟرض بموｺب %5یستｽق ﾑ｀ى اﾜﾟرض ﾘائدة سنویة بمﾒدل .ﾟتمویل ﾑم｀یات اﾟشركة اﾟرئیسیة
.تم اｽﾟصول ﾑ｀ى اﾜﾟرض بضمانة اﾟكﾙاﾟة اﾟشﾀصیة ﾟبﾒض من اﾑضاء مｺ｀س إدارة.バﾀ2013ل ﾑام)دوドر أمریكي394,922ما یﾒادل (

دوドر ﾟتمویل ﾑم｀یات اﾟشركة 1,000,000اتﾙاﾛیة ﾛرض طویل اｺダل مﾐ نﾙس اﾟبنك بمب｀ﾔ 2011باヅضاﾘة إﾟى ذﾟك، وﾒﾛت اﾟشركة バﾀل شギر تشرین اﾟثاني -
تم .バﾀ2013ل ﾑام دوドر أمریكي 181,818تم تسدید .ﾛسطًا شギریاً 66كｽد أدنى ویسدد اﾜﾟرض بموｺب %5ل یستｽق ﾑ｀ى اﾜﾟرض ﾘائدة سنویة بمﾒد.اﾟرئیسیة

.اｽﾟصول ﾑ｀ى اﾜﾟرض بضمانة اﾟكﾙاﾟة اﾟشﾀصیة ﾟبﾒض من اﾑضاء مｺ｀س إدارة

دوドر  177,664ما یﾒادل (دینار أردني125.964رﾛ ﾐﾘضیة ﾜｽوﾛیة ﾟدى مｽكمة بدایة رام اهللا من ﾛبل بنك اダردن ضد اﾟشركة بمب｀ﾔ 1999تم バﾀل ﾑام -
تم اｽﾟصول ﾑ｀ى .تمثل تسギیバت ممنوｽة ﾟ｀شركة واﾟتي توﾙﾛت اﾟشركة ﾑن سدادガا وربطتギا باﾟشیكات اﾟمزورة اﾟمصروﾘة من ﾛبل اﾟمدیر اﾟماﾟي اﾟسابق ﾟ｀شركة)أمریكي

.اﾜﾟرض بضمانة اﾟكﾙاﾟة اﾟشﾀصیة ﾟبﾒض من أﾑضاء مｺ｀س إدارة

اتﾙاﾛیة ﾛرض طویل اｺダل مﾐ بنك اﾜﾟرض اﾟشﾒبي اｺﾟزائري ｽ｀ﾟصول ﾑ｀ى ﾛرض طویل اｺダل 2008كانون اダول  ﾘ31ي ) شركة تابﾒة(كة سوبرودیم وﾒﾛت شر -
ل منギا ما دﾒﾘة ربﾐ سنویة ﾛیمة ك16سنویًا، یسدد اﾜﾟرض بموｺب %6.5بمﾒدل ﾘائدة )دینار أردني3,132,013ما یﾒادل (دینار ｺزائري 266,733,000بﾜیمة 
  .2014آب  2یستｽق اﾜﾟسط اダول منギا ﾘي .دوドر أمریكي195,750یﾒادل 

بنك اﾟتｺاري اﾙﾟ｀سطیني ｽیث تمت اﾟمواﾜﾘة ﾑ｀ى منｼ اﾟشركة تمویل بﾜیمة اﾟاتﾙاﾛیة ﾛرض طویل اｺダل مﾐ 2013ایضا وﾒﾛت اﾟشركة バﾀل شギر ｽزیران 
دوドر  1,000,000مب｀ﾔ باستバﾖلﾛامت اﾟشركة,وزارة اﾟصｽة /نیة ئة تﾀص ﾑطاء أدویة ﾟ｀س｀طة اﾙﾟ｀سطیوتﾒبدوドر أمریكي ﾟتمویل شراء مواد ﾀام3,000,000
ｿول 23أمریكي بتاریドدل .2013تشرین اﾒائدة سنویة بمﾘ رضﾜﾟى ا｀ﾑ قｽب %4.25یستｺرض بموﾜﾟد أدنى ویسدد اｽام من 24كﾑ ترة سماحﾘ دﾒریًا بギسطًا شﾛ
.ﾑ｀ى اﾜﾟرض بضمانة اﾟكﾙاﾟة اﾟشﾀصیة ﾟبﾒض من أﾑضاء مｺ｀س اヅدارةتم اｽﾟصول .صرف اﾟتمویل
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مخصص تﾐویض نヴایة اﾝخدمة)18(إیضاح 
:تﾙاصیل اﾟبند

