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كات خالل عام  .1 كة الستكمال نظام حوكمة ال�ش ي اتخذتها ال�ش
 و ك�ف�ة تطب�قها  2021اإلجراءات اليت

 
ق األوسط وشمال أف��ق�ا  ي ال�ش

ي الصناعات الدوائ�ة �ف
كات الرائدة �ف كة الخليج للصناعات الدوائ�ة  (جلفار) إحدى ال�ش �ش

كون جزءأ من رؤ�ة دولة األمارات تالمعاي�ي الدول�ة و العالم�ة و�س� لحرصت  ع� استلهام أفضل النماذج والممارسات من 
ي بناء اقتصاد قوي ومتماسك. 

 �ف
ي العام 

ي العام  2020�ف
ف لتأس�سها ح�ث تم إ�شاؤها �ف من المغفور له ب�ذن  اتبتوجيه 1980احتفلت جلفار بالذكرى األر�عني

ف وحما�ة صحة اإل  عالةهللا الشيخ صقر بن محمد القاس�ي وع� مدار أر�عة عقود قدمت جلفار حلوال ف ي  �سانلتحسني
�ف

 .منطقة الخليج و خارجها
كات استنادا� إ� قرار رئ�س مجلس إدارة هيئة  كة بالعمل ع� تطبيق معاي�ي االنضباط المؤس�ي و حوكمة ال�ش قامت ال�ش

كات المساهمة العامة 2020 / 03ألوراق المال�ة و السلع رقم ا قامت ب�عادة �شك�ل لجان  ، ح�ث�شأن دل�ل حوكمة ال�ش
�عات و سا�ي بما يتوافق مع بتعد�ل مواد النظام األ 2021قامت خالل  ها كما ان،  المجلس بما يتناسب مع القرار  الت�ش

ف المحدثة.   القوانني
 

ي مجلس اإلدارة  2020/ ر. م) لسنة  08امتثلت لقرار رئ�س مجلس إدارة الهيئة رقم (  جلفار 
ف�ما يتعلق بتمث�ل المرأة �ف

ي �شك�ل مجلس اإلدارة، ع� أال �قل تمث�لوالذي نص 
ي  وذلك المرأة عن عضو واحد �ف

ف الس�دة/ ألفا جام عضوا� �ف  بتعيني
كة.   مجلس ادارة ال�ش

 
ي عام 

  2021قامت جلفار ب�صدار تق��ر االستدامة األول  �ف
ً

ي تع��ز و�ي أصحاب المصلحة جد�دا� والذي �مثل فص�
�ف

ي المقاي�س غ�ي المال�ةESGبموضوعاتها البيئ�ة واالجتماع�ة والحوكمة (
تم إعداد هذا التق��ر  . ) وال�شف عن ك�ف�ة أدائها �ف

ا للمعاي�ي العالم�ة (  مع تق��ر ا� مؤ�ش 31�  ) و شمل عGRIوفق�
�
مه ب�صدارە سن��ا ف ات األداء الرئ�س�ة. جلفار مل�ت من مؤ�ش

 والمخاطر.  ألداء الما�ي والحوكمةلشاملة و نظرة عامة  عكسالحوكمة ، والذي �
 

  امتقكما 
�
ف  أ�ضا ف و المتعاملني ف و العاملني كة و المساهمني كات ذات ضافة ا� باإل بتط��ر نظام حوكمة متعلق  ب�دارة ال�ش ال�ش

ام ف كة العالقة  ، ونؤكد ع� إل�ت للتأ�د من مالئمتها ها قوم �شكل دوري بمراجعة س�اساتت ، ح�ثبالشفاف�ة والموضوع�ة ال�ش
 لنظام الحوكمة ودل�ل الحوكمة المعتمد . 

ف إلصدار تقار�ر  ف الخارجيني من مصداق�ة و ة �شفافذات �عمل مجلس اإلدارة عن كثب من خالل لجنة التدقيق مع المراجعني
ام بالمعاي�ي الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة ( ف ). باإلضافة إ� ذلك ، فإن مجلس اإلدارة من خالل اللجان IFRSخالل االل�ت

ف  ا عن نظام  الرقابة الداخ�ي و إدارة المخاطر و ه�كل التدقيق الداخ�ي لضمان اإلمتثال للقوانني المنبثقة منه مسؤول أ�ض�
 جلفار.  واللوائح وس�اسات
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كة خالل  .2 ي األوراق المال�ة لل�ش

 2021ب�ان  بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم  و أبنائهم  �ض

األسهم المملوكة  المنصب اإلسم م

ي 
كما �ف

31/12/2021 

إجما�ي 

 عمل�ة البيع

إجما�ي عمل�ة 

اء  ال�ش

الشيخ/ صقر بن حم�د  1

 القاس�ي 

 0 0 0 رئ�س مجلس اإلدارة 

نائب رئ�س مجلس  الس�د/ ر�يع خوري  2

 اإلدارة 

0 0 0 

الس�د/ عبدالع��ز عبدهللا   3

ي   الزعايب

 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة 

 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة عادل ك��م كاك أحمدالس�د /  4

 120,907 0 523,248 عضو مجلس اإلدارة الس�د/ جمال سالم  النع��ي  5

 0 0 0 اإلدارةعضو مجلس  الس�د/ رامان جارج 6

 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة ألفا جامالس�دة/  7

ي  8
 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة الس�د/عبود ب�جايف

الس�د/ مدحت أبو األ�ار   9

 الجمل 

 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة

 

ي األوراق المال�ة ألم يتم التداول ع� األسهم من قبل أي من زوجات   2021العام خالل 
و أبناء أعضاء مجلس اإلدارة �ف

كة  كما   .نهم ال �مل�ون أي أوراق مال�ة فيهاألل�ش

 

 

 

 

في جلفار، مھّمتنا واضحة وبسیطة أال وھي تأمین نوعیة حیاة أفضل للعائلة بأسرھا من 
 خالل تقدیم أفضل الحلول والقیمة الفعلیة
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 �شك�ل مجلس اإلدارة .3

 : اإلدارة الحا�ي ب�ان �شك�ل مجلس  .أ

كيت ف بالتص��ت ال�ي 9�سعة (من مكون مجلس إدارة   ةو� إدارة ال�ش ) أعضاء تنتخبهم الجمع�ة العموم�ة للمساهمني

 . ا��ي  ال�ت

ي 
ي الجمع�ة العموم�ة المنعقدة �ف

) من النظام األسا�ي 19تمت الموافقة ع� تعد�ل البند ب من المادة ( 2021إب��ل  18�ف

كة لتصبح   كات التجار�ة و لل�ش ي �شك�ل مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة أحكام قانون ال�ش
ف أن يرا� �ف : " يتعني كالتا�ي

 تعد�الته و القرارات الصادرة تنف�ذا� له". 

ي 
ي الجمع�ة العموم�ة �ف

ف خالل الو  2020إب��ل  09تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة �ف استقال عدد   2021و  2020 عامني

كة الع���ة للصناعات الدوائ�ة و المستلزمات الطب�ة أ�د�ما تم و من األعضاء  ف أعضاء  ، مما ترتب عل�هتغي�ي ممثل ال�ش تعيني

 . جدد ل�كمل كل منهم مدة سلفة

ي 
ي الجمع�ة العموم�ة المنعقدة �ف

ي ت تم 2021إب��ل 18�ف
ف عضو مجلس اإلدارة الس�د / عبود ب�جايف  و ،المصادقة ع� تعيني

ف  كة بعرض تعيني ي من قبل  قرارەإلاألعضاء الجدد  ستقوم ال�ش
كة و المزمع عقدها �ف  . 2022الجمع�ة العموم�ة القادمة لل�ش

 

ي �شك�ل مجلس اإلدارة منذ 
ات �ض  2021حيت و  2020الجدول أدناە يوضح التغي�ي

ف  العضو الجد�د  تار�ــــخ التعيني أخر تار�ــــخ  
 إنتخاب

 اإلسم
 

 المس�
 ت

- - 09.04.2020 
صقر بن حم�د بن عبدهللا الشيخ/ 

 القاس�ي 
 رئ�س مجلس إدارة

1 

ر�يع الس�د/  11.08.2021
ي الس�د/  09.04.2020 خوري

يوسف ع�ي محمد  البلو�ش رئ�س مجلس نائب  
 2 إدارة

الس�د/عبدالع��ز عبدهللا سالم  09.04.2020 - -
ي   3 عضو مجلس إدارة جاسم الزعايب

الس�د/ جمال سالم ابراه�م بن  09.04.2020 - -
 4 عضو مجلس إدارة درو�ش النع��ي 

الس�دة/ أولفا  11.08.2021
 جام

الس�د/ خالد عبدهللا يوسف آل  09.04.2020
 5 إدارةعضو مجلس  عبدهللا

011.08.202 الس�د/ عبود  
ي 

 ب�جايف
ي  09.04.2020

 6 عضو مجلس إدارة الس�د/ رازي عادل أحمد دواليف

الس�د/عادل  20.04.2021
 ك��م

ف ع�ي الزواوي 09.04.2020  7 عضو مجلس إدارة الس�د/ ع�ي حسني

الس�د/ مدحت محمد  أبو األ�ار  09.04.2020 - -
 8 عضو مجلس إدارة سالمة الجمل

 9 عضو مجلس إدارة الس�د/رامان جارج 09.04.2020 - -
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ف :   الجدول أدناە يوضح أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني

