التقرٌر السنوي السادس والعشرون
لمجلس إدارة سبٌماكو الدوائٌة

للعام 2012م

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة  :مساهمي شركة سبيماكو الدوائية
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
ٌسرنً بالنٌابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أن أتقدم بالشكر والتقدٌر للسادة المساهمٌن على الثقة و
الدعم المتواصل وان أقدم لكم التقرٌر السنوي للسنة المالٌة المنتهٌة فً 2012/12/31م  ،والتً
حفلت بالعدٌد من النشاطات واالنجازات .
تمكنت الشركة بفضل هللا من تحقٌق مبٌعات بلؽت  1.183ملٌار لاير بنمو  %5مقارنة
بالسنة الماضٌة  ،كما حققت الشركة أرباحا تشؽٌلٌة بلؽت  200ملٌون لاير وبلؽت األرباح
الصافٌة  233ملٌون لاير بزٌادة  % 10عن العام الماضً .
ارتفعت مبٌعات الشركة للقطاع الخاص بنسبة  % 9وكذلك مبٌعات األسواق الخارجٌة
بنسبة  ، % 3بالرؼم من وجود بعض االضطرابات السٌاسٌة واالقتصادٌة فً بعض األسواق
الخارجٌة  ،بٌنما تراجعت المبٌعات الحكومٌة بنسبة  %7عن العام السابق نتٌجة لتنافسٌة األسعار
فً هذا القطاع وسٌاسة الشركة فً التركٌز على القطاعات األكثر ربحٌة .
خالل العام الماضً قامت الشركة بتوقٌع عدة اتفاقٌات إستراتٌجٌة فً مجال تصنٌع
وتسوٌق مجموعات دو ائٌة مع عدد من الشركات العالمٌة وٌعكس ذلك مقدرة سبٌماكو الدوائٌة
المحافظة على مستوى عالمً من المطابقة لألنظمة والشروط العالمٌة والحرص على إنتاج
مستحضرات دوائٌة بجودة عالٌة وبمعاٌٌر عالمٌة .
كذلك واصلت سبٌماكو الدوائٌة تعزٌز استثماراتها داخل المملكة وخارجها ،ففً داخل
المملكة استمرت الشركة فً استكمال مشارٌعها وتحدٌث مصانع الشركة  ،حٌث تم البدء بمشروع
بناء وتجهٌز مبنى التطوٌر الدوائً وٌتوقع االنتهاء منه مع نهاٌة عام 2013م إن شاء هللا  ،كما
ٌتم اآلن استكمال الدراسات لترسٌه مشروع توسعة مبنى تصنٌع األقراص الصلبة  ،باإلضافة إلى
استكمال الدراسات الخاصة ب مشروع مصنع الدمام للصناعات الدوائٌة التابع لسبٌماكو الدوائٌة ،
ً
وخاصة شركة آراك فً مجاالت
كذلك تعمل سبٌماكو الدوائٌة على تفعٌل أعمال شركاتها التابعة
تجارٌة متعددة  ،وتؤمل الشركة أن ٌنعكس ذلك بصورة إٌجابٌة على نتائج سبٌماكو الدوائٌة
الموحدة خالل السنوات القادمة  ،كذلك تقدم سبٌماكو الدوائٌة دعما كبٌراً الستثمارها فً شركة كاد
سواء من النواحً الفنٌة أو اإلجراءات المالٌة و اإلدارٌة  ،حٌث قدمت فً العام 2012م دعما ً
مالٌا بمبلػ  40.7ملٌون لاير سوؾ ٌإدي لزٌادة حصة الشركة من  %25إلى  %40.1عند
استكمال رسملة هذا التموٌل .
وفً االستثمارات الخارجٌة أنهت الشركة إجراءات االستحواذ على حصة  %48.5من أسهم
شركة إٌرجن فارما لمتد األٌرلندٌة المتخصصة فً إنتاج وتطوٌر وتسجٌل األدوٌة ذات الفعالٌة
القوٌة لمعالجة األورام السرطانٌة  ،كذلك تم إعادة هٌكلة أعمال الشركة فً السوق الجزائري بما
ٌتناسب مع المتؽٌرات فً البٌئة االستثمارٌة وبما ٌواكب تطلعات الشركة فً السوق الجزائري،
وسوؾ تستمر الشركة إن شاء هللا فً تقٌٌم كل الفرص المتاحة ذات الجدوى االقتصادٌة للشركة
ومساهمٌها فً المستقبل لالستفادة من اإلمكانٌات البشرٌة والمالٌة المتوفرة للشركة .
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كما واصلت سبٌماكو الدوائٌة دورها الرٌادي لخدمة المجتمع  ،وتسعى الشركة لتقدٌم
المزٌد فً هذا المجال مستقبال ،واستمرت الشركة فً استقطاب الكفاءات السعودٌة وتدرٌبها حٌث
بلؽت نسبة السعودة  % 34العام 2012م  ،كما قامت الشركة بتدرٌب وتؤهٌل العدٌد من العناصر
الوطنٌة وتنظٌم العدٌد من الدورات التدرٌبٌة المتخصصة لمنسوبً الشركة داخل وخارج المملكة ،
وتعمل الشركة على زٌادة نسبة السعودة فً جمٌع المجاالت اإلدارٌة والفنٌة  ،وستبقى سبٌماكو
الدوائٌة ملتزمة بؤن تكون من أفضل الشركات فٌما ٌتعلق بفرص العمل والتوظٌؾ .
وحسب ما هو موضح فً تقرٌر مجلس اإلدارة فقد التزمت سبٌماكو الدوائٌة بما تضمنته
الئحة حوكمة الشركات ولوائح هٌئة السوق المالٌة .
وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر لمساهمً شركة سبٌماكو الدوائٌة الكرام الذٌن أولونا ثقتهم
التً نفتخر بها  ،و أود أن انوه بالجهود المخلصة التً بذلتها اإلدارة التنفٌذٌة للشركة وجمٌع
العاملٌن فٌها من اجل تحقٌق المزٌد من التقدم واالنجازات .
صالح بن منٌع الخلٌوي
رئٌس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
ٌسر مجلس إدارة الشركة السعودٌة للصناعات الدوائٌة والمستلزمات الطبٌة أن ٌقدم للسادة المساهمٌن
الكرام تقرٌره السنوي السادس والعشرون مرفقا ً بالقوائم المالٌة المدققة للسنة المالٌة المنتهٌة فً
2012/12/31م وتقرٌر مراقب الحسابات عن النتائج المالٌة للشركة  ،ومتضمنا أهم التطورات والنتائج
وأنشطة التشؽٌل  ،واألهداؾ التً تحققت خالل هذا العام .
وانطالقا من حرص مجلس إدارة سبٌماكو الدوائٌة على التوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هٌئة
السوق المالٌة ومتطلبات اإلفصاح والشفافٌة من قواعد التسجٌل واإلدراج فقد تم صٌاؼة هذا التقرٌر لٌكون
متوافقا ً مع هذه اللوائح واألنظمة.
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نشاطات سبيماكو الدوائية الرئيسية :
تعمل " سبٌماكو الدوائٌة" والشركات التابعة لها فً نشاط أساسً هو اإلنتاج الدوائً والطبً وٌشتمل

على صناعة وإنتاج وتطوٌر وتسوٌق وبٌع وتوزٌع الخامات الدوائٌة والمستحضرات الطبٌة والصٌدالنٌة
ومستلزمات اإلنتاج واألجهزة والمستلزمات الطبٌة والصٌدالنٌة وإنتاج المستلزمات الطبٌة االستهالكٌة ،ونشاط
استثماري ٌشمل االستثمار فً عدد من الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولٌة المحدودة داخل وخارج
المملكة والمذكورة بالتفصٌل فً سٌاق هذا التقرٌر وتمثل ما نسبته ( )%20من صافً األرباح .
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الخطط والتوقعات المستقبلية:

تهدؾ الخطة اإلستراتٌجٌة للشركة والتً تمتد حتى عام 2015م إلى تعزٌز وضع الشركة على مستوى شركات
األدوٌة فً الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا والوصول إلى إجمالً مبٌعات تبلػ  2ملٌار لاير للعام 2015م ،
وذلك من خالل التركٌز على تنمٌة حصة الشركة السوقٌة فً مجموعات عالجٌة محددة وتحسٌن القدرات
اإلنتاجٌة والتصنٌعٌة والمحافظة على مستوى عالمً من المطابقة لألنظمة واالشتراطات العالمٌة واستمرار
تدرٌب وتؤهٌل الموظفٌن  ،وفٌما ٌلً أبرز النشاطات الحالٌة والمستقبلٌة :
 استطاعت سبٌماكو الدوائٌة خالل عام 2012م وبفضل من هللا أن تستحوذ على حصة إستراتٌجٌة تبلػ
 %48.5فً شركة أٌرجن فارما المحدودة األٌرلندٌة و التً تعمل على تطوٌر و تصنٌع منتجات جنٌسة
متخصصة ألمراض السرطان من خالل تقنٌات متقدمة مدعومة بكفاءات بشرٌة عالٌة األداء فً مجالها،
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حٌث بلؽت قٌمة الصفقة  19ملٌون ٌورو  ،وتجدر اإلشارة إلى أن شركة أٌرجن فارما لمتد األٌرلندٌة
حاصلة على االعتماد األوروبً وكذلك االعتماد الٌابانً ومن هٌئة الؽذاء و الدواء األمرٌكٌة و تعمل
على تطوٌر منتجات لألسواق األوروبٌة و األمرٌكٌة و الٌابان .