2012كانون أول 201331كانون أول 31

2,223,8011,963,939اﾟرصید أول اﾟسنة

3,878369,314اﾟمﾀصص ﾟ｀سنة:یضاف

)72,960()170,510(اﾟمباﾔﾟ اﾟمدﾘوﾑة:یطرح
)ﾘ147,793)36,492روﾛات ﾑم｀ة

2,204,9622,223,801اﾝرصید نヴایة اﾝسنة

دائنةذمم )19(إیضاح 
:تﾙاصیل اﾟبند

2012كانون أول 201331كانون أول 31

3,191,6173,343,071ذمم تｺاریة دائنة
641,745507,289شیكات آｺ｀ة

3,833,3623,850,360

ضریبة اﾝدخلمخصص )20(إیضاح 
:كما ی｀ي 2012و 2013كانون اダول ﾜﾟ31د كانت اｽﾟركة ﾑ｀ى ｽساب مﾀصص ضریبة اﾟدﾀل バﾀل اﾟسنتین اﾟمنتギیتین ﾘي 

:إن م｀ﾀص تسویة اﾟربｼ اﾟمｽاسبي مﾐ اﾟربｼ اﾟضریبي ガو كما ی｀ي

2012كانون أول 31 2013كانون أول 31
651,035 667,123 )بدون نتائｹ أﾑمال اﾟشركات اﾟتابﾒة(*اﾟربｼ اﾟمｽاسبي ﾟ｀شركة

2,008,621 25,000 ة ضریبیاً  مصاریف ﾕیر مﾜب゚و
2,659,656 692,123 اﾟربｼ اﾀﾟاضﾟ ﾐضریبة اﾟدﾀل
507,994 66,422 ضریبة اﾝدخل 

.ﾟ2013م تتوصل اﾟشركة إﾟى تسویة نギائیة مﾐ دائرة ضریبة اﾟدﾀل ﾑن نتائｹ أﾑماギﾟا ﾑن ﾑام 

بتوصیة ) 2014.ض.27( بموｺب شギادة تأكید استثمار رﾛم 30/4/2019اﾟى  1/5/2013ابتداء من تم اｽﾟصول ﾑ｀ى إﾙﾑاء ضریبي كامل ﾟمدة ست سنوات *
شギور  ةダول اربﾒمن ガیئة تشｺیﾐ اダستثمار اﾙﾟ｀سطینیة وﾑ｀یﾜﾘ ヴد تم اｽتساب مﾀصص ضریبة اﾟدﾀل اﾟصادرو  9/2/2014بتاریｿ  ) 29/67/14(رﾛم  ｺﾟنة اｽﾟواﾘز
.ﾟ｀سنة اｽﾟاﾟیة

من واﾟصادر 31/12/2013اﾟى  1/1/2006تداء من ﾘان اﾟشركة ｽاص｀ة ﾑ｀ى اﾙﾑاء ｺزئي من اﾟضریبة اﾟمستﾜｽة ﾟمدة ثمانیة سنوات اب, اケバﾑ باドضاﾘة اﾟى ماذكر
.ガیئة تشｺیﾐ اダستثمار اﾙﾟ｀سطینیة

2012كانون أول 201331كانون أول 31

539,276134,748اﾟرصید ﾘي بدایة اﾟسنة
66,422455,720اﾟتﾀصیص ﾟ｀سنة

)84,364()266,482(اﾟتسدید バﾀل اﾟسنة 
33,172-إطﾙاء موｺودات ضریبیة مؤｺ｀ة

-ﾛ41,631ات ﾑم｀ةو ﾘر 

380,847539,276اﾝرصید ﾖي نヴایة اﾝسنة

:اﾟدﾀل اﾟموｽدة ما ی｀يبیانتمثل اﾟضرائب اﾟظاガرة ﾘي 

2012كانون أول 201331كانون أول 31
66,422507,994اﾟتﾀصیص ﾟ｀سنة 

)52,274(-ضرائب مؤｺ｀ة
66,422455,720اﾝرصید ﾖي نヴایة اﾝسنة
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خرىأمطﾞوبات متداوﾝة )21(إیضاح 
:تﾙاصیل اﾟبند 

كانون أول 31
2013

كانون أول 31
2012

ﾟ2,832,3232,262,763دائرة ضریبة اﾜﾟیمة اﾟمضاﾘةمستｽق 
240,99162,260أرصدة مستﾜｽة ﾒ｀ﾟمバء
253,884284,777توزیﾒات أرباح مستﾜｽة 

89,235228,515مصاریف مستﾜｽة
274,380218,636موظﾙین مكاﾘآت

41,89935,417مستｽق ﾟ｀موظﾙین
154,52886,968اﾛتطاﾑات ضریبة دﾀل رواتب اﾟموظﾙین

63,11163,822مﾀصص مكاﾘآت أﾑضاء مｺ｀س اヅدارة 
209,075106,749صندوق اドدﾀار

28,36428,364مﾀصص ﾛضایا مرﾘوﾑة 
7,99861,713أﾀرى

4,195,7883,439,984

* ヴتطاع ما نسبتﾛشركة بنسبة %2.5یتم اﾟم اガین وتساﾙموظ｀ﾟ ساسيダراتب اﾟین%2.5من اﾙموظﾟمن رواتب ا.