 

الفئة (تنف�ذي و  اإلسم
تنف�ذي و  غ�ي

 مستقل) 

ات و المؤهالت  ي  الخ�ب المدة اليت
قضاها كعضو 

ي مجلس 
�ف

كة  إدارة ال�ش
من تار�ــــخ أول 

 انتخاب له

عض��اته و 
ي أ�ه 

مناصبه �ف
كات مساهمة  �ش

 أخرى 

ي أ�ه 
مناصبه �ف

مواقع رقاب�ة أو 
حكوم�ة أو تجار�ة 

 هامه أخرى

الشيخ/ صقر بن 
 حم�د القاس�ي 

تنف�ذي وغ�ي   غ�ي
 مستقل 

ي المال�ة
 بكالور�وس �ف

ي األسواق المال�ة
ة �ف  خ�ب

ي المجال العسكري
ة �ف  خ�ب

 ال يوجد ال يوجد 2005منذ 

تنف�ذي الس�د/ ر�يع خوري   و  غ�ي
 مستقل 

ي الهندسة 
من ماجست�ي �ف

ي بار�س
و  المدرسة المرك��ة �ف

ي إدارة األعمال من 
ماجست�ي �ف

�دج .   جامعة كام�ب
 لفر�س�ة ا CPAحاصل ع� و 

ة أل��� خب�ي استثمار   23من خ�ب
 
�
 عاما

ف عا�ي  ي  2007و  1995بني
عمل �ف

ي 
والتدقيق  المعامالت  أورو�ا �ف

كة آرثر  مع  �ش
 عليها  ت أندرسن(استحوذ

E&Y ( 
كة  يمع �ش ف ي  ما�ي�ف

مجال تم��ل  �ف
ات�ج�ات كات واالس�ت و كذلك  ال�ش

ي قسم  Nord Estمع 
�ف

ات�ج�ة وعمل�ات االندماج  االس�ت
 واالستحواذ. 

ها من المناصب و  وغ�ي
 المسم�ات. 

عضو مجلس  2021منذ 
ي  إدارة

غاز  �ف
رأس الخ�مة و 
هيئة مناطق 
رأس الخ�مة 
االقتصاد�ة 

 ) (را�ز
 

الرئ�س التنف�ذي 
ي لإل 

ستثمار �ف
ستثمار مكتب اإل 

والتط��ر 
)IDO( التابع

لحكومة رأس 
 الخ�مة 

الس�د/ عبدالع��ز  
ي   عبدهللا الزعايب

تنف�ذي و  غ�ي
 مستقل 

ي إدارة األعمال 
بكالور�وس �ف

الدول�ة من جامعة سان خوس�ه 
ي 

 . الوال�ات المتحدة األم��ك�ة�ف
ة أل��� من  ي مجال 30خ�ب

عام �ف
ي القطاع العقاري 

إدارة األعمال �ف
ي و اإلستثمارات 

و الم��ف
 العقار�ة و الم�ف�ة. 

ي  ي شؤون المجلس الوطيف
ة �ف خ�ب

 اإلتحادي. 

رئ�س مجلس  2017منذ 
كة رأس  إدارة �ش
 الخ�مة العقار�ة 
رئ�س مجلس 

كة  إدارة �ش
الخليج 

 اإلستمار�ة 

ي لرئ�س 
النائب الثايف

ي  المجلس الوطيف
 
�
 اإلتحادي سابقا

رئ�س مجلس إدارة 
مؤسسة رأس 

الخ�مة لألعمال 
�ة.   الخ�ي

الس�د/ عادل ك��م 
 كاك أحمد

تنف�ذي  غ�ي
 ومستقل 

ة  ي تط��ر القطاع  30خ�ب
ا �ف عام�

اف ع� إ�شاء  الصنا�ي واإل�ش
وتأه�ل العد�د من  المشار�ــــع 

ي مختلف المجاالت 
الصناع�ة �ف

رئ�س مجلس إدارة  ال يوجد 2021منذ 
كة الع���ة  ال�ش

للصناعات الدوائ�ة 
والمستلزمات 

 الطب�ة ( أ�د�ما) 
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ي ذلك مجال الصناعات  
بما �ف

 الدوائ�ة. 
كة  الع���ة و ال�ش

الص�دالن�ة 
 تافكو -طاس��ي 

عضو مجلس إدارة 
كة السعود�ة  ال�ش

للصناعات الدوائ�ة 
والمستلزمات 

 الطب�ة (سب�ما�و). 
وك�ل وزارة  

الصناعة والمعادن 
 العراق. 

الس�د/ جمال سالم  
 النع��ي 

تنف�ذي و   غ�ي
 مستقل 

ي المحاسبة و اإلدارة 
بكالور�وس �ف

وت الع���ة.   جامعة ب�ي
ة أل��� من  ي  20خ�ب

 �ف
�
عاما

ي دولة 
ي �ف

القطاع الم��ف
ي  10اإلمارات و 

ة �ف سنوات خ�ب
كات المدرجة   مجالس إدارة ال�ش

 ال يوجد ال يوجد 2014منذ 

تنف�ذي الس�د/ رامان جارج و  غ�ي
 مستقل 

ي معتمد
 من قبل  محاسب قانويف

CA ي الهند
 �ف

ة  ي صناديق  30خ�ب
سنة  �ف

الخاصة و االستثمار العالم�ة و 
كات متعددة الجنس�ات مثل   ال�ش
س�ك��ا كابيتال و ما�س ني��ورك 
ف ع� الح�اة وكوكا كوال  للتأمني

ها  و ن��ل و غ�ي  . و��سكو و أ��ف
محاسب تكال�ف من معهد 

ي الهند. 
ي التكال�ف �ف  محاسيب

كة من معهد أمناء  سكرت�ي �ش
ي الهند. 

كات �ف  ال�ش

الرئ�س الما�ي  - 2020منذ 
 الحمرالمجموعة 

تنف�ذي و  الس�دة / ألفا جام  غ�ي
 مستقل

ة  ي قطاع صناعة  24خ�ب
سنة �ف

األدو�ة والتكنولوج�ا الحي��ة 
باألخص (  

ي أورو�ا
 )�ف

ي مجال  التشغ�ل  
 �ف

 مهندس صنا�ي 
ي إدارة األعمال 

 ماجست�ي �ف
 الحزام األسودشهادة 

 ال يوجد ال يوجد 2021منذ 

ي 
تنف�ذي الس�د/عبود ب�جايف و  غ�ي

 مستقل 
 اإلدارة المتقدمة

 . ، بوسطن كل�ة هارفارد لألعمال
ي المال�ة 

جامعة ماجست�ي �ف
وت ،  ي ب�ي

القد�س يوسف �ف
 . لبنان

كة  �ك اإلداري ل�ش ال�ش
Infomed  ي

قسم االستشارات �ف
الخاص بعلوم الرعا�ة الصح�ة 

 . والح�اة
 عضو مجلس إدارة

 ال يوجد ال يوجد 2020منذ 
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ا جروب (السعود�ة).    ال�ت
كات مستشار رئ��ي معتمد  ل�ش

استشارات الرعا�ة الصح�ة 
 متعددة الجنس�ات

الس�د/ مدحت أبو 
 األ�ار  الجمل 

تنف�ذي و غ�ي   غ�ي
 مستقل 

ي العلوم الص�دالن�ة 
 بكالور�وس �ف

ة  ي مجال بيع و  43خ�ب
عاما �ف

توز�ــــع و إدارة األقسام المختلفة 
ات  كات األدو�ة و المستح�ف ��ش

 الطب�ة 

 ال يوجد ال يوجد 2020منذ 

 