تسعى سبٌماكو الدوائٌة إلى استكمال إجراءات تؤسٌس "شركة الدمام فارما" إلقامة مصنع جدٌد إلنتاج
المستحضرات الصٌدالنٌة فً المدٌنة الصناعٌة بمدٌنة الدمام بنسبة ملكٌة (  )%80لسبٌماكو الدوائٌة و
( )% 20لشركة آراك للرعاٌة الصحٌة (شركة مملوكة لسبٌماكو الدوائٌة) هذا وتبلػ التكلفة التقدٌرٌة
للمشروع  120ملٌون لاير ومن المتوقع أن ٌتم االنتهاء من تنفٌذ المشروع بنهاٌة عام 2014م ،
وسوؾ تستمر سبٌماكو الدوائٌة – إن شاء هللا – فً تقٌٌم كل الفرص المتاحة ذات الجدوى االقتصادٌة
لالستفادة من اإلمكانٌات المتوفرة و الفرص المتاحة للشركة.

 تم البدء بمشروع بناء وتجهٌز مبنى التطوٌـر الدوائً  ،وٌتوقـع االنتهاء منه بنهاٌة العام الحالً 2013م
كما ٌتم حالٌا استكمال الدراسات الخاصة بترسٌة مشروع توسعة مبنى تصنٌع األقراص الصلبة.
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الشركات التابعة :
وفٌما ٌلً بٌان بالشركات التابعة المملوكة من قبل الشركة ،علما بؤن التصنٌؾ للشركات التابعة حسب
التعرٌؾ المتبع فً هٌئة السوق المالٌة:

الشــــركة التابعــــــة
شركة أراك للرعاٌة
الصحٌة
المحدودة (أراك)
الشركة العربٌة لصناعة
المنتجات
الطبٌة المحدودة (عناٌة)
شركة الصناعات الدوائٌة
للتطوٌر *
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رقم السجل التجاري
والدولة محل
التؤسٌس
1010075320
صادر من الرٌاض
المملكة العربٌة
السعودٌة
1010089052
صادر من الرٌاض
المملكة العربٌة
السعودٌة
1010219726
صادر من الرٌاض
المملكة العربٌة
السعودٌة

الموقع
الرئٌسً
لعملٌات
الشركة
السعودٌة

النشـاط الرئٌس للشـركة

نسبة التملك
المباشرة
وؼٌر المباشرة

بٌع وتوزٌع المنتجات الدوائٌة

%100

السعودٌة

إنتاج المستلزمات الطبٌة
االستهالكٌة

%51

السعودٌة

إنشــاء مراكــز طبٌـــة

%100

شركة الصناعات الدوائٌة
للتسوٌق *
شركة الصناعات الدوائٌة
للتوزٌع *

شركة دواءكم
الســـــعودٌة **

1010219725
صادر من الرٌاض
المملكة العربٌة
السعودٌة
1010219722
صادر من الرٌاض
المملكة العربٌة
السعودٌة
1010235735
صادر المملكة
العربٌة السعودٌة من
الرٌاض
2050088711
صادر من الدمام
المملكة العربٌة
السعودٌة

شركة الدمام الدوائٌة *

السعودٌة

تجارة الجملة والتجزئة فً
الصناعات الكٌماوٌة

%100

السعودٌة

تجارة الجملة والتجزئة فً
األجهزة الطبٌة والصناعات
الكٌماوٌة

%100

السعودٌة

االستثمار فً قطاع
البتروكٌماوٌات

%100

السعودٌة

تصنٌع األدوٌة

35176
جمهورٌة مصر
العربٌة
35177
جمهورٌة مصر
العربٌة

جمهورٌة
مصر
العربٌة
جمهورٌة
مصر
العربٌة

شركة سبٌماكو إٌجبت *

36022
جمهورٌة مصر
العربٌة

جمهورٌة
مصر
العربٌة

العمل فً مجال البٌع والتوزٌع
والدعاٌة الطبٌة والتصنٌع لدى
الؽٌر
العمل فً مجال البٌع والتوزٌع
والدعاٌة الطبٌة والتصنٌع لدى
الؽٌر
االستٌراد والتصدٌر والبٌع
والتوزٌع والدعاٌة الطبٌة
والتصنٌع لدى الؽٌر والتسوٌق
فً مجال تجارة المستحضرات
الصٌدالنٌة ومستحضرات
التجمٌل والتؽذٌة وتقدٌم
االستشارات الفنٌة

الشركة العربٌة المؽربٌة
لألدوٌة_ اٌفارما

15555
المملكة المؽربٌة

المملكة
المؽربٌة

مإسسة سبٌماكو الجزائر

0011047N00
الجمهورٌة الجزائرٌة

الجزائر

398605
اٌرلندا

ووترفورد -
ايرلندا

شركة سبٌماكو مصر
للتوزٌع *
شركة سبٌماكو مصر
للتسوٌق *

شركة إٌرجن فارما
المحدودة
* لم تباشر نشاطها حتى اآلن
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تصنٌع األدوٌة
استٌراد وتصدٌر المواد
الصٌدالنٌة والتجهٌزات
والمعدات الطبٌة والمستهلكات
ومواد التجمٌل ومواد النظافة
الجسدٌة والمواد شبه الصٌدالنٌة
إنتاج وتطوٌر وتسجٌل أدوٌة
أمراض السرطان

%100

%100
%100

%100

%50

%100

%48.5

** صدر خالل العام 2008م قرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لشركة دواءكم القاضً بؤٌلولتها إلى مساهم واحد هو سبٌماكو
الدوائٌة ،وبالتالً تصفٌة الشركة ،هذا وٌجري العمل حالٌا ً على استكمال اإلجراءات القانونٌة الالزمة للتصفٌة.
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النتائج المالية:
 -4أ ) النتائج المالية للعام  2102م مقارنة بنتائج العام الماضي (بآالف الرياالت)
البٌان

( األرقام باآلالؾ)

2011
1,129,218
)(568,649
560,569
191,358
29,978

التؽٌر +
أو ()-
53,932
()4,060
57,992
8,996
19,986

2012
1,183,150
()564,589
618,561
200,354
46,964

نسبة
التؽٌر
%5
()%1
%10
%5
%57

المبٌعات
تكلفة المبٌعات
إجمالً الربح
الدخل من العملٌات الرئٌسٌة
صافً الدخل من االستثمارات
الدخل قبل حساب حصة األقلٌة فً صافً
%11 24,245
251,197
226,952
دخل الشركات التابعة
%10 21,200
232,633
211,433
صافً الدخل
ً
تتؤلؾ مبٌعات الشركة من مجموعة كبٌرة من المنتجات الدوائٌة التً تشمل أشكاال مختلفة من األدوٌة ٌتم
تصنٌعها محلٌا ً فً مصنع الشركة بمنطقة القصٌم ،وتؽطً مبٌعات الشركة مناطق جؽرافٌة واسعة تشمل السوق
المحلً السعود ي ،ودول مجلس التعاون الخلٌجً ،والشرق األوسط و شمال إفرٌقٌا والسودان ،وتستحوذ مبٌعات
الشركة فً السوقٌن المحلً والتصدٌر على حصة من القطاعٌن الخاص والحكومً.
تمثل مبٌعات الشركة داخل المملكة نسبة تصل إلى  % 75من إجمالً المبٌعات وبقٌة دول الخلٌج ودول
شرق المتوسط  % 15ودول شمال إفرٌقٌا وبقٌة الدول العربٌة  ،% 10علما ً بؤن المبٌعات المحلٌة تشتمل أٌضا ً
على المبٌعات الخاصة بمناقصة الشراء الموحد لوزارات الصحة فً دول الخلٌج العربٌة.
ٌعود سبب االرتفاع فً صافً الربح خالل العام 2012م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى
ارتفاع المبٌعات اإلجمالٌة خالل العام بنسبة ( )%5وإلى ارتفاع دخل الشركة من توزٌعات أرباح الشركات
المستثمر بها بنسبة (. )%72

 - 4ب ) مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات (2112م – 2102م)
فٌما ٌلً بٌان بالمركز المالً للعام 2012م مقارنة باألعوام المالٌة األربعة السابقة (وٌمكن االطالع على المزٌد
من التفاصٌل بمراجعة القوائم المالٌة واإلٌضاحات المصاحبة لها)
البٌان
المبٌعات
تكلفة المبٌعات
إجمالً الربح
مصارٌؾ البٌع و التسوٌق
المصارٌؾ العمومٌة و اإلدارٌة
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2010
2009
2008
1,037,641
950,741
871,939
))551,238( (531,149) (508,967
486,403
419,592
362,972
))271,927( (231,981) (208,527
))48,647( (41,523) (41,928