ومﾜأن ت ﾐﾛمتوﾟمن ا ヴإنﾘ شركة｀ﾟ انونيﾜﾟمستشار اﾟسب رأي اｽة، وﾒردنیة ضد شركة تابドاكم اｽمﾟي اﾘ ةﾑوﾘضایا مرﾛ صصﾀبند مﾟذا اガ یمثل ﾐﾘشركة بدﾟا
ﾔ｀ات بمبﾒر 28,364 ضریبة مبیドامریكي دو.

اﾝمبیﾐات)22(إیضاح 
:تﾙاصیل اﾟبند

كانون أول 31
2013

كانون أول 31
2012

21,786,89416,227,946مبیﾒات أدویة بشریة 
1,866,3202,497,453مبیﾒات مواد تنظیف وﾑنایة باｺﾟسم

563,642882,884مبیﾒات أدویة بیطریة 
24,216,85619,608,283

)1,535,934()2,198,834(مرتﾒｺات وﾀصم ﾑ｀ى اﾟمبیﾒات 
22,018,02218,072,349
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 اتﾐیاﾝمب كﾗﾞة )23(إیضاح 
:تﾙاصیل اﾟبند

كانون أول 31
2013

كانون أول 31
2012

:ك｀ﾙة اヅنتاج
6,753,2545,642,019مواد ﾀام

2,233,4352,347,913اﾟرواتب واﾟمناﾐﾘ اﾟمتﾜ｀ﾒة بギا
936,772783,604اドستバギكات

483,062411,622ومｽروﾛاتةایمصاریف كギرباء وم
وازم مستギ｀كة 301,923305,088مصاریف مواد مﾀبریة ゚و

265,293243,999صیانة وتص｀یｽات اドダت واﾟماكیناتمصاریف
88,05688,159مصاریف تأمینات

26,88819,799اﾟرسوم واﾟترﾀیصمصاریف
25,29928,993رسوم ｽﾘص وتسｺیل اドدویة

72,55591,350مصاریف سﾙر وتنバﾜت وشｽن
27,73132,114مصاریف نظاﾘة

26,10710,494مصاریف ﾛرطاسیة
65,70072,524مصاریف تشﾖی｀یة أﾀرى 

11,306,07510,077,678
2,783,1062,462,175اﾟسنةبدایةبضاﾑة ｺاガزة ﾘي :یضاف
)2,783,106((2,585,643)بضاﾑة ｺاガزة ﾘي نギایة اﾟسنة:یطرح

11,503,5389,756,747كﾗﾞة اﾝمبیﾐات

تسویقمصاریف بیﾎ و )24(إیضاح 
:تﾙاصیل اﾟبند

كانون أول 31
2013

كانون أول 31
2012

1,813,9261,492,924رواتب ومناﾐﾘ اﾒﾟام｀ین 
298,591432,200اﾟدﾑایة واバﾑヅن 

ﾐتوزیﾟل واﾜنﾟ610,173603,762مصاریف ا
813,894819,491مصاریف مبیﾒات اﾟتصدیر

147,760144,014مصاریف اﾟكギرباء واﾟمیاケ واﾟمｽروﾛات
33,79838,589اヅیｺارات

31,10533,974اﾟبرق واﾟبرید واギﾟاتف
29,66429,047اドستバギكات

53,74618,947مصاریف تｽاﾟیل وتسｺیل اダدویة
26,04134,860تأمینات

20,17219,672صیانة وتنظیف وضیاﾘة
15,19016,143مصاریف أﾀرى

3,894,0603,683,623
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*امةﾏمصاریف إداریة و )25(إیضاح 

:تﾙاصیل اﾟبند

2012كانون أول 201331كانون أول 31

1,812,1901,742,827اﾟرواتب واﾟمناﾐﾘ اﾟمتﾜ｀ﾒة بギا
511,835356,902اドستバギكات

125,563153,274إیｺارات
192,455269,234أتﾒاب مギنیة واستشارات

108,299118,642سﾙر وتنバﾜت
52,70949,542تأمینات

63,08776,524مصاریف ｺ｀سات ومكاﾘأت أﾑضاء مｺ｀س اヅدارة
84,35162,928رسوم وٕاشتراكات

53,61270,014تبرﾑات
53,45456,580مصاریف صیانة وتنظیف

103,90580,672ومｽروﾛاتケكギرباء ومیا
29,14532,051برق وبرید وガاتف

ﾛ19,94731,142رطاسیة مطبوﾑات
28,6599,975اﾟدﾑایة واバﾑヅن

26,65920,772ضیاﾘة
4,32015,619أﾀرى

3,270,1903,146,698

.)2012دوドر امریكي ﾒﾟام 483،677(امریكي  دوドر ﾟ 702,908شركات اﾟتابﾒة ﾘي اｺﾟزائر بﾜیمةمصاریف ااﾟبندیｽتوي ガذا *