ي مجلس اإلدارة للعام .ب
ي �ف

 . 2021 ب�ان بنسبة تمث�ل العن� النسايئ

ي 
ي إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد �ف

عضو مجلس اإلدارة الس�د/ خالد عبدهللا يوسف  ةتم قبول استقال 2021أغسطس  11�ف
كة  لتحل محله الس�دة/ ألفا جام ، عضو مجلس إدارة غ�ي تنف�ذي ومستقل آل عبدهللا متطلب تمث�ل و بذلك استوفت ال�ش

ي مجلس اإلدارة. 
 المرأة �ف

ي الهندسة الصناع�ة و �ي  ،تحمل الجنس�ة البلج�ك�ةالس�دة/ ألفا جام 
من المدرسة حاصلة ع� درجة البكالور�وس �ف

ف بتو�س ي بلج�كا. و ماجست  الوطن�ة للمهندسني
�ك لألعمال �ف  �ي إدارة أعمال من مدرسة فل�ي

ة لدى الس�دة/ ألفا جا   24م خ�ب
�
ي عاما

ي سجل حافل و لديها الصناعة الدوائ�ة و التكنولوج�ا الحي��ة مجال  �ف
التحول  �ف

ف التشغ��ي  ي و التنف�ذي.  الصنا�ي الرائد و التم�ي ات��ب  و التخط�ط اإلس�ت

 

ي مجلس اإلدارة للعام  عدم ترشح أي عن�  ب�ان أسباب .ت
ي �ف

 . 2021�سايئ

ي  
شح لعض��ة مجلس اإلدارة  �ف ي مجلس دورة التم فتح باب ال�ت

ي �شك�ل 2020 �ف
ي �ف

شح أي عن� �سايئ  ة إال أنه لم ي�ت
ي  ،المجلس

ف الس�دة/ ألفا جام �ف ي مجلس اإلدارة من خالل تعيني
كة متطلب تمث�ل المرأة �ف كه استوفت ال�ش  11إال أن ال�ش

 . 2021أغسطس 

:  .ث  ب�ان ما ��ي

 . 2020مجم�ع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام  .1

ي 
كة المنعقد �ف ي اجتماع الجمع�ة العموم�ة السن��ة لل�ش

ح مجلس اإلدارة تمت ال 2021إب��ل  18�ف موافقة باإلجماع ع� مق�ت
ي 

 .  2020د�سم�ب  31بعدم توز�ــــع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المال�ة المنته�ة �ف
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حة عن العام  .2  ي اجتماع الجمع�ة  2021مجم�ع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المق�ت
ي سيتم عرضها �ف واليت

 .العموم�ة السنوي للمصادقة عليها

ي اجتماعها المزمع  سيتم عرض
ي جدول أعمال الجمع�ة العموم�ة للتص��ت عل�ه �ف

ومناقشة بند مكافآت مجلس اإلدارة  �ف
 ، ح�ث لم تحدد حيت تار�خه. 2022انعقادە خالل  العام 

 

ي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن  .3 ب�ان بتفاص�ل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس اليت
 . 2021للعام  السنة المال�ة 

 ألي عضو من أعضائها.  2021لم ت�ف أي  بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس خالل العام 

 
ي  تفاص�ل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضاف�ة  .4 تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اليت

 و أسبابها.  اللجان

مبلغ و قدرە عضــــو مجلس اإلدارة الســــ�د /رامان جارج و عضــــو مجلس اإلدارة الســــابق الدكتور/ ع�ي الزواوي من تقا�ف كل 

300,000  

كة مقابل مهام درهم ل�ل منهما   . 2021خالل العام  انجزت لصالح ال�ش

ف ش.ذ.م.م كانت مملوكة بنســـــــــبة أح�ث  كة بالنت فارمســـــــــ�ي كة جلفار، وخالل العام40ن �ش م تم 2021 % فقط من قبل �ش

ة وهو األمر الذي أدى بدورە %60االســتحواذ ع� الحصــص المتبق�ة والممثلة لنســبة  كة جلفار  من قبل األخ�ي إ� تملك �ش

كة  ي لعام  % بدءا� 100بالنت بنسبة لحصص �ش
 م. 2021من النصف الثايف

، ع� مبلغ وقدرةحصـــل الشـــيخ/ صـــقر  م2021و�عام  كة بالنت درهم، وذلك  300,000بن حم�د القاســـ�ي نظ�ي تمث�ل �ش

ف ش.ذ.م.م وفروعها، أمام ي  فارمســــــــــ�ي
اطات تلك الجهات �ف الهيئات الحكوم�ة التجار�ة والصــــــــــح�ة، وذلك لغرض تلب�ة اشــــــــــ�ت

ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة وسلطنة عمان
كة بالنت لذلك، وكما هو المعمول به �ف ي ولحاجة �ش

 .التمث�ل القانويف

ف ش.ذ.م.م عطفا ع� ذلك �جدر اإلشـــــــــــار  كة بالنت فارمســـــــــــ�ي ، كان أحد ممث�ي �ش ة بأن الشـــــــــــيخ/ صـــــــــــقر بن حم�د القاســـــــــــ�ي

الما�ي المقرر من  م. وقد تحصـــــل ع� المقابل2016وفروعها، وذلك بصـــــفته القانون�ة الشـــــخصـــــ�ة الســـــابق ذكرها منذ عام 

كة بالنت نظ�ي ذلك التمث�ل من بعد تعينه من قبل مجلس إدارتها و  كة جلفار. قبل مجلس إدارة �ش  �خطار مجلس إدارة �ش

 

 

 

 

مجموعة واسعة من األدویة واللقاحات ومنتجات الرعایة الصحیة  في جلفار ننتج
 االستھالكیة لحاالت مختلفة تتراوح من الصداع إلى أمراض القلب
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ي عقدت خالل السنة المال�ة  .ج    2021عدد اجتماعات مجلس اإلدارة اليت

اجتماعات لمجلس اإلدارة. وف�ما  ةخمستم عقد   2021تنعقد اجتماعات المجلس بحضور غالب�ة األعضاء ، خالل العام 
 مجلس و��ان عدد مرات الحضور الشخ�ي لجميع أعضاء المجلس: ال��ي توار�ــــخ اجتماعات 

 
ف  عدد الحضور  أسماء األعضاء الغائبني

 بالوكالة 
تار�ــــخ  عدد الحضور

 اإلجتماع 
 م

- - 9 11.02.2021 1 
- - 9 17.03.2021 2 
- - 9 09.05.2021 3 

خالد عبدهللا يوسف و الس�د/ 
 الس�د/عادل ك��م 

- 7 11.08.2021 4 

 5 10.11.2021 8 - الس�د/عادل ك��م
 

ي صدرت بالتم��ر خالل السنة المال�ة . ح        مع ب�ان توار�ــــخ إصدارها.  2021عدد قرارات مجلس اإلدارة اليت

مجلس االدارة اجتماعات انعقاد  وار�ــــختقرارا� بالتم��ر و الجدول أدناە يوضح  17أصدر مجلس اإلدارة  2021خالل العام 
 : للقرارت الالحق

عدد القرارات     التار�ــــخ
 بالتم��ر

 م

11.02.2021 2 1 
17.03.2021 1 2 
09.05.2021 4 3 
11.08.2021 5 4 
10.11.2021 5 5 

 

ي قام بها أحد أعضاء المجلس أو اإلدارة التنف�ذ�ة خالل عام ب�ان مهام  .خ بناًء  1202واختصاصات مجلس اإلدارة اليت
 ع� تف��ض من المجلس 

إسم  عضو مجلس اإلدارة  صالح�ة التف��ض  مدة التف��ض  
 المفوض  

 م

ف ا�تمال  لحني
 الصفقة

التوقيع ع� المستندات المتعلقة بتصف�ة استثمار 
كة ألفا   فارما. �ش

 1 رامان جارج و يوسف ع�ي 

ف ا�تمال  لحني
 الصفقة

ع� التوقيع ع� المستندات المتعلقة باإلستحواذ 
 . ف  بالنت فارمس�ي

 2 رامان جارج و يوسف ع�ي 

ف ا�تمال  لحني
 الصفقة

بتسه�الت القرض التوقيع ع� المستندات المتعلقة 
 . ف  المتعلق  باإلستحواذ ع�  بالنت فارمس�ي

 3 رامان جارج 

ف ا�تمال  لحني
 الصفقة

بتصف�ة استثمار التوقيع ع� المستندات المتعلقة 
كة جلف انجكت  . �ش

 4 رامان جارج و يوسف ع�ي 

ف ا�تمال  لحني
 الصفقة

التوقيع ع� الوثائق المتعلقة بتصف�ة استثمار جلفار 
 إثي���ا. 