2011
1,129,218
()568,649
560,569
()318,968
()50,243

2012
1,183,150
)(564,589
618,561
)(363,152
)(55,055

الدخل من العملٌات الرئٌسٌة
الدخل من االستثمارات ،صافً
حصة الشركة فً خسائر شركة
زمٌلة
اإلٌرادات األخرى
أعباء مالٌة
الدخل قبل البنود الؽٌر عادٌة
وحساب حصة األقلٌة فً صافً
دخل الشركات التابعة
بنود ؼٌر عادٌة – مصروفات
زٌادة رأس المال
حصة األقلٌة فً صافً دخل
الشركات التابعة
صافً الدخل

112,517
26,565
)(511

146,088
24,249
)(1,230

165,829
25,131
()1,302

191,358
33,591
()3,613

200,354
57,876
)(10,912

3,398
)(1,690
140,279

1,517
)(1,218
169,406

2,832
()181
192,309

5,615
226,951

3,879
251,197

)(3,892

)(3,301

()3,241

-

-

)(8,118

)(11,301

()12,543

()15,518

)(18,564

128,269

154,804

176,525

211,433

232,633

ربح السهم

2.14

2.58

* 2,25

2.70

2.97

* فً العام  2010زاد عدد أسهم الشركة من  60ملٌون سهم إلى  78.4375ملٌون سهم

 -4ج ) مقارنة قائمة المركز المالي لفترة خمس سنوات (2112م – 2102م)
فٌما ٌلً بٌان بالمركز المالً للعام 2012م مقارنة باألعوام المالٌة األربعة السابقة (وٌمكن االطالع على المزٌد
من التفاصٌل بمراجعة القوائم المالٌة واإلٌضاحات المصاحبة لها)
البٌان
قائمة المركز المالً
(باآلالؾ)
مجموع الموجودات
المتداولة
مجموع المطلوبات
المتداولة
رأس المال العامل
االستثمارات فً األوراق
المالٌة المتاحة للبٌع
ممتلكات وآالت ومعدات
إجمالً الموجودات
إجمالً المطلوبات
رأس المال المدفوع
االحتٌاطٌات واألرباح
المدورة والمكاسب ؼٌر
المحققة
حقوق األقلٌة
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2008

2009

2010

2011

2012

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

757,640

824,387

1,158,169

لاير سعودي
1,253,388

لاير سعودي
1,255,497

418,364

415,801

371,086

395,334

429,551

339,276

408,586

787,083

908,004

2,053,097 1,635,767

858,054
2,222,475

825,946
2,037,884

204,882
1,937,050
526,392
600,000

203,922
206,462
3,455,661 2,722,486
499,003
527,427
784,375
600,000

216,335
3,738,450
535,561
784,375
2,396,121

239,254
3,654,133
593,113
784,375
2,251,284

796,759

2,153,227 1,578,027

13,899

17,032

19,056

22,393

25,361

حقوق المساهمٌن
إجمالً المطلوبات وحقوق
المساهمٌن

1,410,658

2,956,658 2,195,059

3,202,889

1,937,050

3,455,661 2,722,486

3,738,450

* تم إعادة تبوٌب بعض األرقام لؽرض المقارنة.
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3,061,020
3,654,133
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أعمال ونشاطات الشركة خالل العام : 2012

.5

ارتفعت كمٌات األشـكال الصٌدالنٌة المنتجة فً مصنع األدوٌة بالقصٌم خالل الفترة من 2012/01/01م وحتى
 2012/12/31م بشكل ملحوظ لألقراص بقسم المستحضرات الصلبة وبشكل طفٌؾ فً المراهم والكرٌمات ،
وجاءت النتائج مقارنة بنفس الفترة من العام الماضً كالتالً-:
قسم اإلنتاج
قسم المضادات الحٌوٌة
قسم الحبوب الصلبة
قسم األشربة
قسم المراهم والكرٌمات
قسم المستحضرات العقٌمة
المطهرات

الوحدة
كبسولة
قرص
زجاجة
قرص
زجاجة
زجاجة
أنبوبة
تحمٌلة
حقنة
عبوة

الكمٌات المنتجة سنوٌا ً
ٌناٌر – دٌسمبر ٌ 2011ناٌر– دٌسمبر 2012
24,650,000
35,416,000
76,893,000
139,644,000
4,804,000
6,524,000
1,127,288,000
954,095,000
443,000
455,000
18,233,000
26,334,000
7,513,000
7,365,000
15,294,000
28,662,000
5,623,000
5,673,000
1,910,000
3,391,000

خالل العام 2012م  ،تم إنتاج وطرح عدد من المنتجات أهمها  :لٌفوكس  500ملٌجرام و  750ملٌجرام
وٌستخدم لعالج األمراض المعدٌة التً تصٌب الجٌوب األنفٌة والرئتٌن ،راندوتٌل وهو من مضادات االلتهاب ،
برٌجادٌكس  75ملٌجرام و  150ملٌجرام وٌنتمً برٌجادٌكس إلى مجموعة من األدوٌة تستخدم للبالؽٌن فً
حالة عالج الصرع ،ألم االعتالل العصبً واضطراب القلق.
وفً إطار االهتمام بالجودة والتعاون بٌن سبٌماكو الدوائٌة والهٌئة العامة للؽذاء والدواء قامت سبٌماكو الدوائٌة
بتنظٌم برنامج تدرٌبً متكامل لعدد من موظفً الهٌئة العامة للؽذاء و الدواء  ،كما قامت سبٌماكو الدوائٌة بتعزٌز
مفهوم الجودة وذلك بعقد سلسلة من حلقات التثقٌؾ داخل الشركة لتدرٌب عدد من الموظفٌن تجاوز ()400
موظؾ من كافة إدارات الشركة على تحدٌثات طرق التصنٌع الجٌد  ،وقامت سبٌماكو الدوائٌة باستكمال كتٌب
الدستور الموحد لتطبٌقات االٌزو  14001و االٌزو  18001وتم تصدٌقها وتفعٌلها والعمل بها فً إدارات
الشركة المختلفة.
تمكنت سبٌماكو الدوائٌة من تسجٌل عدد (  ) 5مستحضرات لدى الهٌئة العامة للؽذاء والدواء فً المملكة
العربٌة السعودٌة وهً Pregadex 300mg, Pregadex 150mg, Pregadex 75mg, Savy, :
 Liblabومازال هناك عدد ( )35مستحضر تحت التسجٌل لدى الهٌئة العامة للؽذاء والدواء  ،وكذلك عدد
( )42مستحضرا تحت التطوٌر  ،باإلضافة إلى (  ) 52مستحضرا تم تطوٌرها وجاري استكمال الدراسات
علٌها لتقدٌمها للجهات المختصة .
خالل العام 2012م وقعت سبٌماكو الدوائٌة اتفاقٌة مع شركة ( )Sanofiالعالمٌة تتٌح لسبٌماكو الدوائٌة تصنٌع
و تسوٌق مستحضر ردٌؾ لعقار ” “Aprovelو كذلك عقار ” ،“Co-Aprovelو وهما من أحدث العقاقٌر
الخاصة بعالج حاالت ضؽط الدم المرتفع باإلضافة إلى تصنٌع مستحضر ” ،“Amaryl-Mو الذي ٌستخدم
لعالج مرض البول السكري  ،كذلك قامت سبٌماكو الدوائٌة بتوقٌع اتفاقٌة توزٌع مع شركة ( (Sanofiالعالمٌة
تقوم بمقتضاه سبٌماكو الدوائٌة "من خالل شركة "آراك للرعاٌة الصحٌة" بتوزٌع مستحضر ""Daonil-M
والذي ٌصنع بمصنع سبٌماكو الدوائٌة فً القصٌم.
00

كما قامت سبٌماكو الدوائٌة بتوقٌع اتفاقٌة ترخٌص مع شركة ( )ESTEVEاألسبانٌة و ذلك لتصنٌع و تسوٌق
مستحضر لعالج إحدى مشكالت الجهاز الهضمً و المنتشرة بالمنطقة  ،باإلضافة إلى توقٌع اتفاقٌة تسوٌق
مشترك مع شركة ( )Cooper Pharmaالمؽربٌة تتٌح لسبٌماكو الدوائٌة تسوٌق مستحضرات ردٌفه لعدد
من المنتجات فً المملكة المؽربٌة  ،و كذلك تصنٌع عدد من المستحضرات للشركة المؽربٌة كوبر فارما
بالمملكة العربٌة السعودٌة.
حققت سبٌماكو الدوائٌة فً العام  2012إجمالً مبٌعات قدرها ( )1,183ملٌون لاير بزٌادة قدرها ()% 5
حٌث بلؽت مبٌعات الشركة لوزارة الصحة والجهات الحكومٌة فً المملكة والخلٌج ( )169ملٌون لاير ،
وللقطاع الخاص فً المملكة (  ) 714ملٌون لاير  ،وكذلك ارتفعت مبٌعات التصدٌر بنسبة ( )% 3لتصل إلى
( )300ملٌون لاير للعام 2012م نتٌجة لنمو مبٌعات الشركة لألصناؾ الحالٌة و كذلك طرح بعض المنتجات
الجدٌدة ،وٌبٌن الجدول التالً توزٌع المبٌعات على القطاعات المختلفة :
المبٌعات بمالٌٌن الرٌاالت
2011
العمٌل
182
وزارة الصحة والجهات الحكومٌة األخرى
537
القطاع الخاص  -أصناؾ الدوائٌة
119
 أصناؾ مرخصة656
291
التصدٌر :أسواق خارجٌة
1,129
اإلجمالً