مصاریف اﾝبｻث واﾝتطویر)26(إیضاح 
:تﾙاصیل اﾟبند

2012كانون أول 201331كانون أول 31
442,604186,992مصاریف اﾟبｽث واﾟتطویر 

67,96426,117مواد مستﾀدمﾘ ヴي اﾟبｽث واﾟتطویر
112,73577,331مصاریف دراسات تكاﾘؤ ｽیوي

21,4158,165اドستバギكات
644,718298,605

مصاریف تمویل)27(إیضاح 
:تﾙاصیل اﾟبند

2012كانون أول 201331كانون أول 31

168,578175,342بنكیةوﾘوائد ﾑموドت 

168,578175,342
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أخرىٕایرادات مصاریف و )28(إیضاح 

:تﾙاصیل اﾟبند

2012كانون أول 201331كانون أول 31

ﾑ304,890148,891موドت ﾀدمات

806879اﾟتﾖیر ﾘي اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ﾟ｀موｺودات اﾟماﾟیة ﾟ｀متاｺرة

1,300626وآドت ومﾒداتأرباح بیﾐ ممت｀كات

)100,845()213,148(أرباح ﾘروﾛات ﾑم｀ة)ﾀسائر(

2,20954,996أﾀرى

96,057104,547

اｻﾝصة اゼساسیة واﾝمخﾗضة ﾞﾝسヴم من ربｺ اﾝسنة)29(إیضاح 
مـن اダربــاح اダساسـیة بتﾜسـیم صـاﾘي اダربـاح اﾜﾟاب｀ـة ﾟ｀توزیـﾐ بﾒـد تنزیــل ﾜｽـوق اﾖﾟیـر مسـیطرة ﾑ｀ـى اﾟمﾒـدل اﾟمـرﾒﾟ ｼｺــدد اダساسـیة واﾟمﾙﾀضـةیـتم اｽتسـاب ｽصـة اﾟسـギم

.اダسギم اﾟمصدرة

2012كانون أول 201331كانون أول 31

2,439,820301,443ربｼ اﾟسنة اﾒﾟائد إﾟى مساガمي اﾟشركة اダم

17,060,00017,060,000اﾟمكتتب بギااﾟمﾒدل اﾟمرﾒﾟ ｼｺدد اダسギم 

0.1430.018مساガمي اﾟشركة اダماｽﾟصة اダساسیة واﾟمﾙﾀضة ﾟ｀سギم من ربｼ اﾟسنة اﾒﾟائد إﾟى

مﾐامデت مヴｸ ﾎات ذات ﾙデﾏة)30(إیضاح 
مｺ｀ـس اヅدارة واヅدارة اﾒﾟ｀یـا وأیـة شـركات یسـیطرون ﾑ｀یギـا أو یمثل ガذا اﾟبند اダرصدة واﾟمﾒامバت مﾐ اギｺﾟات ذات ﾛバﾑة واﾟتي تتضمن اﾟمساガمین اﾟرئیسـیین وأﾑضـاء 

.یتم إﾑتماد سیاسات اダسﾒار واﾟشروط اﾟمتﾜ｀ﾒة باダرصدة واﾟمﾒامバت مﾐ اギｺﾟات ذات اﾛバﾒﾟة من ﾛبل مｺ｀س إدارة اﾟشركة.ギﾟم اﾜﾟدرة ﾑ｀ى اﾟتأثیر بギا

:2012كانون اダول  31و 2013كانون اダول 31اダرصدة اﾟتاﾟیة مﾐ اギｺﾟات ذات اﾛバﾒﾟة كما ﾘي اﾟموｽداﾟمركز اﾟماﾟيبیانشمل ی

طبیﾐة
كانون أول 31

2013
كانون أول 31

2012
577,7432,288,013شركات شﾜیﾜةذمم مدینة
253,884284,777مساガمین رئیسیینذمم دائنة
12,3927,008شركات شﾜیﾜةذمم دائنة

 :2012و 2013اﾟمﾒامバت اﾟتاﾟیة مギｺ ﾐات ذات اﾛバﾒﾟة バﾀل ﾑامي اﾟموｽداﾟدﾀلبیانشمل ی

كانون أول 31
2013

كانون أول 31
2012

4,189,4313,762,982شركات شﾜیﾜةمبیﾒات 
129,698175,082شركات شﾜیﾜةتأمینات

:مصروﾖات

:اﾒﾟ｀یاتﾒویضات اヅدارة 
ｽ612,966454,044صة اヅدارة اﾒﾟ｀یا من اﾟرواتب واﾟمصاریف اﾟمتﾜ｀ﾒة بギا

ｽ-29,079صة اヅدارة اﾒﾟ｀یا من اﾟمناﾐﾘ طوی｀ة اｺダل
63,08776,524مصاریف ومكاﾘآت أﾑضاء مｺ｀س اヅدارة
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اﾚﾝطاﾏات اﾝتشﾔیﾞیة)31(إیضاح 