 5 رامان جارج
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ي تمت مع األطراف ذات  .د  :2021العالقة (أصحاب المصالح) خالل عام ب�ان بتفاص�ل التعامالت اليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيح طب�عة  ن�ع التعامل حجم التعامل
 العالقة

 م ب�ان بالطرف ذو العالقة

  االمارات –ص�دل�ات بالنت  و تابعة شق�قة مب�عات األدو�ة 86,079,396
 ذ.م.م

1 

االمارات  –ص�دل�ات بالنت  شق�قة و تابعة مصار�ف �س��ق (7,299,992)
 ذ.م.م

2 

االمارات  –ص�دل�ات بالنت  شق�قة و تابعة عموالت  (8,607,940)
 ذ.م.م

3 

سلطنة   –ص�دل�ات بالنت  شق�قة و تابعة مب�عات األدو�ة 20,519,667
 عمان

4 

سلطنة   –ص�دل�ات بالنت  شق�قة و تابعة مصار�ف �س��ق (2,276,758)
 عمان

5 

سلطنة  –ص�دل�ات بالنت  شق�قة و تابعة عموالت  (2,051,967)
 عمان

6 

 7 جلفار م� ذ.م.م تابعة مب�عات األدو�ة 54,372,561
 8 جلفار م�  ذ.م.م تابعة مصار�ف �س��ق (4,975,934)
 9 جلفار إثي���ا تابعة بيع المواد والمعدات 1,532,185

اء مواد التعبئة  (13,042,212) �ش
 والتغل�ف

 10 مجان للطباعة والتغل�ف استثمار

اء مواد التعبئة  (685,646) �ش
 والتغل�ف

 11 جلفار م� ذ.م.م تابعة
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كة .ذ  : اله�كل التنظ��ي الحا�ي الخاص بال�ش

 
كة و  .ر ي اله�كل التنظ��ي لل�ش

ي حسب ما ورد �ف
ي الصف األول والثايف

ف �ف ف التنف�ذيني ب�ان تفص��ي ل�بار الموظفني
 :والمكافآت المدفوعة لهموظائفهم وتوار�ــــخ تعيينهم مع ب�ان بمجم�ع الرواتب 

كة جلفار إدارة األعمال اليوم�ة وفقا للمسؤول�ات و المهام المناطة بها  و الصالح�ات المفوضة تبا�ش اإلدارة التنف�ذ�ة ل�ش
ي فوضها بها مجلس لهم من قبل مجلس اإلدارة  وذلك ضمن إطار قواعد الحوكمة وأحكام النظام األسا�ي والصالح�ات اليت

كة كة ، وتزاول مهام عملها وفق آل�ة تحقيق أهداف إدارة ال�ش و الرئ�س التنف�ذي مع طاقم اإلدارة  المخطط لها ،ال�ش
كة وهو ات�ج�ات والس�اسات المعتمدة لتحقيق أهداف ال�ش مسؤول أمام مجلس  التنف�ذ�ة مسؤولون عن تنف�ذ  اإلس�ت

ف والجهات اإلدارة عن تطبيق نظام الرقابة الداخل�ه �شكل فعال وتطبيق كل  ما يتعلق به من توص�ات من قبل المدققني
 الرقاب�ة الخارج�ة وكذلك من قبل المجلس واللجان المنبثقة منه. 

 
ي نها�ة  العام 

ي  كما �ف
ي الصف األول والثايف

ف �ف ف التنف�ذيني  :2021�ستعرض الجدول التا�ي كبار الموظفني

 

تار�ــــخ 
 االستقالة 

أي مكافآت اخرى 
نقد�ة / عين�ة للعام 

أو �ستحق  2021
 مستقبً�)

 

ي 
مجم�ع المكافآت  المدفوعه �ف

 (درهم) 2021عام 
مجم�ع الرواتب 

والبدالت 
المدفوعة للعام 

 (درهم)2021

ف   م المنصب تار�ــــخ التعيني

 1 الرئ�س التنف�ذي 05.04.2020 3,489,881 1,625,000 - -
ي  01.10.2019 1,421,000 153,000 - - ات��ب  2 الرئ�س الما�ي و االس�ت
 3 الرئ�س التجاري 03.08.2020 1,067,500 - - -
 4 الرئ�س العل�ي  15.04.2020 960,000 - - -

 5 رئ�س الجودة 28.04.2019 852,000 127,000 - -
�ة 03.05.2020 604,800 60,480 - -  6 رئ�س الموارد الب�ش

 7 رئ�س العمل�ات 19.04.2021 688,800 - - -
15.09.2

021 
المستشار العام و رئ�س  01.09.2020 744,632 - -

 االمتثال
8 
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ي  .4  مدقق الحسابات الخار�ب

كة: أ   .نبذة عن مدقق حسابات ال�ش

ي 
ي اجتماع  الجمع�ة العموم�ة المنعقدة �ف

ف السادة/  2021إب��ل  18�ف أير�ست و�ونغ  كمدقق حسابات عن  تم اعادة  تعيني
 . درهم 490,000 و حددت أتعابهم بمبلغ و قدرە 2021السنة المال�ة 

ي  تعت�ب  
ي العالم وتتواجد �ف

كات التدقيق األر�عة ال�بار �ف كات الخدمات المهن�ة و من �ش أير�ست و�ونغ واحدة من أ��ب  �ش
ا 140أ��� من  ي مجال تقد�م خدمات التدقيق و االستشارات المهن�ة و ال�ف

كة رائدة �ف ئب و دولة حول العالم، و �ي �ش
ي اإلمارات منذ عام  

  .1966تعمل �ف
 

: ب ي ي قدمها مدقق الحسابات الخار�ب  .ب�ان األتعاب والتكال�ف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات اليت

 

ي القوائم المال�ة المرحل�ة و السن��ة للعام ج
كة بتضمينها �ف ي قام مدقق حسابات ال�ش  2021.التحفظات اليت

كة  للعام  ي الب�انات المال�ة األول�ة لل�ش
 و الب�انات المال�ة السن��ة 2021لم يرد أي تحفظ من قبل مدقق الحسابات �ف

 اعداد هذا التق��ر.  عند ال تزال ق�د المراجعة و اإلعداد  2021للعام 

 

 

�ك المسؤول  الس�د/نب�ل  أير�ست و�ونغ ، ال�ش
 . غضبان

�ك  إسم  مكتب التدقيق و اسم المدقق ال�ش

ي قضاها كمدقق حسابات  3 كة: عدد السنوات اليت ي لل�ش  خار�ب
كة 3 ي تدقيق حسابات ال�ش

�ك �ف ي قضاها المدقق ال�ش  عدد السنوات اليت
 ( درهم )  2021إجما�ي أتعاب التدقيق لعام  . درهم 490,000/ -

- /95,420  
 . استشارات محاسب�ة  ف�ما يتعلق بمعدل الفائدة

أتعاب وتكال�ف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للب�انات 
 ( درهم ) 2021المال�ة للعام 

 تفاص�ل وطب�عة الخدمات المقدمة األخرى  ( إن وجدت)    2021 خالل 2020إعداد تق��ر االستدامة للعام 
ي آخر  بتقد�مها خالل  ي قام مدقق حسابات خار�ب  2021ب�ان بالخدمات األخرى اليت

 إسم المدقق تفاص�ل الخدمات المقدمة

كة التابعة اء لل�ش  جرانت ثورنتون . تخص�ص سعر ال�ش
 

 مور ست�فنس . جرد المخزون
 

�ب�ة  برا�س ووترهاوس ك��رز . خدمات االستشارات ال�ف

�بة الق�مة المضافة  ال��ــع سنوي ، تقد�م إقرار �ف
�بة الق�مة  كة  بالنت إ� مجموعة �ف إضافة �ش

 المضافة. 

 ن�ماي راما

�بة الق�مة المضافة داد �ف ي اس�ت
 . المساعدة �ف

 
كاء المحاسبة   KGRN�ش
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 ق. لجنة التدقي.5

كة وعن مراجعته آلل�ة عملها والتأ�د من فعاليتها . أ  ي ال�ش
 .إقرار من رئ�س لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة �ف

كة وعن مراجعته آلل�ة عملها والتأ�د من رئ�س  جارج،رامان �قر الس�د/  ي ال�ش
لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة �ف

 فعاليتها. 