2012
169
608
106
714
300
1,183

نسبة التؽٌٌر
% -7
%9
%3
%5

احتلت الدوائٌة المركز األول فً السوق الدوائً بالمملكة فً القطاع الخاص  ،وذلك على الرؼم من قوة
المنافسة مع الشركات العالمٌة و الوطنٌة كما جاء فً تقرٌر  IMSعن العام 2012م.
ومن أهم االنجازات التً حققتها سبٌماكو الدوائٌة خالل العام 2012م :
 بلؽت حصة الشركة فً سوق األدوٌة بالقطاع الخاص % 7.9وذلك لألدوٌة المملوكة للشركة مما ضمن
لها الوصول إلى المركز األول بٌن الشركات المتنافسة فً هذا القطاع ،وحققت بعض مستحضرات
الشركة ثالثة مراكز ضمن قائمة العشرة مستحضرات األكثر مبٌعا ً من حٌث القٌمة على مستوى سوق
الدواء بالقطاع الخاص ،وهذه المستحضرات هً ( :كالفوكس) فً المركز الثانً و(سنافى) فً المركز
الثالث و(روفٌناك) المركز الرابع  ،بٌنما دخل مستحضرٌن ضمن قائمة العشرة مستحضرات األكثر
مبٌعا ً من حٌث عدد الوحدات المباعة حٌث حقق مستحضر (فٌفادول) المركز األول من حٌث عدد
الوحدات المباعة ،واحتل مستحضر (روفٌناك) المركز الرابع .
 احتلت سبٌماكو الدوائٌة موقع الرٌادة فً عدد من المجموعات الدوائٌة منها مجموعة أدوٌة عالج
الضعؾ الجنسً حٌث احتل مستحضر سنافً المركز األول فً هذه المجموعة بحصة سوقٌة بلؽت
 ،%39.9ومجموعة الحدٌد حٌث بلؽت حصة مستحضرات الفروساك والفروز-ؾ والفروز  %38من
إجمالً المجموعة.
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 قامت الشركة بطرح أدوٌة جدٌدة خالل عام 2012م فً مجموعات مختلفة من سوق األدوٌة حٌث تم
استكمال الخطط التسوٌقٌة والبٌعٌة لعقار انتابرو ) ) Entaproوذلك فً إطار سعى الشركة لتعزٌز
تواجدها فً السوق المحلى فً مجال أدوٌة األمراض النفسٌة مع شركة  Lundbeckالعالمٌة
المتخصصة فً مجال تطوٌر وتسوٌق أدوٌة األمراض النفسٌة والعصبٌة وٌعتبر عقار  Entaproهو
االسم التجاري المرادؾ لمنتج  Cipralexالذي تنتجه وتسوقه شركة  Lunbeckوالذي ٌعتبر
العالج األكثر مبٌعا ً بالمملكة لعالج حاالت االكتئاب النفسً والقلق ،مع استمرار سبٌماكو الدوائٌة فً
تروٌج منتج  Cipramحصرٌا ً داخل المملكة ،وهذا العقار تنتجه شركة  Lundbeckوٌستخدم أٌضا
لعالج حاالت االكتئاب النفسً والقلق.
 تم طرح ثالث منتجات جدٌدة وهى  Levoxوهو من احدث المضادات الحٌوٌة من مجموعه
 Quinolonesوتم طرح منتج  Rantudilوهو من مضادات االلتهاب وتم طرح منتج Pregadex
وٌستخدم لعالج التهابات األعصاب.
 تم تنفٌذ العدٌد من األنشطة التسوٌقٌة والبرامج التروٌجٌة منها ما هو موجه لألطباء ومنها ما هو موجه
للجمهور للتعرٌؾ بمنتجات الشركة المختلفة ،باإلضافة إلى المشاركة فً تنظٌم المإتمرات العلمٌة
واالشتراك فً المجالت العلمٌة واللوحات اإلعالنٌة .
 حققت مبٌعات الشركة الخارجٌة حتى نهاٌة عام 2012م مبٌعات مقداراها ( )300ملٌون لاير وقد تم
طرح بعض المنتجات الجدٌدة فً عام 2012م فً بعض الدول ففً أسواق اإلمارات العربٌة المتحدة تم
طرح عددا" من المستحضرات الجدٌدة هً مستحضر سورتٌفا  Sortivaبتراكٌزه ومستحضر
بروتون  Proton 40 mgوتم تنفٌذ كافة الخطط التسوٌقٌة والتروٌجٌة لهذه المستحضرات  ،فً
أسواق الكوٌت تم طرح مستحضرات توفاست  Tovastومستحضر جلٌم  Glimبتراكٌزه
ومستحضر مٌتاز  Metazبتراكٌزه  ،و فً أسواق لبنان تم طرح مستحضر توفاست Tovast
ومستحضر أوستٌؾ  Osteveوتم تنفٌذ كافة الخطط التسوٌقٌة والتروٌجٌة لهذه المستحضرات.
 استمرت الشركة فً سٌاستها حٌال استقطاب الكفاءات السعودٌة وتدرٌبها من خالل خطط التطور
الوظٌفً للعدٌد من الكفاءات الوطنٌة  ،كما تم توقٌع االتفاقٌات الخاصة مع إدارة صندوق الموارد
البشرٌة بالرٌاض والقصٌم تتضمن برامج مشتركة لتنمٌة هذا الجانب  ،حٌث بلؽت نسبة السعوده فً
الشركة بشكل عام إلى حوالً  %34و فً مصنع الشركة فً القصٌم  ، %43باإلضافة إلى قٌام
سبٌماكو الدوائٌة بتنظٌم العدٌد من الدورات التدرٌبٌة لموظفً الشركة منها دورات جماعٌة داخل مقر
الشركة والمصنع باإلضافة إلى دورات تدرٌبٌة داخل وخارج المملكة  ،كما شهدت الشركة بداٌة
استقطاب العنصر النسائً السعودي للعمل من أخصائٌات الصٌدلة .
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استثمارات الشركة ومساهماتها في شركات أخرى:
 شركة آراك للرعاية الصحية:

شركة آراك هً شركة ذات مسئولٌة محدودة تعمل فً تجارة الجملة والتجزئة فً المعدات واألجهزة
الطبٌة والجراحٌة ومستلزمات الزٌنة والتجمٌل ومستحضراتها والعطور والمنظفات والتعهدات التجارٌة
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واألدوٌة البٌطرٌة وٌبلػ رأس مالها ( )10ملٌون لاير سعودي وتمتلك سبٌماكو الدوائٌة وشركتها التابعة نسبة
 %100من رأس مال الشركة.

 الشركة العربية لصناعة المستلزمات الطبية " عناية " :
شركة عناٌة هً شركة ذات مسئولٌة محدودة تعمل فً مجال إنتاج المستلزمات الطبٌة االستهالكٌة
وٌبلػ رأسمالها  6مالٌٌن لاير وتمتلك" سبٌماكو الدوائٌة "نسبة  %51من رأس مالها.

 الشركة العربية الصيدالنية طاسيلي )تافكو ( الجزائر:
تساهم " سبٌماكو الدوائٌة "فً شركة تافكو بمبلػ ( )11,753,150لاير سعودي بنسبة  %22من
رأسمال الشركة ،باإلضافة إلى قرض بمبلػ  23,426,651لاير سعودي وٌعتبر هذا االستثمار أداة إستراتٌجٌة
لتثبٌت موقع الشركة فً سوق الجزائر الواعد وتعمل الشركة على إقامة مصنع إلنتاج المستحضرات الطبٌة
وٌتوقع أن ٌتم استكمال المصنع فً الربع الثانً من العام 2013م.

 شركة القصيم للخدمات الطبية:
تساهم سبٌماكو الدوائٌة فً شركة القصٌم للخدمات الطبٌة بمبلػ ( )33,415,150لاير وٌمثل نسبة
 %16.71من رأس مال الشركة  ،وهً شركة مساهمة مقفلة مقرها مدٌنة برٌدة  ،تجدر المالحظة بؤنه تم
افتتاح مستشفى شركة القصٌم للخدمات الطبٌة الواقع فً مدٌنة برٌده فً منتصؾ شهر ٌناٌر من العام 2009م



الشركة العربية لأللياف الصناعية) ابن رشد( :

تبلػ استثمارات سبٌماكو الدوائٌة فً هذه الشركة  355ملٌون لاير  ،وتمثل  % 4.17من رأس مال ابن
رشد ،وتتابع سبٌماكو الدوائٌة الخطوات المبذولة إلعادة هٌكلة" ابن رشد " ولتعزٌز فرص عودتها للربح ،و
تعتقد إدارة الشركة أن الخسائر المحققة مإقتة وال تمثل انخفاضا دائما فً قٌمة استثمارها فً" ابن رشد" .

 المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي:
تمتلك" سبٌماكو الدوائٌة ما نسبته  % 3.12من رأس مال المجموعة السعودٌة لإلستثمار الصناعً .



شركة التصنيع الوطنية:

تعتبر سبٌماكو الدوائٌة مساهم استراتٌجً فً شركة التصنٌع الوطنٌة بنسبة  % 5.25من رأس مال شركة
التصنٌع الوطنٌة.

 شركة ينبع الوطنية لصناعة البتروكيماويات ( ينساب) :
تمتلك" سبٌماكو الدوائٌة "كمإسس حصة  % 1.9من رأس مال شركة ٌنبع الوطنٌة للبتروكٌماوٌات (ٌنساب) .
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 شركة كاد الشرق األوسط للصناعات الدوائية:
تساهم سبٌماكو الدوائٌة بنسبة  % 25من رأسمال الشركة  -وقد أقرت سبٌماكو الدوائٌة تقدٌم تموٌل بمبلػ
 40.7ملٌون لاير على شكل قرض بدون فائدة لشركة كاد الشرق األوسط للصناعات الدوائٌة ،وسوؾ ٌتم عند
اكتمال المشروع رسملة قروض الشركاء البالؽة  74ملٌون كزٌادة فً رأس مال الشركة بحٌث ٌرتفع رأس مال
الشركة من  73ملٌون لاير حالٌا إلى  147ملٌون لاير وترتفع حصة سبٌماكو الدوائٌة من  %25حالٌا إلى
.%40.1
وسوؾ تعمل الشركة على صناعة المواد األولٌة الفعالة التً تدخل فً صناعة المستحضرات الصٌدالنٌة،
وتبرز أهمٌتها فً توطٌن هذه الصناعة اإلستراتٌجٌة فً المملكة وتوفٌر المواد الخام للصناعات الدوائٌة فً
المنطقة العربٌة ككل وكسر احتكار الشركات األجنبٌة العالمٌة فً هذا المجال ،وٌتم العمل على استكمال تنفٌذ
المشروع  ،وسٌتم بدء التشؽٌل التجرٌبً اعتبارا من 2013/1/1م.

 الشركة المغربية لألدوية – ايفارما :
تمتلك سبٌماكو الدوائٌة ( )%50من رأس مال الشركة منذ العام 2011م بمساهمة قدرها  35ملٌون درهم
مؽربً  ،وتجدر اإلشارة إلى أن شركة اٌفارما شركة ذات مسئولٌة محدودة تعمل فً نشاط تصنٌع وتسوٌق
واستٌراد وتوزٌع األدوٌة والمنتجات الصٌدالنٌة  ،وقد تؤسست عام 2000م وبدأت نشاط اإلنتاج بمصنعها فً
طنجة منذ العام 2003م ،وتطمح سبٌماكو الدوائٌة من هذا االستثمار الدخول فً سوق الدواء المؽربً وعدد من
دول شمال إفرٌقٌا.

 شركة أيرجن فارما المحدودة :
أنهت سبٌماكو الدوائٌة بتارٌخ  22مارس 2012م إجراءات االستحواذ على نسبة  %48.5من أسهم شركة
أٌرجن فارما المحدودة  ،وهً شركة متخصصة بإنتاج وتطوٌر وتسجٌل األدوٌة ذات الفعالٌة النوعٌة لعالج
األورام السرطانٌة ومقرها مدٌنة ووترفورد  -ايرلندا
.7

عوامل المخاطرة

تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة أدناه  ،وال بد أن تإخذ فً االعتبار
وبكل عناٌة من قبل المستثمرٌن/المساهمٌن  ،علما بؤن إدارة الشركة تبذل كل الجهود المهنٌة الضرورٌة للتقلٌل
من تؤثٌر هذه المخاطر المتعلقة بالشركة أو عوامل المخاطرة المتعلقة بالسوق وصناعة الدواء بشكل عام متى ما
أمكن ذلك.
 تعمل الشركة فً قطاع التصنٌع الدوائً الذي ٌتمٌز بالمنافسة الشدٌدة سواء كان عن طرٌق الشركات
المحلٌة أو الخارجٌة والتً تتنافس على نفس قاعدة العمالء  ،وقد وضعت الشركة بعض المعاٌٌر التً
تمٌزها عن باقً المنافسٌن مثل تعدد المنتجات  ،والتوسع الخارجً ،والجودة النوعٌة  ،واألسعار
التنافسٌة  ،وستظل الشركة تراقب تحركات السوق لكً تظل فً المقدمة ومع ذلك فإن الشركة ال تضمن
أن تظل دائما محافظة على رٌادتها للسوق.
 بالرؼم من جهود الشركة لل تخفٌؾ من حدة تؤثٌر تقلبات سعر الصرؾ فإنه من الممكن أن تإثر تقلبات
سعر الصرؾ بٌن اللاير السعودي والعمالت األجنبٌة سلبا على التكالٌؾ اإلنتاجٌة وأرباح الشركة ،
حٌث تشتمل عملٌات الشركة على شراء مواد خام وبٌع منتجات نهائٌة بعمالت أخرى ؼٌر اللاير.
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 تعتمد الشركة وأقسامها اإلنتاجٌة بدرجة كبٌرة على مواد خام رئٌسٌة ( المواد الخام الفعالة ) ٌتم شراإها
من العدٌد من الموردٌن الرئٌسٌٌن الذٌن ٌقدمون هذه المواد وأسسوا عالقة عمل وطٌدة مع الشركة خالل
عمر الشركة  ،إال انه لٌس من المضمون استمرارهم فً تقدٌم نفس المزاٌا للشركة فً المستقبل ،
وٌمكن أن ٌإدي أي تؽٌٌر جوهري فً الشروط التً تحصل علٌها الشركة  -عند شرائها للمواد الخام -
إلى التؤثٌر بشكل سلبً على العملٌات وعلى ربحٌة الشركة.
 إن نجاح أعمال الشركة ٌعتمد على قدرتها على تطوٌر وتصنٌع وتسوٌق منتجاتها بنجاح فً الوقت
المحدد ،إن تقدٌم منتجاتنا الجنٌسة الجدٌدة هو عنصر هام بالنسبة ألعمالنا ،وتتكون برامجنا المستقبلٌة
حالٌا من عدد من المستحضرات تحت التطوٌر ومستحضرات تحت التسجٌل ونسعى جاهدٌن إلقامة
تحالفات إستراتٌجٌة جدٌدة مع شركات دوائٌة مشهورة قائمة على البحث لزٌادة عدد منتجاتنا
والمجموعات الدوائٌة الخاصة بنا .لذلك سوؾ نستمر فً تطوٌر واختبار وتسوٌق منتجات جدٌدة وهذه
المنتجات ٌنبؽً أن تلبً وتتماشى مع معاٌٌر السالمة والحصول على موافقات نظامٌة لها تتعلق
بتسجٌلها وتسعٌرتها ،والفشل فً تلبٌة هذه المعاٌٌر أو الحصول على الموافقات الالزمة قد ٌكون له
األثر السلبً على أعمالنا.
 أعمال سبٌماكو الدوائٌة منتشرة فً  13دولة فً الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا باإلضافة إلى المملكة،
وعلى سبٌل المثال مصر و السودان والجزائر والٌمن  ،تلك األعمال بالخارج تعرضها إلى بعض
المخاطر السٌاسٌة واالقتصادٌة مثل فرض شروط جدٌدة على الشركة وتسجٌل منتجاتها أو خفض أسعار
التصدٌر لمنتجاتها ،أي تؽٌٌر فً سٌاسات إحدى الدول التً تعمل بها من الممكن أن ٌإثر على ربحٌة
سبٌماكو الدوائٌة .