تتأﾟف ﾛطاﾑات أﾑمال .ﾟطبیﾒة أنشطة اﾟشركة، ｽیث أن اﾟمﾀاطر ونسبة اﾒﾟائد یتأثران ｺوガریًا باﾀتバف اﾟمنتｺات اﾟمباﾑةیتم ﾑرض ﾛطاﾑات أﾑمال اﾟشركة وﾜﾘًا 
.اﾟشركة من ثバث ﾛطاﾑات تشﾖی｀یة وガي ﾛطاع اダدویة اﾟبشریة وﾛطاع اダدویة اﾟبیطریة وﾛطاع مواد اﾟتنظیف واﾒﾟنایة باｺﾟسم

 :2012و 2013كانون اダول ｹ31 أﾑمال وبﾒض اﾟمﾒ｀ومات اﾀダرى ﾑن ﾛطاﾑات أﾑمال اﾟشركة ﾟ｀سنة اﾟمنتギیة ﾘي یمثل اｺﾟدول اﾟتاﾟي إیرادات ونتائ

اゼدویة اﾝبیطریةاゼدویة اﾝبشریة2013كانون اゼول 31

مواد اﾝتنظیف 
واﾐﾝنایة 
اﾝمｸموعباｸﾝسم

19,682,378561,4261,774,21822,018,022اダیرادات

 ｷمالنتائﾏゼا
1,577,99945,011691,5352,314,545ربｼ اﾜﾟطاع ﾛبل اﾟضریبة

مﾞﾐومات أخرى
1,294,76236,932116,7131,448,407استバギكات 

808,05623,04972,840903,945مصاریف رأسماﾟیة
ｽ29,188--29,188صة اﾟشركة من نتائｹ أﾑمال اﾟشركة اｽﾟ｀یﾙة

اゼدویة اﾝبیطریةاゼدویة اﾝبشریة2012كانون اゼول 31

مواد اﾝتنظیف 
واﾐﾝنایة 
اﾝمｸموعباｸﾝسم

15,264,606856,5401,951,20318,072,349اダیرادات

نتائｷ اﾏゼمال
539,56229,35583,038651,955ربｼ اﾜﾟطاع ﾛبل اﾟضریبة

مﾞﾐومات أخرى
968,49352,6911490501,170,234استバギكات 

2,423,447135,986309,7792,869,212مصاریف رأسماﾟیة

ｽ91,462--91,462صة اﾟشركة من نتائｹ أﾑمال اﾟشركة اｽﾟ｀یﾙة

  :2012و 2013كانون اダول 31یمثل اｺﾟدول اﾟتاﾟي موｺودات ومط｀وبات ﾛطاﾑات أﾑمال اﾟشركة كما ﾘي 

اゼدویة اﾝبیطریةاゼدویة اﾝبشریة
مواد اﾝتنظیف 
اﾝمｸموعواﾐﾝنایة باｸﾝسم

موｸودات اﾚﾝطاع
201348,175,0761,374,16048,217,30053,934,080كانون اゼول 31كما ﾖي 

201240,449,7002,200,6886,225,13148,875,519كانون اダول 31كما ﾘي 

اゼدویة اﾝبیطریةاゼدویة اﾝبشریة

مواد اﾝتنظیف 
واﾐﾝنایة 
اﾝمｸموعباｸﾝسم

مطﾞوبات اﾚﾝطاع
201314,524,674414,3061,309,29016,248,270كانون اゼول 31كما ﾖي 
201212,550,493682,8111,931,50015,164,804كانون اダول 31كما ﾘي 
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اﾚﾝیمة اﾐﾝادﾝة ゾﾝدوات اﾝماﾝیة)32(إیضاح 
  :2012و 2013كانون اダول 31یمثل اｺﾟدول اﾟتاﾟي مﾜارنة ﾜ｀ﾟیم اﾟدﾘتریة ヂﾟدوات اﾟماﾟیة، ｽسب صنギﾙا وﾛیمتギا اﾒﾟادﾟة كما ﾘي 

اﾚﾝیمة اﾐﾝادﾝةاﾚﾝیمة اﾝدﾖتریة
2013201220132012

موｸودات ماﾝیة
ﾐبی｀ﾟ رةﾘیة متوﾟودات ماｺ273,151233,908273,151233,908مو

19,23120,03719,23120,037موｺودات ماﾟیة ﾟ｀متاｺرة
17,497,67215,092,23417,597,67216,293,784ذمم مدینة

ة أﾀرى 2,105,1631,459,5222,105,1631,459,522موｺودات متدا゚و
2,802,2901,390,3062,802,2901,390,306واﾟنﾜد اﾟمﾒادلاﾟنﾜد 

22,697,50718,196,00722,797,50719,397,557

مطﾞوبات ماﾝیة
ﾛ5,635,8565,111,3825,635,8565,111,382روض طوی｀ة اｺダل

3,833,3623,850,3603,833,3623,850,360ذمم دائنة
ة أﾀرىمط｀وبات  4,195,7883,439,9844,195,7883,439,984متدا゚و