 أسماء أعضاء لجنة التدقيق و��ان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.  . ب

 03الهيئة رقم ( ) من  قرار رئ�س مجلس إدارة 61تقوم لجنة التدقيق بممارسة أعمالها من واقع ما نصت عل�ه المادة رقم (
كات المساهمة العامة، ح�ث تتمثل المهام والمسؤول�ات والصالح�ات  �شأن اعتماد دل�ل حوكمة 2020ر.م)  لسنة  /  ال�ش

كة وعمل  ي مراقبة ومراجعة الب�انات المال�ة وكذلك انظمة الضبط الداخ�ي و�دارة المخاطر لل�ش
الرئ�س�ة للجنة التدقيق �ف

كة، كما تعيف اللجنة ب التوص�ات الالزمة لمجلس تعاقد الاالدارة ف�ما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخل�ة اإلدار�ة والمال�ة بال�ش
كة بتطبيق كافة  ام ال�ش ف ي ضمان ال�ت

كة، فضال عن دورها الرئ��ي �ف ف لل�ش ف و الداخليني ف الخارجيني والتعامل مع المدققني
 . والمال�ة  المعتمدة الس�اسات و اإلجراءات التشغ�ل�ة

ي اجتماع مجلس اإلدارة رقم (تم 
أغسطس  11الموافق  األر�عاءو المنعقد يوم  2021) لسنة 4اعادة �شك�ل اللجنة �ف

 التال�ة أسماؤهم :  من االعضاءو تتألف لجنة التدقيق  2021
 
 . رئ�س اللجنة الس�د/ رامان جارج •
  م. عضو اللجنة الس�دة/ ألفا جا •
ي عبدهللا  عضو اللجنة الس�د/عبدالع��ز  •   . الزعايب
ي  •

كة الس�د/ رازي عادل أحمد دواليف  . عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة ال�ش
 

ي عقدتها لجنة التدقيق خالل عام  .ج  2021عدد االجتماعات اليت

 

ون المعتذرون غرض االجتماع  م التار�ــــخ الحا�ف
 1 28.01.2021 4 - مواضيع أخرى 
الس�د/ عبدالع��ز  مواضيع أخرى

ي   الزعايب
3 10.02.2021 2 

الس�د/ عبدالع��ز  مال�ة الب�انات التدقيق 
ي   الزعايب

3 28.02.2021 3 

 4 25.03.2021 4 - مواضيع أخرى 
 5 28.04.2021 4 - مواضيع أخرى 

 6 06.05.2021 4 - تدقيق الب�انات المال�ة
 8 15.07.2021 4 - مواضيع أخرى 

ي  تدقيق الب�انات المال�ة
 9 04.08.2021 3 الس�د/ رازي دواليف

 10 08.08.2021 4 - تدقيق الب�انات المال�ة
 11 03.11.2021 4 - تدقيق الب�انات المال�ة
 12 07.11.2021 4 - تدقيق الب�انات المال�ة

 13 25.11.2021 4 - مواضيع أخرى
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ش�حات و المكافآت6  .لجنة ال�ت

ش�حات و المكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة .أ كة وعن مراجعته آلل�ة عملها والتأ�د  إقرار من رئ�س لجنة ال�ت ي ال�ش
�ف

 من فعاليتها. 

،�قر الس�د /  ي
كة وعن مراجعته آلل�ة  عبود ب�جايف ي ال�ش

ش�حات و المكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة �ف رئ�س لجنة ال�ت
 عملها والتأ�د من فعاليتها. 

 
ش�حات والمكافآت، و��ان اختصاصاتها والمهام ا .ب  لموكلة لها. أسماء أعضاء لجنة ال�ت

ي المادة (
ش�حات والمكافآت بممارسة أعمالها من واقع ما ورد �ف ) من  قرار رئ�س مجلس إدارة الهيئة رقم 59تقوم لجنة ال�ت

كات المساهمة العامة ، ح�ث تتمثل مهامها ومسؤول�اتها وصالح�اتها  2020/ر.م)  لسنة 03(  �شأن اعتماد دل�ل حوكمةال�ش
ي تحد�د  مج

 لالجراءات المعتمدة ووضع �شكل رئ��ي �ف
�
موعة المكافآت الفرد�ة واالجمال�ة ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا

كة . كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة س�اسات الموارد  س�اسة المكافآت لإلدارة التنف�ذ�ة المرتبطه بأداء ال�ش
ف اللجنة ف والنظم ذات الصلة،و��ش �ة بالتوافق مع القوانني وط  الب�ش ع� إجراءات ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وأسس و�ش

ي اجتماع مجلس اإلدارة رقم (
ش�حات والمكافآت �ف و المنعقد يوم  2021) لسنة 4اخت�ارهم .تم اعادة �شك�ل لجنة ال�ت

ش�حات والمكافآت من السادة األعضاء التال�ة أسماؤهم:  2021أغسطس  11الموافق األر�عاء   .تتألف لجنة ال�ت
ي  •

 رئ�س اللجنة الس�د/ عبود ب�جايف
 عضو اللجنة الس�د/ جمال سالم بن درو�ش النع��ي  •
 عضو اللجنة الس�د/ ر�يع خوري.  •

 
 

ي عقدتها  .ح ش�حات والمكافآتعدد االجتماعات اليت  2021خالل عام  لجنة ال�ت

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ون المعتذرون  م التار�ــــخ الحا�ف
- 3 21.01.2021 1 

 2 22.03.2021 2 الس�د/خالد عبدهللا يوسف
- 3 16.06.2021 3 

الس�د/جمال سالم بن درو�ش 
 النع��ي 

2 03.11.2021 4 

الس�د/جمال سالم بن درو�ش 
 النع��ي 

2 14.11.2021 5 

- 3 09.12.2021 6 
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ف  .7 اف ع� تعامالت المطلعني  لجنة المتابعة واإل�ش
 

كة وعن مراجعته آلل�ة عملها إقرار من رئ�س اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته  .أ ي ال�ش
عن نظام اللجنة �ف

 والتأ�د من فعاليتها. 
 

كة الس�د/ محمد عودة  رئ�س اللجنة السابق  ي ال�ش
ي يناير استقال من منصبة �ف

خالل  و سيتم اعادة �شك�ل اللجنة 2021�ف
2022 . 

 
، و��ان  .ب ف اف ع� تعامالت األشخاص المطلعني  . اختصاصاتها والمهام الموكلة لها أسماء أعضاء لجنة متابعة واإل�ش

ف بما يتما�ش مع نظام الحوكمة و �ي تقوم بمهامها و  اف ع� تعامالت األشخاص المطلعني تم �شك�ل لجنة المتابعة واإل�ش
 اختصاصها و تتألف من التال�ة أسماؤهم: 

 . السابقمحمد أحمد عودة ،  رئ�س اللجنة  •
  . جنةحصة ع�ي الش�ي ، عضو الل •

 
ف �ي :  اف ع� تعامالت المطلعني  إن مهام لجنة المتابعة واأل�ش

ي لألوراق المال�ة و التعد�الت الواردة بها.  • ام بقرارات هيئة االوراق المال�ة والسلع وسوق أبوظيب ف  االل�ت
ف ومل��اتهم واإلحتفاظ بالسجل ورفع ال�شوف والتقار�ر  • اف ع� تعامالت االشخاص المطلعني تتو� مسؤول�ة اإل�ش

 الدور�ة ا� السوق. 
ي حال حدوث تغ�ي بها وابالغ الجهات المعن�ة.  •

ف �ف  تحد�ث قائمة المطلعني
 

 . 2021عن تق��ر أعمال اللجنة خالل العام  ملخص .ج

م بقرارات الهيئة و السوق  ف ي لألوراق المال�ة بها ،وتل�ت كة و تزو�د سوق أبوظيب تقوم اللجنة بتحد�ث دوري لقائمة مطل�ي ال�ش
 ة بها. وما �صدر من تعد�الت متعلق

 
 

  .أي لجنة أو لجان �قرها مجلس اإلدارة8
 

ي اجتماع مجلس اإلدارة رقم (
كة ب�عادة قامت ا 2021  أغسطس 11الموافق ء األر�عا و المنعقد يوم  2021) لسنة4�ف ل�ش

ات�ج�ات واالستثمار و لجنة الجودة والتقن�ة.   �شك�ل لجان أخرى بجانب اللجان الدائمة هما لجنة االس�ت
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ات�ج�ات واالستثمار1  .لجنة االس�ت
 
كة وعن مراجعته آلل�ة عملها والتأ�د أ  ي ال�ش

ات�ج�ات واالستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة �ف .إقرار من رئ�س لجنة االس�ت
 من فعاليتها. 