 - 2اإلفصاحات وفقا ً للوائح النظامية
 -2أ ) مجلس اإلدارة
 اجتماعات مجلس اإلدارة:ٌبلػ عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالً بما فٌهم رئٌس المجلس سبعة  ،وجمٌعهم ؼٌر تنفٌذٌٌن وقد عقد مجلس
اإلدارة الحالً (  ) 6اجتماعات خالل العام 2012م.
وٌوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس إدارة سبٌماكو الدوائٌة ونسبة حضورهم الجتماعات المجلس خالل العام
2012م:
أعضاء مجلس اإلدارة

المنصب

تارٌخ االجتماع
معالً األستاذ  /صالح بن منٌع
الخلٌوي
معالً الدكتور /نزٌه بن حسن
نصٌؾ
سعادة الدكتور  /عٌسى بن جاسم
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رئٌس
المجلس
عضو
عضو

االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع
الخامس السادس
الرابع
الثالث
الثانً
األول
/12/20
/9/11 /6/11 /4/25
/3/6
/2/18
2012م
2012م 2012م 2012م 2012م 2012م




 بالتمرٌر

X

بالتمرٌر
بالتمرٌر













الخلٌفة
سعادة األستاذ  /إبراهٌم بن رشٌد
الدؼٌثر
سعادة األستاذ  /مسفر بن علً
الحمدان
سعادة المهندس  /طارق بن محمد
الفوزان
سعادة األستاذ  /صالح بن عبدهللا
الدخٌل

عضو
عضو
عضو
عضو

بالتمرٌر



بالتمرٌر





بالتمرٌر
بالتمرٌر












X


















وٌتولى األستاذ  /فهد بن إبراهٌم الخلؾ (نائب الرئٌس للمبٌعات والتسوٌق) مهام سكرتٌر مجلس اإلدارة .

 تصنٌؾ مجلس اإلدارة وأسماء الشركات التً ٌشؽل عضوٌتها أعضاء مجلس اإلدارة :أعضاء مجلس اإلدارة

معالً األستاذ  /صالح بن منٌع الخلٌوي

معالً الدكتور /نزٌه بن حسن نصٌؾ

سعادة الدكتور  /عٌسى بن جاسم الخلٌفة

صفة العضوٌة

ؼٌر تنفٌذي
مستقل

ؼٌر تنفٌذي

سعادة األستاذ  /إبراهٌم بن رشٌد الدؼٌثر

ؼٌر تنفٌذي

سعادة األستاذ  /مسفر بن علً الحمدان

ؼٌر تنفٌذي

سعادة المهندس  /طارق بن محمد الفوزان
سعادة األستاذ  /صالح بن عبدهللا الدخٌل

مستقل
مستقل

شركات مساهمة ٌشؽل عضوٌة مجلس
إدارتها
 الشركة العربٌة للصناعات الدوائٌة
والمستلزمات الطبٌة ـ أكدٌما*
 شركة آراك للرعاٌة الصحٌة **
 الشركة العربٌة المؽربٌة للصناعات
الصٌدالنٌة إٌفارما  /المؽرب
 الشركة السعودٌة لتبادل المعلومات
شركة التصنٌع الوطنٌة
 الشركة العربٌة للصناعات الدوائٌة
والمستلزمات الطبٌة ـ أكدٌما *
 الشركة العربٌة لتصنٌع المنتجات
الطبٌة عناٌة***
 الشركة الكوٌتٌة السعودٌة للصناعات
الدوائٌة  /الكوٌت
 الشركة الوطنٌة للصناعات الدوائٌة /
الكوٌت
 شركة آراك للرعاٌة الصحٌة**
 الشركة العربٌة المؽربٌة للصناعات
الصٌدالنٌة إٌفارما  /المؽرب
 الشركة السعودٌة للفنادق والمناطق
السٌاحٌة
 شركة آراك للرعاٌة الصحٌة**
 الشركة العربٌة الصٌدالنٌة طاسٌلً ـ
تافكو  /الجزائر
 شركة القصٌم للخدمات الطبٌة

* شركة عربٌة مشتركة تؤسست عام 1976م تساهم بها حكومات عدد من الدول العربٌة ومقرها األردن.
** شركة آراك للرعاٌة الصحٌة وهً شركة ذات مسئولٌة محدودة مملوكة لسبٌماكو الدوائٌة بنسبة .%100
*** شركة عناٌة وهً شركة ذات مسئولٌة محدودة مملوكة لسبٌماكو الدوائٌة بنسبة .%51
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 بٌان بعدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وأفراد عائالتهم وتؽٌرها خالل العام  2012م :االسم

إجمالً عدد األسهم فً
تارٌخ 2012 /1/1م
300
2,730
300
27,060
1,404
3,171

معالً األستاذ  /صالح بن منٌع الخلٌوي
معالً الدكتور  /نزٌه بن حسن نصٌؾ
سعادة الدكتور  /عٌسى بن جاسم الخلٌفة
سعادة األستاذ  /إبراهٌم بن رشٌد الدؼٌثر
سعادة األستاذ  /مسفر بن علً الحمدان
سعادة المهندس  /طارق بن محمد الفوزان
سعادة األستاذ  /صالح بن عبدهللا الدخٌل

إجمالً عدد األسهم فً
2012 /12/31م
300
2,219
300
27,060
1,404
3,171

 األسهم التً تعود ألشخاص ( عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفٌذٌٌن وأزواجهم وأوالدهم القصر)والتؽٌرات التً طرأت علٌها خالل السنة المالٌة :
االسم
الشركة العربٌة للصناعات
الدوائٌة والمستلزمات الطبٌة ـ
أكدٌما
المإسسة العامة للتقاعد
سعادة األستاذ  /خالد صالح
عبدالرحمن الشثري

إجمالً عدد األسهم
فً2012/1/1م
15,687,500

إجمالً عدد األسهم فً
2012/12/31م
15,984,715

إجمالً نسبة التملك نهاٌة
العام
% 20.3

10,242,456
4,448,000

10,242,456
4,399,216

% 13.06
% 5.6

 – 2ب ) لجان مجلس اإلدارة :
 لجنة المراجعة:
لجنة مشكلة من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار من الجمعٌة العامة للشركة ،وقد عقدت خالل العام 2012م
أربعة اجتماعات ،والجدول أدناه ٌوضح أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضورهم الجتماعات اللجنة:

أعضاء لجنة المراجعة

المنصب

سعادة األستاذ /صالح بن عبدهللا الدخٌل

رئٌس

األول

الثانً

الثالث

الرابع

2012/1/29م 2012/4/23م 2012/8/11م 2012/12/11م








اللجنة
عضو









سعادة األستاذ /مسفر بن علً الحمدان

سعادة المهندس /طارق بن محمد الفوزان عضو









* وٌتولى األستاذ /عبد الرحمن بن أحمد الشعالن ( مدٌر إدارة المراجعة الداخلٌة ) مهام سكرتٌر اللجنة
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 األسهم المملوكة لرئٌس وأعضاء وسكرتٌر لجنة المراجعة:
إجمالً عدد األسهم
بداٌة العام
3,171

االســــم
سعادة األستاذ  /صالح بن عبدهللا الدخٌل
سعادة األستاذ  /مسفر بـن علً الحمدان

إجمالً عدد األسهم
نهاٌة العام
3,171

-

سعادة المهندس  /طارق بـن محمد الفوزان

-

1,404

سعادة األستاذ  /عبدالرحمن بن أحمد الشعالن

1,404
-

-

تإدي لجنة المراجعة أعمالها وفق المهام المعتمدة بقرار الجمعٌة العامة العادٌة للشركة والمطابق لمهام أعمال
لجنة المراجعة المحدد فً الئحة حوكمة الشركات السعودٌة الصادرة عن مجلس هٌئة السوق المالٌة بموجب
القرار رقم  2006-212-1وتارٌخ 1427/10/21هـ الموافق 2006/11/12م  ،ومن مهام لجنة المراجعة
الرئٌسٌة التؤكد من مدى كفاٌة وفاعلٌة نظام الرقابة الداخلٌة ودراسة القوائم المالٌة والتوصٌة بإختٌار المحاسبٌٌن
القانونٌٌن وفق ضوابط محددة كما تتولى اللجنة اإلشراؾ على المراجعة الداخلٌة ودراسة تقارٌرها ومالحظات
المحاسب القانونً ورفع التوصٌات إلى مجلس اإلدارة.
وقد ناقشت اللجنة خالل اجتماعاتها للعام المالً المنتهً بتارٌخ 2012/12/31م المهمات الموكله لها وفق
القرارات المشار إلٌها سابقاً ،وأصدرت توصٌاتها لمجلس إدارة الشركة كما ناقشت تقارٌر المراجعة الداخلٌة
وأكدت على تنفٌذ ما ورد بها من توصٌات لدعم فاعلٌة إجراءات الرقابة الداخلٌة بالشركة هذا ولم تكن هنالك
مالحظات جوهرٌة من شؤنها التؤثٌر على قناعة اللجنة بسالمة دورة الرقابة الداخلٌة.


لجنة الترشيحات والمكافآت :

لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة فً اجتماعه الثانً المنعقد بتارٌخ 2008 / 10 / 23م  ،وتتكون
اللجنة من كل من :
االسم

المنصب

معالً األستاذ  /صالح بن منٌع الخلٌوي
معالً الدكتور  /نزٌه بن حسن نصٌؾ
سعادة الدكتور  /عٌسى بن جاسم الخلٌفة
سعادة األستاذ  /إبراهٌم بن رشٌد الدؼٌثر

رئٌس اللجنة
عضو
عضو
عضو

االجتماع األول
2012/2/18م


X


االجتماع الثانً
2012/12/20م





* وٌتولى األستاذ /فهد بن إبراهٌم الخلؾ (نائب الرئٌس للمبٌعات والتسوٌق) مهام منسق أعمال اللجنة.