13,665,00612,401,72613,665,00612,401,726

اｺヅباریة أو ثناء ﾑم｀یات اﾟبیﾐ تم إظギار اﾜﾟیم اﾒﾟادﾟة ﾟ｀موｺودات واﾟمط｀وبات اﾟماﾟیة وﾜﾘًا ﾜ｀ﾟیم اﾟتي یمكن أن تتم بギا ﾑم｀یات اﾟتبادل بین ギｺات مﾒنیة بذﾟك، باست
.اﾟتصﾙیة

ﾜﾟ اربة بشكل كبیرﾜي مガ رىﾀダدائنة اﾟرصدة اダبنوك واﾟدى اﾟ اریةｺﾟرصدة اダد واﾜنﾟرى واﾀダة ا یمギا اﾟدﾘتریة وذﾟك إن اﾜﾟیم اﾒﾟادﾟة ﾟ｀موｺودات اﾟمتدا゚و
.ﾟكون ت｀ك اダدوات ذات ﾘترات سداد أو تｽصیل ﾛصیرة اｺダل

 ｿي تاریﾘ تداول كماﾟار اﾒسダ ًاﾜﾘو ﾐبی｀ﾟ رةﾘمتوﾟیة اﾟماﾟودات اｺمو｀ﾟ ةﾟادﾒﾟیمة اﾜﾟدید اｽدةتم تｽموﾟیة اﾟماﾟبیانات اﾟا.

بنﾟءة اバاصة بكل ب｀د ومﾀﾟاطر اﾀمﾟائدة واﾙﾟار اﾒینة مثل أسﾒّیرات مﾖى مت｀ﾑ بنوك بناًء｀ﾟ ةｽممنوﾟروض اﾜ｀ﾟ ةﾟادﾒﾟیمة اﾜﾟدید اｽت｀ف تم تﾀت ド ،یةﾟماﾟوك ا
.بشكل ｺوガري ﾑن ﾛیمتギا اﾟدﾘتریة2013كانون اダول ﾟ31بنوك كما ﾘي امن اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة ﾜ｀ﾟروض اﾟممنوｽة 

ﾟدیر اﾜمل تم تｽبنود تﾟ ائدةﾙﾟار اﾒس أسﾙدام نﾀة باستﾒﾛمتوﾟدیة اﾜنﾟات اﾜﾘتدﾟصم اﾀ لバﾀ ة من｀ｺمؤﾟیرادات اヅل واｺダرض طویل اﾜ｀ﾟ ةﾟادﾒﾟیمة اﾜ سﾙن
.اﾟشروط وصﾙات اﾟمﾀاطر

:اﾝتسﾞسل اヴﾝرمي ﾚﾞﾝیم اﾐﾝادﾝة

:ﾟیةتستﾀدم اﾟشركة اﾟتس｀سل اﾟتاﾟي ﾟتｽدید واﾘヅصاح ﾑن اﾜﾟیم اﾒﾟادﾟة ダدواتギا اﾟما

ولダمستوى اﾟتداول :اﾟار اﾒدام أسﾀة(بإستﾟدﾒمﾟیر اﾕ(یةﾟماﾟدوات اヂﾟ یة نشطةﾟي أسواق ماﾘ ة تمامًاギیة مشابﾟدوات ماダ.

ثانيﾟمستوى اﾟیر مباشر:اﾕ ا بشكل مباشر أوギظتｽバكن یمكن م .بإستﾀدام مﾒطیات ﾕیر أسﾒار اﾟتداول ゚و

ثﾟثاﾟمستوى اﾟتستند:ا ド طیاتﾒدام مﾀابإستギظتｽバبیانات سوق یمكن مﾟ.

م یتم إستﾀدام أي من ا ﾘデصاح ﾑن اﾜﾟیم اﾒﾟادﾟة ﾟ｀موｺودات اﾟماﾟیة اﾟمتوﾘرة ﾟ｀بیﾐ ゚و .ﾟمستویین اﾟثاني واﾟثاﾟثتم バﾀل اﾒﾟام إستﾀدام اﾟمستوى اダول ﾟتｽدید ゚و
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إدارة اﾝمخاطر)33(إیضاح 
مخاطر أسﾐار اﾗﾝائدة 

.رئیسي ﾑن اﾟتﾖیرات ﾘي أسﾒار اﾙﾟائدة ﾑ｀ى اﾟمط｀وبات اﾟماﾟیة اﾀﾟاضﾒة ダسﾒار ﾘوائد متﾖیرةتنｺم مﾀاطر أسﾒار اﾙﾟائدة بشكل 

ة ﾑ｀ى أسﾒار اﾙﾟائدة مﾐ بﾜاء ｺمیﾐ اﾟمتﾖیرات اﾀダرى اﾟمؤثرة ثابتةاﾟموｽداﾟدﾀلبیانیوضｼ اｺﾟدول اﾟتاﾟي ｽساسیة  إن أثر اﾟنﾜص اﾟمتوﾟ. ﾐﾛ｀تﾖیرات اﾟممكنة اﾟمﾜﾒ゚و
:مساوي ومﾒاكس ダثر اﾟزیادة اﾟمبینة أدناﾘケي أسﾒار اﾙﾟائدة