 
كة وعن مراجعته آلل�ة عملها والتأ�د من فعاليتها.  ر�يع خوري�قر الس�د/  ي ال�ش

 رئ�س اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة �ف
 

 إسم اللجنة و أسماء أعضائها . ب
 

ات�ج�ات واالستثمار لجنة منبثقة من مجل ي اجتماع مجلس اإلدارة إعادة س ادارة جلفار وتم لجنة االس�ت
) 4رقم (�شك�لها �ف

ي يوم 
 و تتألف من السادة  :  2021أغسطس   11األر�عاء الموافق المنعقد �ف
 رئ�س اللجنة الس�د/ ر�يع خوري.  •
 عضو اللجنة الس�دة / ألفا جام.  •
•  . ي

 عضو اللجنة الس�د/ عبود ب�جايف
كة / جان د�اب. عضو اللجنة من خارج  •  مجلس إدارة ال�ش

ات�ج�ات واالستثمار �ي ج  : .ب�ان المهام و اإلختصاصات الرئ�س�ة لجنة االس�ت
 
ات�ج�ات تعمل ال  كة ومجلس اإلدارة ، من خالل اعتماد قرارات تنف�ذ�ة �شأن لجنة االس�ت ف إدارة ال�ش لجنة كحلقة وصل بني

 : ي تقع ضمن اختصاصاتها. تتضمن اختصاصات اللجنة  ع� سب�ل المثال ال الح� ما ��ي  المسائل المحالة إ� اللجنة اليت
اف •  �عات واللوائح ذات الصلة ؛ اإل�ش ات�ج�ات من قبل مجلس اإلدارة. وضع ومراقبة االمتثال للت�ش مراجعة واعتماد اإلس�ت

ي من المحتمل أن �كون لها تأث�ي مادي من م ها. ع� المبادرات اليت كة وغ�ي  نظور تنظ��ي أو تناف�ي ع� سمعة ال�ش
كة وا• اف المراجعة والموافقة والتوص�ة بالخطة السن��ة لعمل ال�ش ان�ة التقدي��ة العتمادها من مجلس اإلدارة. اإل�ش ف لم�ي

كة مقارنة بخطة العمل وتقد�م التوص�ات إ� مجلس اإلدارة.   ع� وتقي�م أداء ال�ش
ات�ج�ات المهمة واألمور الجوه��ة األخرى ذات العالقة •  عن مراجعة العقود  ذات العالقة باالس�ت

�
اللجنة مسؤول أ�ضا

ي ميثاق اللجنة. 
 بالمحاسبة و المال�ة والموافقة عليها ضمن الحدود الواردة  �ف

مسؤول�ات أخرى مثل مراجعة التقار�ر ودراسات الجدوى االقتصاد�ة وتقي�م مخاطر االستثمار واعتمادها أو رفضها قبل •
ات�ج�ة ومبادرات التحول الهامة. مناقشة واعتماد الدراسات عرضها ع� مجلس اإلدارة للموافقة ومراقبة المشار�ــــ ع االس�ت

ة ع� النحو الذي �سمح به النظام األسا�ي  ة أو غ�ي مبا�ش وتوص�ات اإلدارة �شأن المشاركة أو الق�ام باستثمارات مبا�ش
كة.   لل�ش

كة. •  الق�ام بأ�ة أعمال أخرى �كلفها بها مجلس إدارة ال�ش
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ي عقدتها اللجنة خالل عام د  وتوار�ــــخ انعقادها، مع ب�ان عدد مرات الحضور الشخ�ي  1202.ب�ان بعدد االجتماعات اليت

 لجميع أعضاء اللجنة: 
 

 

 

 

 

 

 

 لجنة الجودة و التقن�ة :  .2
 

كة وعن مراجعته آلل�ة عملها والتأ�د من إقرار من رئ�س لجنة الجو  .أ ي ال�ش
دة و التقن�ة بمسؤوليته عن نظام اللجنة �ف

 فعاليتها. 
كة وعن مراجعته ا رئ�س اللجنة بمسؤوليته ألفا جام ، / ة قر الس�دت ي ال�ش

آلل�ة عملها والتأ�د  ا عن نظام اللجنة �ف
 من فعاليتها. 

 
 والمهام الموكلة لهاإسم اللجنة و أسماء أعضائها و��ان اختصاصاتها  .ب

ي اجتماع مجلسلجنة الجودة و التقن�ة �ي  لجنة منبثقة من مجلس ادارة 
ي 4رقم (اإلدارة  وتم إعادة �شك�لها �ف

) المنعقد �ف
 و تتألف من السادة  :  2021أغسطس   11يوم األر�عاء الموافق 

 
 ألفا جام.  / ة الس�درئ�س اللجنة  •
 مدحت أبو األ�ار. الس�د/ عضو اللجنة  •
. الس�د/ عضو اللجنة  • ي

 عبود ب�جايف
 

: ب�ان  المهام و اإلختصاصا .ج  ت الرئ�س�ة لجنة الجودة و التقن�ة �ي
ي الوفاء بمسؤول�اته الرقاب�ة ف�ما يتعلق بالجودة  �ساهم  لجنة الجودة  والتقن�ة 

المنبثقة من مجلس اإلدارة �ف

 . ي  ومسائل االمتثال والتوجه العل�ي والتقيف

 :والمسؤول�ات التال�ة ع� سب�ل المثال ال الح� 

كة.  • ي ال�ش
ي قسم  الجودة واالمتثال �ف

ف �ف  المراجعة الدور�ة للتقار�ر المتعلقة بمسائل االمتثال الهامة مع المعنيني

•  . ( اف األول�ة ع� جميع مجاالت الجودة وقضا�ا االمتثال (االمتثال غ�ي الما�ي  تتو� اللجنة مسئول�ة اإل�ش

ون المعتذرون  م التار�ــــخ الحا�ف
0 2 19.01.2021 1 
0 2 17.05.2021 2 
0 4 08.09.2021 3 
0 4 15.09.2021  4 
0 4 05.10.2021 5 
0 4 26.10.2021 6 
0 4 03.11.2021 7 
0 4 23. 11.2021 8 
0 4 19.12.2021  9 
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كة  •  اف ع� ابتكارات ال�ش كة اإل�ش ات�ج�ات خطوط اإلنتاج، و كذلك تقي�م الوضع التناف�ي لمحفظة ال�ش واس�ت

ي 
كة �ف ي تط��ر أسواق جد�دة و متابعة فعال�ة ال�ش

كة �ف ي  والعالجات المحتملة الجد�دة و متابعة  نهج ال�ش
الدوايئ

 نطاق البحث والتط��ر والمل��ة الفك��ة. 

ي ذلك س�اسات األمن والسالمة ، ضمان مراجعة تط��ر وتنف�ذ س�اسات األعمال الرئ�س�ة م •
ن قبل اإلدارة ، بما �ف

كة ،وس�اسات الشؤون التنظ�م�ة ، وس�اسات  الجودة و س�اسات الرقابة ، وس�اسات المسؤول�ة االجتماع�ة لل�ش

ها.   اإلنتاج ، وغ�ي

ف آلخر •  .اتباع المهام والواجبات المناط بها من قبل مجلس اإلدارة من حني

ي عقدتها اللجنة خالل عام  .د وتوار�ــــخ انعقادها، مع ب�ان عدد مرات الحضور  2021ب�ان بعدد االجتماعات اليت
 الشخ�ي لجميع أعضاء اللجنة: 

 
 

 

 والتدقيق الرقابة الداخل�ة .9

كة و   . وذلك لغرضالسن��ة وضمان كفاءته ةمراجععمل�اته المتعلقة بالمجلس اإلدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخل�ة لل�ش
ف به و "خطوط الدفاع الثالثة"  نظامجلفار  كما تبنت،  والتدقيقضمان التطبيق األمثل لمتطلبات الرقابة الداخل�ة  المع�ت

 
�
ي جلفار يتكون من العنا� الثالثة التال�ة:  و�التا�ي دول�ا

 فإن نظام الرقابة الداخل�ة والتدقيق �ف
 

األما�ي (خط الدفاع األول) تحكمها الس�اسات واإلجراءات ومدونة أخالق�ات العمل األعمال خط  هامم -1
 والتف��ضات المفوضة ع� النحو الذي وافق عل�ه مجلس اإلدارة. 