تختص لجنة الترشٌحات والمكافآت بمراجعة هٌكل مجلس اإلدارة وتحدٌد جوانب الضعؾ والقوة فً
مجلس اإلدارة والتؤكد من استقاللٌة األعضاء المستقلٌن واإلشراؾ على سٌاسات وخطط مكافآت مجلس اإلدارة
وكبار التنفٌذٌٌن ،هذا باإلضافة إلى المهام والمسئولٌات الواردة فً الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هٌئة
السوق المالٌة والئحة الحوكمة الخاصة بالشركة  ،هذا وقد عقدت اللجنة خالل العام 2012م اجتماعٌن وكان
نسبة الحضور فً االجتماع األول ( )% 75واالجتماع الثانً ( . )% 100
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 أبرز أعمال اللجنة و توصياتها :
 1ـ التوصٌة لمجلس اإلدارة بخصوص الترشٌح لعضوٌة المجلس للدورة التاسعة القادمة (2013م ـ 2016م)
وفقا ً للسٌاسات والمعاٌٌر المعتمدة .
 2ـ تحدٌد العالوة الدورٌة والحوافز المالٌة لكافة العاملٌن بالشركة .
 3ـ تحدٌد مكافآت كبار التنفٌذٌٌن بالشركة .
 4ـ التؤكد من استقاللٌة أعضاء مجلس اإلدارة وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو ٌشؽل عضوٌة
مجلس إدارة شركة أخرى .
 5ـ مراجعة هٌكل مجلس اإلدارة ورفع التوصٌات فً شؤن التؽٌٌرات التً ٌمكن إجراإها .
 6ـ تحدٌد جوانب الضعؾ والقوة فً مجلس اإلدارة  ،واقتراح معالجتها بما ٌتفق ومصلحة الشركة .


مكافآت مجلس اإلدارة:

بلػ إجمالً ما تم صرفه خالل عام 2012م ألعضاء مجلس اإلدارة مبلػ ( )3,115,856لاير وذلك
حسب التفصٌل التالً :
البٌان
الرواتب والتعوٌضات
البدالت
المكافآت الدورٌة والسنوٌة
مكافآة عضوٌة مجالس إدارات
شركات تابعة
مكافآة عضوٌة لجان
الخطط التحفٌزٌة
أي تعوٌضات أو مزاٌا عٌنٌة أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي

أعضاء المجلس ؼٌر التنفٌذٌٌن
135,000
1,400,000
800,000
350,000
 تؤمٌن طبً لألعضاء وأفراد عائالتهم-إجمالً مصارٌؾ سفر بمبلػ ( )430,856لاير

* ال ٌوجد أعضاء تنفٌذٌٌن فً مجلس اإلدارة

 -8ج ) وصؾ ألي مصلحة تعود لكبار التنفٌذٌٌن وأزواجهم وأوالدهم القصر فً أسهم الشركة:
االسم
سعادة الدكتور /حسٌن بن محمد ؼنام القحطانً
سعادة المهندس /أحمد بن عبد هللا الربدي
سعادة األستاذ /فهد بن إبراهٌم الخلؾ
سعادة األستاذ  /فهد بن صالح الربدي
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المنصب
رئٌس الشركة
التنفٌذي
نائب الرئٌس
للشإون الفنٌة
والتصنٌع
نائب الرئٌس
للمبٌعات والتسوٌق
مدٌر عام الخدمات

عدد األسهم
بداٌة العام

عدد األسهم
نهاٌة العام

100

100

8,496

3,921

-

-

-

-

سعادة األستاذ /محمد بن علً الكرٌدا



المساندة
مدٌر اإلدارة المالٌة

100

100

مكافآت كبار التنفيذيين:

بلػ إجمالً ما تم صرفه خالل عام 2012م لكبار التنفٌذٌٌن بما فٌهم رئٌس الشركة التنفٌذي ومدٌر اإلدارة
المالٌة مبلػ ( )7,328,423لاير حسب التفصٌل التالً-:
البٌان
الرواتب والتعوٌضات
البدالت
المكافآت الدورٌة والسنوٌة
الخطط التحفٌزٌة
أي تعوٌضات أو مزاٌا عٌنٌة أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي

خمسة من كبار التنفٌذٌٌن ممن تلقوا أعلى المكافآت
والتعوٌضات (ٌشمل الرئٌس التنفٌذي والمدٌر المالً)
4,467,725
1,042,573
1,818,125
تؤمٌن طبً للتنفٌذٌٌن وأفراد عائالتهم

 – 2د ) مقارنة متطلبات الالئحة مع ما تم تطبيقه من أحكامها:
تلتزم الشركة بشكل عام بتطبٌق مواد الئحة الحوكمة الصادرة عن هٌئة السوق المالٌة وتم إقرار معظم األنظمة
الواردة فً الئحة حوكمة الشركات واعتمادها من مجلس اإلدارة والجمعٌات العامة للشركة حسب األنظمة ،
وتعمل الشركة على استكمالها وإدراجها تحت مسمى نظام حوكمة الشركة وإقراره من الجمعٌة العامة  ،مع
مالحظة الفقرات التالٌة من الالئحة والتً لم ٌتم تطبٌقها حتى اآلن :
 بخصوص الفقرة (ب) من المادة السادسة ،تتبع الشركة نظام التصوٌت العادي حسب نظامها األساسً
ونظام الشركات ولم ٌتم اعتماد طرٌقة التصوٌت التراكمً على بند اختٌار أعضاء مجلس اإلدارة فً
الجمعٌة العامة  ،وبخصوص الفقرة (د) من المادة السادسة الخاصة باإلفصاح من األشخاص ذوي
الصفة االعتبارٌة الذٌن ٌتصرفون نٌابة عن ؼٌرهم باإلفصاح عن سٌاستهم فً التصوٌت وتصوٌتهم
الفعلً فً تقارٌرهم السنوٌة فلم ٌرد للشركة مثل هذا اإلفصاح من أي جهة.
 الفقرة (د) من المادة العاشرة الخاصة بوضع سٌاسات ومعاٌٌر واضحة ومحددة للعضوٌة فً مجلس
اإلدارة  :توضح الالئحة الخاصة بمهام و مسإولٌات مجلس اإلدارة القواعد العامة لعضوٌة مجلس
اإلدارة ،كذلك تعتمد الشركة على الشروط الواردة فً تعمٌم معالً وزٌر التجارة والصناعة رقم
( )3245/9362/222وتارٌخ 1412/6/18هـ  ،وتعمل الشركة على استكمال و إتمام الالئحة
الخاصة بالسٌاسات و المعاٌٌر و اعتمادها من الجمعٌة العامة خالل العام 2013م إن شاء هللا .
 وبخصوص الفقرة (ط) من المادة الثانٌة عشرة بخصوص األشخاص ذوي الصفة االعتبارٌة الذٌن ٌحق
لهم بحسب نظام الشركة تعٌٌن ممثلٌن لهم فً مجلس اإلدارة فإن نظام الشركة ال ٌمنح مثل هذا الحق
ألحد.
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 المبالغ المستحقة للجهات الحكومية:
قٌمة المدفوعات النظامٌة المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصؾ
موجز لها وبٌان أسبابها :
الدفعات المستحقة للجهات الحكومٌة (بآالؾ الرٌاالت)
الزكاة و الضرٌبة
المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة
المجموع

2012/12/31
28,131
920
29,051

علما بؤنه كما فً  2012/12/ 31ال ٌوجد أٌة دفعات مستحقة كرسوم جمركٌة أو تكالٌؾ تؤشٌرات وإقامات

 استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة:
ال توجد حالٌا ً أٌة استثمارات أو أٌة احتٌاطٌات أخرى تم إنشاإها لمصلحة موظفً الشركة.
 مراجعي الحسابات الخارجي :
وافقت الجمعٌة العامة لمساهمً الشركة المنعقدة فً 2012/ 6 / 4م على تعٌٌن المحاسب القانونً السادة /
المحاسبون المتضامنون لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالٌة 2012م بنا ًء على توصٌة لجنة المراجعة.
تم الحصول على عروض من مكاتب المراجعة لتدقٌق حسابات الشركة للعام 2013م وقد تم عرضها على
لجنة المراجعة  ،وبعد مناقشتها أستقر رأي اللجنة على الترشٌحات التً ستعرض على الجمعٌة العمومٌة للنظر
فً اختٌار مراجع حسابات الشركة لعام  2013م.
 السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة :
تتفق مع معاٌٌر المحاسبة الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن
 ملكية حصص كبيرة من األسهم بموجب المادة الثالثين من قواعد التسجيل واإلدراج :
ال توجد آٌة مصلحة فً فئة األسهم ذات األحقٌة فً التصوٌت تعود ألي من أألشخاص قاموا خالل عام 2012
بإبالغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثالثٌن من قواعد التسجٌل واإلدراج حٌث لم ٌرد للشركة أي من هذه
البالؼات خالل عام  2012م.
 أدوات الدين  ،حقوق خيار  ،حقوق تحويل :
ال توجد لدى الشركة أٌة أدوات دٌن قابلة للتحوٌل إلى أسهم  ،كما ال توجد أٌة حقوق خٌار أو مذكرات حق
اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل عام  2012م ،والشركة لم تقم بإصدار أٌة سندات،
و بالتالً لم تقم باسترداد أو شراء أو إلؽاء أٌة أدوات دٌن قابلة لالسترداد.
 القروض :
ٌوجد لدى الشركة اتفاقٌة تموٌل بالمرابحة اإلسالمٌة مع احد البنوك المحلٌة ،وقد بلػ إجمالً المستحق على
الشركة من قٌمة ذلك التموٌل  20ملٌون لاير كما فً  31دٌسمبر 2012م.
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 الجـــزاءات :
لم تفرض على الشركة أٌة عقوبة أو جزاء أو قٌد احتٌاطً سواء من هٌئة سوق المال أو من أي جهة
إشرافٌة أو تنظٌمٌة أو قضائٌة أخرى.
 التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو المساهمين:
لم ٌتبٌن و جود أي معلومات عن ترتٌبات أو اتفاقٌات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار
التنفٌذٌٌن أو أي من مساهمً شركة سبٌماكو الدوائٌة بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه فً الحصول على
األرباح.
 عقود األطراف ذوي العالقة :
لٌس هناك عقود مع أطراؾ ذوي عالقة بؤعضاء مجلس اإلدارة أو الرئٌس التنفٌذي أو المدٌر المالً أو ألي
شخص ذي عالقة بهم .
 سياسة توزيع األرباح :
وفقا ً لالئحة سٌاسات توزٌع األرباح الخاصة بالشركة والمعتمدة منذ العام  2008م التً أقرت أسس توزٌع
األرباح للمساهمٌن كاآلتً :
 للمساهم  /مالك األسهم بالشركة الحق فً الحصول على نصٌبه من األرباح الصافٌة السنوٌة القابلة للتوزٌعوفقا ً لما تقره الجمعٌة العمومٌة فً هذا الخصوص .
 تقر الجمعٌة العامة األرباح المقترح توزٌعها وتارٌخ التوزٌع وتكون أحقٌة األرباح سواء األرباح النقدٌة أوأسهم المنحة لمالكً األسهم المسجلٌن بسجالت مركز إٌداع األوراق المالٌة فً نهاٌة تداول ٌوم انعقاد
الجمعٌة العمومٌة التً أقرت توزٌعها.
 ٌؤخذ فً االعتبار خصم التالً من األرباح السنوٌة :أ .مخصص الزكاة المفروضة شرعا.
ب .المصروفات العمومٌة والتكالٌؾ األخرى.
جٌ .جنب ( )%10من األرباح الصافٌة لتكوٌن احتٌاطً نظامً ،وٌجوز للجمعٌة العامة العادٌة وقؾ هذا
التجنٌب متى بلػ االحتٌاطً المذكور  %50من رأس المال.
دٌ .جنب كذلك ( )%5من األرباح الصافٌة لتكوٌن احتٌاطً اتفاقً ٌخصص لألؼراض التً تحددها
الجمعٌة العامة وٌجوز وقؾ هذا التجنٌب إذا بلػ االحتٌاطً المذكور ( )%25من رأس مال الشركة.
 ٌوزع من الباقً بعد ذلك دفعة أولى للمساهمٌن تعادل ( )%5من رأس المال المدفوع . ٌخصص بعد ما تقدم ما ال ٌتجاوز ( )%10من الباقً لمكافؤة مجلس اإلدارة وٌوزع الباقً بعد ذلكعلى المساهمٌن كحصة إضافٌة فً األرباح.
 -تدفع األرباح المقرر توزٌعها على المساهمٌن فً المكان والمواعٌد التً ٌحددها مجلس اإلدارة.
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ٌقترح مجلس اإلدارة توزٌع مبلػ ( )156,875,000لاير للمساهمٌن عن السنة المنتهٌة فً 2012/12/31م
بواقع ( ) 2لاير للسهم الواحد بعد موافقة الجمعٌة العامة القادمة ،وسوؾ تكون أحقٌة األرباح لمالكً أسهم
ا لشركة بنهاٌة تداول الٌوم المحدد النعقاد الجمعٌة العامة العادٌة وذلك حسب أنظمة وزارة التجارة وهٌئة السوق
المالٌة.
 التبرعات والمسئولية االجتماعية
إٌمانا من سبٌماكو الدوائٌة بؤهمٌة مسئولٌاتها االجتماعٌة واإلنسانٌة وأنها تتعدى نشاطاتها فً التصنٌع واألعمال
وتحقٌق األرباح إلى القٌام بواجباتها االجتماعٌة وفقا للمفاهٌم الحدٌثة  ،حٌث قامت الشركة بتقدٌم العدٌد من
التبرعات العٌنٌة على شكل أدوٌة والنقدٌة لبعض المراكز االجتماعٌة والجمعٌات  ،وسوؾ تستمر الشركة
بممارسة مسإولٌتها االجتماعٌة تجاه المجتمع الذي تنتمً إلٌه بدعم ورعاٌة الكثٌر من المإتمرات والحمالت
التثقٌفٌة والتوعوٌة فً مختلؾ مناطق المملكة.
وفً ظل دعم الشركة الدائم لمسٌرة تدرٌب وتؤهٌل الشباب السعودي الراؼبٌن فً العمل وكذلك العمل على
توطٌن العمالة الوطنٌة بالشركة فقد تم توقٌع اتفاقٌة تعاون مع صندوق تنمٌة الموارد البشرٌة لدعم هذا الجانب.
 إقرار مجلس اإلدارة:
ٌقر مجلس اإلدارة وفقا ً ألفضل المعلومات المتاحة له من جمٌع النواحً الجوهرٌة بما ٌلً:
 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحٌح. أن نظام الرقابة الداخلٌة أعد على أسس سلٌمة وٌتم تنفٌذه بفعالٌة. -أنه ال ٌوجد أي شك ٌذكر بشؤن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

جدول أعمال ومقترحات الجمعية العامة للشركة :

.9

ٌتقدم مجلس إدارة الشركة للمساهمٌن بالمقترحات التالٌة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
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الموافقة على ما جاء بتقرٌر مجلس اإلدارة عن السنة المالٌة المنتهٌة فً 2012/12/31م .
الموافقة على المٌزانٌة العمومٌة للشركة فً 2012/12/31م وعلى حساب األرباح والخسائر عن
الفترة من 2012/1/1م حتـــى 2012/12/31م .
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن نفس الفترة .
الموافقة على توزٌع األرباح حسب اقتراح مجلس اإلدارة بواقع ( )2لاير للسهم الواحد بنسبة ()% 20
وتكون أحقٌة األرباح للمساهمٌن المسجلٌن بسجالت الشركة فً نهاٌة تداول ٌوم انعقاد الجمعٌة .
الموافقة على اختٌار مراقب الحسابات من بٌن المرشحٌن من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالٌة
للعام المالً 2013م والبٌانات المالٌة الربع سنوٌة وتحدٌد أتعابه .
الترخٌص من الجمعٌة العامة العادٌة للشركة على ممارسة سعادة الدكتور  /عٌسى بن جاسم الخلٌفة ـ
عضو مجلس إدارة سبٌماكو الدوائٌة ـ بعمله عضواً منتدبا ً فً الشركة الكوٌتٌة السعودٌة للصناعات
الدوائٌة وعضو مجلس الشركة الوطنٌة للصناعة الدوائٌة حٌث ٌمثل سعادته حكومة الكوٌت فً مجلس
إدارة شركة أكدٌما (شركة حكومٌة مشتركة) وٌتولى رئاسة مجلس إدارتها .
الموافقة على إقرار الالئحة الخاصة بسٌاسات ومعاٌٌر وإجراءات العضوٌة فً مجلس إدارة الشركة .
الموافقة على إقرار نظام حوكمة الشركة .
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة التاسعة التً تبدأ من تارٌخ انعقاد الجمعٌة ولمدة ثالث سنوات .

كما ٌود مجلس اإلدارة اإلشادة بما تقدمه حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك عبد هللا بن عبد العزٌز
وولً عهده األمٌن من دعم كرٌم متواصل مما كان له األثر الطٌب فً تطور مسٌرة الشركة التصنٌعٌة
واالستثمارٌة ،وتخص بالتقدٌر معالً وزٌر الصحة وزمالئه الكرام وكبار المسئولٌن فً إدارة الخدمات الطبٌة
التابعة لألجهزة الحكومٌة األخرى ،وفً الختام ال ٌسع المجلس إال أن ٌشكركم على تلبٌة دعوته بالحضور وأن
ٌشٌد بالجهود المخلصة لمنسوبً الشركة  ،التً كان لها األثر المباشر فٌما حققته الشركة من نتائج فً هذا العام.
وهللا ولً التوفٌق ،،،
مجلس اإلدارة
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