اﾝنﾚص /اﾝزیادة 
ﾖي سﾐر اﾗﾝائدة

بیاناゼثر ﾞﾏى 
اﾝموｻداﾝدخل

دوヅر أمریكي)نﾚطة مئویة(
3201

)3,394(20+دوドر أمریكي
)7,676(20+دینار أردني

2201
202,000+دوドر أمریكي
)9,415(20+دینار أردني

مخاطر اヅئتمان
ダة ا ﾀرى ﾘإن تﾒرض اﾟشركة باﾟنسبة ﾟمﾀاطر اヅئتمان اﾟناｺمة ﾑن اﾟموｺودات اﾟماﾟیة واﾟتي تشمل اﾟنﾜد واダرصدة اｺﾟاریة ﾟدى اﾟبنوك وبﾒض اﾟموｺودات اﾟمتدا゚و

.اﾟدﾘتریة ギﾟذケ اﾟموｺودات اﾟماﾟیةﾟمﾀاطر اドئتمان ینتﾑ ｹن ｺﾑز اﾟطرف اآلﾀر ﾑن اﾟوﾘاء بإﾟتزاماتヴ واﾟتي تساوي اﾜﾟیمة 

مخاطر اﾝتﾔیر ﾖي أسﾐار اﾐﾝمデت اｸゼنبیة
اﾟدﾀل بیانة ﾑ｀ى ﾘیما ی｀ي ｺدول یوضｼ أثر اﾟتﾖیر اﾟممكن اﾟمﾜﾒول ﾘي سﾒر صرف اﾟشیﾜل اヅسرائی｀ي واﾟذي یمثل ﾑم｀ヴ اダساس ﾟ｀شركة مﾜابل اﾒﾟمバت اｺダنبی

إن أثر اﾟنﾜص اﾟمتوﾘ ﾐﾛي أسﾒار صرف اﾒﾟمバت اｺダنبیة مساوي ومﾒاكس ダثر اﾟزیادة اﾟمبینة .ات اﾀダرى اﾟمؤثرة ثابتة، مﾐ بﾜاء ｺمیﾐ اﾟمتﾖیر اﾟموｽدوﾜｽوق اﾟم｀كیة
ケأدنا.

اﾝزیادة ﾖي سﾐر صرف 
اﾐﾝمﾞة مﾚابل اﾝشیﾚل 

اダسرائیﾞي
اゼثر ﾞﾏى ربｺ اﾝسنة ﾙبل 

اﾝضریبة
3201%

316,252+10دوドر أمریكي
)53,733(+10دینار أردني 
)313,201(+10دینار ｺزائري

)25,676(+10)یورو(وｽدة اﾟنﾜد اダوروبیة 

مخاطر اﾝسیوﾝة
.تﾒمل اﾟشركة ﾑ｀ى إدارة مﾀاطر اﾟسیوﾟة وذﾟك ﾑن طریق اﾟتأكد من توﾘر اﾟتسギیバت اﾟبنكیة ومتابﾒة تｽصیل اﾟذمم اﾟمدینة

:ｽسب ﾘترة اドستﾜｽاق 2012و 2013كانون اダول 31اﾟماﾟیة ﾕیر اﾟمﾀصومة ﾟ｀شركة كما ﾘي یبین اｺﾟدول اﾟتاﾟي أرصدة اﾟمط｀وبات 

2013كانون اゼول 31
تｻت
اﾝطﾞب

أﾙل من
شヴور3

شヴور 3من 
اﾝمｸموعسنوات5–1شヴر12إﾝى 

3,833,362--2,936,840896,522ذمم دائنة
100,9421,230,9984,303,9165,635,856-واﾟتسギیバتﾛروض طوی｀ة اｺダل

ة أﾀرى 4,195,788---4,195,788مط｀وبات متدا゚و
7,021,945916,4201,230,9984,303,91613,473,279اﾝمｸموع

2012كانون اゼول 31
تｻت
اﾝطﾞب

أﾙل من
شヴور3

شヴور 3من 
اﾝمｸموعسنوات5–1شヴر12إﾝى 

3,850,360--3,234,777615,583ذمم دائنة
ﾛ-199,444598,3294,313,6105,111,383روض طوی｀ة اｺダل

ة أﾀرى 3,439,984---3,439,984مط｀وبات متدا゚و
6,287,117815,027598,3294,313,61012,014,083اﾝمｸموع
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مخاطر اﾝتﾔیر بأسﾐار اゼسヴم
ة ﾑ｀ى أسﾒار اダسギم، مﾐ بﾜاء ｺم إن . یﾐ اﾟمؤثرات اﾀダرى ثابتةیوضｼ اｺﾟدول اﾟتاﾟي ｽساسیة بند اﾟتﾖیر اﾟمتراكم ﾘي اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟة نتیｺة ﾟ｀تﾖیرات اﾟممكنة واﾟمﾜﾒ゚و