) الدفاع  (خطالرقابة الداخل�ة مهام  -2 ي
. وتتمثل االمتثالو �شمل إدارة المخاطر المؤسس�ة ومسؤول�ات  -الثايف

اف ع� المخاطر  اف ع� المتطلبات العامة  ورصدها وظ�فة الرقابة الداخل�ة بالمسؤول�ة عن اإل�ش فضً� عن اإل�ش
.  لالمتثال  المؤس�ي

ي و خط الدفاع الثالث) الداخ�ي (التدقيق مهام  -3  . �شكل عام استقالل�ة المهام �ي توفتعمل ع� اليت
 

و قطاع يتمتع باالستقالل�ة التدقيق الداخ�ي وه قطاعمن قبل يتم إدارتها  مهام الرقابة الداخل�ة والتدقيق الداخ�ي كما ان 

 . جلفار بتقار�رها إ� لجنة التدقيق  وترفععن اإلدارة التنف�ذ�ة ال�املة 

 
 . إسم مدير إدارة الرقابة الداخل�ة ومؤهالته وتار�ــــخ تعيينه .أ

ي 
كة الس�د/ �ا� فؤاد الذي تم تعيينه �ف ي ال�ش

 )CIA(مدقق داخ�ي معتمد  وهو  ،2021مايو 16يرأس إدارة الرقابة الداخل�ة �ف
ي ك  عضو معتمد و الوال�ات المتحدة األم��ك�ة 

ف المعتمدين ، ) ACCA(بـمحاسب قانويف ف القانونيني الممل�ة  ،جمع�ة المحاسبني
جمهور�ة م�  بكالور�وس تجارة وحاصل ع� )، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة CMAمحاسب إداري معتمد ( و  المتحدة
 الع���ة. 

ون المعتذرون  م التار�ــــخ الحا�ف
- 3 09.01.2021 1 
- 3 27.01.2021 2 
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 اسم ضابط اإلمتثال ومؤهالته وتار�ــــخ تعيينه.  .ج

ي  ستقال مناعادل خلف مستشار  / ضابط اإلمتثال و المستشار العام السابق الس�د 
ي منصبة �ف

كة �ف .و  2021سبتم�ب  ال�ش
ف ت سيتم  . 2022خالل  المنصبلشغل هذا بد�ل  عيني

ي التقار�ر  .د
ي تم اإلفصاح عنها �ف كة أو تلك اليت ة بال�ش ك�ف�ة تعامل إدارة الرقابة الداخل�ة مع أ�ة مشا�ل كب�ي

 . والحسابات السن��ة

كة أي مشا�ل   ة لم تواجه ال�ش  . 2021خالل العام كب�ي

كة .ه  عدد التقار�ر الصادرة من إدارة الرقابة الداخل�ة لمجلس إدارة ال�ش

كة خالل العام  الداخل�ة أصدرت إدارة الرقابة  . 2021أر�عة تقار�ر لمجلس إدارة ال�ش
 

 ك�ف�ة معالجتها وتجنب تكرارها مستقبً�. ��ان أسبابها  و  1202المخالفات المرتكبة خالل العام تفاص�ل . 10

كة أي مخالفات خالل العام المرحل�ة و السن��ة و كذلك  ف�ما �خص اإلفصاح عن التقار�ر المال�ة  2021لم ترتكب ال�ش
 اإلفصاحات األخرى المطل��ة. 

 
 

كة خالل العام 11 ي قامت بها ال�ش
ي تنم�ة المجتمع المح�ي والحفاظ  2021.ب�ان بالمساهمات النقد�ة والعين�ة اليت

�ض
 ع� البيئة. 

 
كة خالل العام  تقم لم  ي تنم�ة بالغ دفع أي مب 2021ال�ش

المجتمع المح�ي و الحفاظ ع� نقد�ة من شأنها المساهمة �ف
ع من خالل  العين�ةبالمساهمة قامت إال أنها  البيئة ها و أدو�ة ب الت�ب  لعدة جهات.  غ�ي

 
كة جلفار بأهم�ة  البيئة و الحفاظ عليها ، قامت خالل   : ع� سب�ل المثال ال الح� 2021ا�مانا من �ش

 
ي الخدمات عن ك�ف�ة المحافظة ع�  .1

 .البيئة والتخلص ال��ــــع من المسببات الضارة بالبيئةتدر�ب دوري لموظ�ف

ي نقل واتالف االدو�ة ومواد الخام  .2
كات مرخصة  �ف كة  بالتعاقد مع �ش بتوجيهات من الجهات المعن�ة  قامت ال�ش

اطات المطل��ة من جهات االختصاص  .الغ�ي صالحة وذلك حسب االش�ت

كات  المختصة للتخلص من  .3 المخلفات الطب�ة  الناتجة من تصنيع االدو�ة �شكل اسبو�ي تم التعاقد مع إحدى ال�ش
ي تكفل الحفاظ ع� البيئة  .بالطرق اليت

تم التعاون مع أحد الجهات إل�شاء مكبات خاصة للتخلص و �شكل يو�ي من المواد المستهل�ة مثل مخلفات  .4
  الطعام  و ال��وت و النفا�ات ال�رتون�ة

كات  المختص .5 كة ضد كوف�دتم التعاقد مع إحدى ال�ش ي واقسام ال�ش
المستجد �شكل  19-ة لتعق�م كافة مبايف

 .  إسبو�ي
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نامج الحكو�ي (حصنتك) من ح�ث تع��ز معاي�ي السالمة .6  ونظام حما�ة أمن�ة أن تصبح اإلمارات الع���ة   دعم ال�ب
ي العالم. 

ا �ف
�
 المتحدة من أ��� الدول أمان

ها. عقد اتفاق�ات لجمع جميع المواد القابلة إلعادة الت .7  دو�ر مثل الورق المقوى وال�رتون والبالست�ك وغ�ي

 . معلومات عامة: 12
ي لالوراق المال�ة أ  ي سوق أبوظيب

كة �ف ي نها�ة كل شهر .ب�ان سعر أسهم ال�ش
 2021 السنة المال�ة للعام  خالل�ف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

كة خالل العام ب كة مع مؤ�ش السوق العام ومؤ�ش القطاع الذي تنت�ي إل�ه ال�ش  2021.ب�ان باألداء المقارن لسهم ال�ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهر أع� سعر أديف سعر سعر اإلغالق
1.65 1.65 1.65 1 
1.50 1.50 1.50 2 
1.62 1.55 1.77 3 
1.59 1.56 1.59 4 
1.46 1.44 1.48 5 
1.63 1.55 1.73 6 
1.81 1.75 1.81 7 
2.22 2.09 2.32 8 
1.81 1.80 1.82 9 
2.03 1.98 2.03 10 
1.77 1.76 1.80 11 
1.84 1.78 1.91 12 

مؤ�ش القطاع 
 الصنا�ي 

 المؤ�ش العام 
سوق 

ي  أبوظيب
لألوراق 
 المال�ة 

سعر سهم 
كة  ال�ش

 الشهر

1,716.83 5,593.48 1.65 1 
1,683.20 5,663.62 1.50 2 
1,689.03 5,912.56 1.62 3 
1,739.07 6,046.80 1.59 4 
1,968.13 6,558.71 1.46 5 
2,260.36 6,835.43 1.63 6 
2,654.98 7,318.18 1.81 7 
3,120.42 7,684.61 2.22 8 
2,809.10 7,698.81 1.81 9 
3,638.45 7,865.11 2.03 10 
3,847.16 8,546.52 1.77 11 
3,721.38 8,488.36 1.84 12 
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ي  .ج
ف كما �ف :   31/12/2021ب�ان بتوز�ــــع مل��ة المساهمني كات ، حكومات) مصنفة ع� النحو التا�ي (أفراد ، �ش

 : ي ي وأجنيب ي  وعريب  مح�ي وخل��ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ف الذين �مل�ون  .د ي 5ب�ان بالمساهمني

كة كما �ف  31/12/2021% أو أ��� من رأس مال ال�ش

 

 

 

 

 

 

تصن�ف  �سبة األسهم المملوكة  
 المساهم 

 م

كات  حكومة  المجم�ع     أفراد  �ش
73.97% 12.24

% 
 1 مح�ي  24.65% 37.08%

ي  12.41% 0.42% 0 12.83%  2 خل��ب
ي  1.26% 11.32% 0 12.58%  3 عريب
ي  0.59% 0.03% 0 0.62%  4 أجنيب
100% 12.24

% 
  المجم�ع 38.91% 48.85%

�سبة األسهم المملوكة من رأس 
كة   مال ال�ش

عدد األسهم 
 المملوكة  

 م اإلسم 

 1 م�دل ا�ست فارما لالستثمارات 277,779,700  24.045%
 2 حكومه راس الخ�مه 141,400,221  12.24%
كه الع���ه للصناعات الدوائ�ه والمستلزمات  105,713,772  9.15% ال�ش

 الطب�ة أ�د�ما
3 

ي  103,970,503  9.00%
 4 �ا� بن يوسف بن محمد نا�ف

ي 87,552,538  7.58% ف المه�ي  5 محمد عبدالع��ز ر�يع شاهني
 6 الشيخ ف�صل بن صقر بن محمد القاس�ي  82,919,262 7.18%

 المجم�ع  799,335,996 69.19%
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ي ه
ف وفقا لحجم المل��ة كما �ف  31/12/1202.  ب�ان بك�ف�ة توز�ــــع المساهمني

 

ي تم إتخاذها �شأن ضوابط عالقات المستثم��ن  .و  :ب�ان باإلجراءات اليت

كة قسم خاص بعالقات المستثم��ن وذلك لتقد�م كل التسه�الت والخدمات والمعلومات الالزمة والمطل��ة من  لدى ال�ش
قبل المستثم��ن،تم تحد�ث الصفحة الخاصة بعالقات المستثم��ن  للتمكن من سهوله الوصول إ� الب�انات الخاصة 

كة و جميع االفصاحات المتعلقة والمعلومات أدناە   الخاصة بقسم عالقات المستثم��ن : بال�ش
 اسم مسؤول عالقات المستثم��ن : حصه الش�ي  •
  0097172045273هاتف رقم  •
ي :  •

ويف �د اإلل��ت   investors@julphar.netال�ب
ي لصفحة عالقات المستثم��ن  :  •

ويف   https://www.julphar.net/en/investors الرابط اإلل��ت
 

ي الجمع�ة العموم�ة المنعقدە خالل عام  .ز
ي تم عرضها �ف  واإلجراءات المتخذە �شأنها 2120القرارات الخاصة اليت

ي  
ي إجتماع �ف

كة المنعقدة �ف : تمت مناقشة القرار الخاص  2021إب��ل  18الجمع�ة العموم�ة لل�ش  التا�ي
 

من النظام  52و  51و  50و  47و  41و  33و  29و  27و  22و  19و  17و  7المواد رقم الموافقة ع� تعد�ل  •

كات التجار�ة بموجب المرسوم  2015) لسنة 2األسا�ي وفقا للتعد�الت ع� القانون االتحادي رقم ( �شأن ال�ش

ط الحصول ع� موافقة الجهات المختصة.  2020) لسنة  26بالقانون االتحادي رقم (  ��ش

تمت الموافقة باألغلب�ة ع� تعد�الت المواد من ثم و ، عرض جميع بنود مواد المراد تعد�لها ع�  الجمع�ة العموم�ةتم 

 . أعالە المشار إليها 

 

 

 

�سبة األسهم المملوكة من 
 رأس المال

عدد  عدد األسهم المملوكة 
ف     المساهمني

 م مل��ة األسهم ( سهم) 

 1 50,000أقل من  1,410 8,601,057 0.75%
 2 500,000إ� أقل من  50,000من  254 40,803,941 3.53%
إ� أقل من  500,000من  81 103,772,985 8.98%

5,000,000 
3 

 4 5,000,000أ��� من  17 1,002,049,828 86.74%
 المجم�ع   1,762   1,155,227,811  100%

mailto:investors@julphar.net
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 إسم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة وتار�ــــخ تعيينه.  .ح

ي 
كة �ف ف � و سكرت�ي ال�ش ف الس�دة/ ر�ان عمر  كأمني اير   15 تم تعيني ي حوكمة  متخصصة�ي  قانون�ة ،  2021ف�ب

، خاصة �ف

كات كات الدول�ة وقانون ال�ش  . ال�ش

اف ع� حوكمة مجلس اإلدارة وكذلك  ف مجلس اإلدارة واإلدارة من خالل اإل�ش ف � مجلس اإلدارة اإلتصال بني �ضمن أمني

ف واللوائح المعمول ب  مع دل�ل الحوكمة والقوانني
�
كة متابعة  إجراءات وقرارات المجلس. تماش�ا ا للنظام األسا�ي لل�ش ها ووفق�

كة حسب االقتضاء. ك،   ف � مجلس اإلدارة المشورة إ� مجلس اإلدارة �شأن مسائل حوكمة ال�ش  ذلك �قدم أمني

كة خالل العام  .ط ي صادفت ال�ش  . 1202ب�ان تفص��ي باألحداث الجوه��ة واإلفصاحات الهامة اليت

 
 

 التار�ــــخ األحداث/ اإلفصاحات

كة أفصحت جلفار بأنها  إلنتاج  G42 Medications Trading LLC أبرمت عقد تصنيع مع �ش
ي أب��ل  Sinopharm من COVID-19 لقاحات

 . 2021وع� أن يبدأ اإلنتاج التجاري �ف
 2021مارس  29

ي الدو�ي للص�دلة والتكنولوج�ا  ي مؤتمر ومعرض ديب
، 2021» دوفات«استعرضت جلفار منتجاتها �ف
. الحدث الدو�ي الذي استمر  ي التجاري العال�ي ي مركز ديب

 ثالثة أ�ام �ف
 2021إب��ل  10

ك بق�مة  ي و بنك بمل�ار درهم مع ال 1.01أفصحت جلفار بأنها أبرمت اتفاق�ة قرض مش�ت نك العريب
 . ي اإلسال�ي ي و�نك ديب  رأس الخ�مة الوطيف

 2021إب��ل  28

كة فارما إس  اء مع �ش ي اتفاق�ة بيع و �ش
ي ل�ميتد لإلستحواذ ع� أفصحت جلفار بأنها دخلت �ف

ي �ف يب
ي يوليو 60حصتها البالغة 

ف ذ.م.م و من المتوقع أن تكتمل الصفقة �ف كة بالن�ت فارمس�ي ي �ش
 . 2021% �ف

 2021يونيو  10

كة ألفا فارما ذ.م . م51أفصحت جلفار بأنها باعت   2021يونيو  16 . % من مل��ة �ش

كة جلفار، مديرعام  المؤسسة العامة للغذاء والدواء رئ�س لجنة التصنيع استقبل الرئ�س التنف�ذي ل�ش
ي إطار اإلطالع ع� أل�ة 

ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة والوفد المرافق له ح�ث أتت ال��ارة �ف
ي �ف

الدوايئ
ف بتصنيع وتعبئة لقاح 8وجلفار  5عمل وتقي�م مصن�ي جلفار   ."Hayat-Vax" المعنيني

  2021يوليو  12

كة ص�دل�ات بالن�ت أعلنت جلفار عن  التوقيع ع� اتفاق�ة �ستحوذ من خاللها بال�امل ع� �ش
ي دولة اإلمارات والممل�ة الع���ة السعود�ة 

ف الرواد لألدو�ة �ف ف اإلقل�مني ف ذ. م. م.، أحد الموزعني فارمس�ي
 وسلطنة عمان. 

 2021يوليو  13

كة " جلف إنج�كت" والمملوكة لها أعلنت  جلفار عن التوقيع ع� اتفاق�ة قامت بموجبها ببيع �ش
 . ي كة جل��ال وان للرعا�ة الصح�ة التابعة لمجموعة �اس القابضة ب�مارة أبوظيب  بال�امل لصالح �ش

 2021سبتم�ب  05

ي  ي معرض إ�سبو ديب
ة الممتدة 2020شاركت جلفار �ف ي الف�ت

ي العالم، والذي �قام �ف
، الحدث األضخم �ف

شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" ضمن جناح تحت  2022مارس  31إ�  2021أ�ت��ر  1من 
 . ي ات��ب �ك اس�ت  "فزعة" ك�ش

 2021أ�ت��ر  24

ي جمهور�ة  ي �ش�كوسلوفا��ا وتهدف ز�ارة اتحاد مواطيف  من اتحاد مواطيف
�
استقبلت جلفار وفدا� رسم�ا

ف  EWIC التش�ك وأعضاء مجموعة جمهور�ة إ� تط��ر وتع��ز العالقات االقتصاد�ة واالجتماع�ة بني
 التش�ك ودولة اإلمارات الع���ة المتحدة. 

 2021أ�ت��ر  28

ي المركز اإلعال�ي 
ي  المنغو�ي الذي أق�م �ف

ي فعال�ات منتدى األعمال اإلمارايت
كة جلفار �ف شارك وفد من �ش

.  2020إل�سبو  ي  ديب
 2021نوفم�ب  22

كة كوانتوم  جينوم�كس الفر�س�ة لتصنيع أعلنت جلفار توقيع اتفاق�ة ترخ�ص وتصنيع ح��ة مع �ش
ق األوسط وقارة أف��ق�ا و�لدان رابطة الدول  ي كً� من منطقة ال�ش

و�س��ق دواء "فاي��استات" �ف
 المستقلة وترك�ا. 

 2021د�سم�ب  06
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