ﾟزیادة اﾟثر اダ اكسﾒم مساوي ومギسダار اﾒي أسﾘ ﾐﾛمتوﾟص اﾜنﾟأثر اケمبینة أدنا:

اﾝتﾔیر ﾖي
(%)اﾝمؤشر 

اゼثر ﾞﾏى
ﾚｻوق اﾝمﾞكیة

اゼثر ﾞﾏى
اﾝدخل اﾝموｻدبیان

3201
ة ﾘي سوق ﾘ｀سطین ヂﾟوراق اﾟماﾟیة 1025,7401,923+أسギم متدا゚و

اﾝتﾔیر ﾖي
(%)اﾝمؤشر 

اゼثر ﾞﾏى
ﾚｻوق اﾝمﾞكیة

اゼثر ﾞﾏى
اﾝدخل اﾝموｻدبیان

2201
ة ﾘي سوق ﾘ｀سطین ヂﾟوراق اﾟماﾟیة 1023,3912,004+أسギم متدا゚و

إدارة رأس اﾝمال
ｽ ظمﾒشركة ویﾟم نشاط اﾑئمة بشكل یدバى نسب رأس مال م｀ﾑ ظةﾘاｽمﾟتأكد من اﾟشركة باﾟق بإدارة رأس مال ا｀ﾒیما یتﾘ رئیسيﾟدف اギﾟم｀كیةیتمثل اﾟوق اﾜ.

ﾛامت اﾟشركة ببﾒض اﾟتﾒدیバت ﾑ｀ى ガیك｀یة رأس اﾟمال كما ガو .ظروف اﾒﾟملا ﾘي ضوء تﾖیرات وٕاｺراء اﾟتﾒدیバت اバﾟزمة ﾑ｀یギتﾜوم اﾟشركة بإدارة ガیك｀ة رأس اﾟمال 
وバﾑوة إن اﾟبنود اﾟمتضمنة ﾘي ガیك｀ة رأس اﾟمال تتمثل ﾘي رأس اﾟمال اﾟمدﾘوع واダرباح اﾟمدورة واｽドتیاطیات اﾀダرى .バﾀل اﾟسنة)14(مشار اﾟیヴ بایضاح رﾛم 

دوドر  33,710,715مﾜابل 2013كانون اダول 31كما ﾘي دوドر امریكي37,685,810بمｺموع وﾘائض إﾑادة اﾟتﾜییم واﾟتﾖیر اﾟمتراكم ﾘي اﾜﾟیمة اﾒﾟادﾟةاヅصدار
.2012كما ﾘي امریكي

إﾝتزامات مｻتمﾞة)34(إیضاح 
.تﾒتﾜد إدارة اﾟشركة بكﾙایة اﾟمﾀصصات اﾟمكونة مﾜابل ガذケ اﾜﾟضایا.دوドر امریكي285,516تظギر اﾟشركة كمدﾑى ﾑ｀یギا ﾘي ﾛضایا مﾜامة ضدガا بمｺموع 

تركز اﾝمخاطر ﾖي اﾝمنطﾚة اﾔｸﾝراﾖیة)35(إیضاح 
.واｺﾟزائر وガذا اﾟتنوع بدورケ یﾙﾀض من ﾀطر ممارسة اﾟشركة ダنشطتギا وأدائギا,اダردن ,تمارس اﾟشركة كاﾘة أنشطتギا ﾘي ﾘ｀سطین 

ﾝتزامات تﾐاﾙدیةإ) 36(إیضاح 
یمثل مب｀ﾔ اダتزامات اﾟتﾒاﾛدیة اﾙﾟرق بین اﾜﾟیمة .اﾟتزامات تﾒاﾛدیة ناتｺة ﾑن ﾜﾑود اﾟمشتریات اﾟموﾒﾛة مﾐ اﾟموردین,اﾟموｽدةﾑ｀ى اﾟشركة بتاریｿ اﾟبیانات اﾟماﾟیة

ﾟماﾟبیانات اﾟا ｿد كما بتاریﾜﾒﾟیمة اﾛ ا منガتي تم توریدﾟمواد اﾟیمة اﾛد وﾜﾒ｀ﾟ یةﾟماｺダدةیةاｽموﾟسنوات .اﾟي اﾘ اガتي سیتم تسدیدﾟدیة اﾛاﾒتﾟتزامات اﾟダص اﾀ｀ي مای｀ي مﾘ
:اﾜｽドة

2012كانون أول 201331كانون أول 31

984,9221,471,212اﾑヅتمادات اﾟمستندیة واﾟكﾙاドت اﾟبنكیة
)88,977()21,622(نﾜدیةتأمینات :یطرح

963,3001,382,235

.اﾟموｽدةاﾟダتزامات اﾟتﾒاﾛدیة اﾜﾟائمة バﾀل سنة واｽدة من تاریｿ اﾟبیانات اﾟماﾟیةتستｽق مﾒظم 






