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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

  (سبيماكو الدوائية)الشركة السعودية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية السادة : مساهمي  
 ،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
يسرني نيابة عن مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية و أصالة عن نفسي أن أقدم لكم  

متضمنا تقرير مجلس اإلدارة و تقرير مراجعي الحسابات  م2016لعام  الثالثونالتقرير السنوي 
 واإليضاحات حول القوائم المالية.م 31/12/2016المالية المنتهية في   والقوائم المالية للسنة

 
          مليار لاير بنمو نسبته 1.841تمكنت الشركة بفضل هللا من تحقيق مبيعات بلغت 

 160.3للشركة  الدخل من العمليات الرئيسية بلغم ، و قد 2015مقارنة بالعام الماضي  % 8
نخفاض إلى إللهذا ا يلرئيسا سببالعن العام الماضي ويعود  (% 39سبة )بإنخفاض نمليون لاير 

دارية و العمومية نتيجة مليون لاير وارتفاع المصاريف اإل 71تسجيل خسائر صرف عملة بقيمة 
و هذا ، و ارتفاع مصاريف البحث و التطويرتوحيد أحد الشركات التابعة )شركة القصيم الطبية( 

 ابق .عام السعن ال %5مليون لاير بنمو نسبته   376.7قد بلغت األرباح الصافية 
 

إذا كان هذا العام قد شهد تحديات غير عادية من ظروف اقتصادية وسياسية صعبة في 
من المبادرات التي سوف يظهر تأثيرها  ا  بعض األسواق ، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية عدد

اإلنتاجية  م سوف يتم تشغيل مشروع توسعة الطاقة2017، فخالل العام بإذن هللااإليجابي مستقبال  
اإلنتاج في شركة الدمام  ءتشغيل مركز التطوير الدوائي وبد في مصنع الشركة بالقصيم وكذلك

 فارما إن شاء هللا.
 

من مصنع  بدأالمرتبطة بالصناعة الدوائية  استثمرت سبيماكو الدوائية في كل النشاطات
ز متكامل للتطوير وصوال  إلى سبيماكو الدوائية في القصيم وزيادة الطاقات اإلنتاجية وإقامة مرك

التوسعات الكبيرة داخل وخارج المملكة من خالل العديد من المشاريع الجديدة واالستحواذات التي 
نهدف من خاللها إلى زيادة الحصص السوقية سواء  في المملكة أو في األسواق الخارجية ، وكذلك 

 زيادة استثماراتنا في هذا المجال .نعمل على االستفادة من النمو في مجال الرعاية الصحية ب
 

 2020وبرنامج التحول الوطني  2030ومن خالل إعالن رؤية المملكة العربية السعودية 
من المبادرات منها زيادة نسبة التصنيع الدوائي المحلي من إجمالي قيمة  ا  والتي تتضمن عدد

في اإلنفاق على  ، وكذلك زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص %40إلى  %20السوق من 
فإننا على ثقة من قدرتنا على االستفادة  2020في العام  %35إلى  %25الرعاية الصحية من 

من هذه الفرص الواعدة وتعزيز قوة الشركة وآفاقها المستقبلية كشركة رائدة في مجال الصناعة 
 الدوائية والرعاية الصحية في المنطقة.
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مدرب والمحفز ، والعامل بروح الفريق الواحد هو يدرك الجميع بأن العنصر البشري ال
القادر على تحقيق األهداف الطموحة والمبادرات اإلستراتيجية ، لذا فإننا حريصون على مواصلة 

لسبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة وتحسين مستويات األداء  مسيرة تطوير الموارد البشرية
 ابلة متطلبات التطوير في المجموعة.وااللتزام بالمعايير المهنية العالية لمق

 
ومع النمو في أعمال الشركة داخليا  وخارجيا  فإننا مستمرون في مراجعة األنظمة وأساليب 
العمل ونظام الحوكمة بين سبيماكو الدوائية والشركات التابعة بما يتوافق مع الممارسات العالمية 

دية لمختلف األعمال ويخدم خططنا الناجحة وينعكس على فاعلية واختصار الدورة المستن
 اإلستراتيجية.

 
      بتعزيز استثماراتها داخل المملكة العربية السعوديةخالل العام الماضي قامت الشركة 

م العديد من القرارات الهامة على المستويين االستراتيجي و 2016، وشهد العام خارجها و
حيث  ،مراحلها النهائيةع الشركة في القصيم في مصنالجديدة التوسعات  بلوغالتشغيلي و أهمها 

المنتجات الصلبة خالل  التوسعة في مصنعو مركز التطوير الدوائي في  عملالن يتم أيتوقع 
التشغيل الفعلي لمصنع شركة الدمام الدوائية في  ءبد كذلكم ، 2017األول من العام  النصف

تأسيس  تم، و المستحضرات الصيدالنية والذي يقوم بتصنيع بالدمام  ىالمدينة الصناعية األول
الصناعية  مقرها المدينةمليون لاير و 100دوائية برأسمال شركة الوطن العربية للصناعات ال

من  %57.2زيادة حصة سبيماكو الدوائية في شركة القصيم الطبية إلى الثانية في القصيم ، و
من األسهم  سهم 7,035,655ببيع الشركة كما قامت خالل شراء حصة بعض المساهمين، 

في و ، مليون لاير سعودي 263.3رأسمالية بقيمة  ا  المملوكة لها في شركة ينساب وحققت أرباح
لمغرب قامت سبيماكو الدوائية بالمشاركة في زيادة رأسمال شركة سبيماكو ااألسواق الخارجية 

 . %70.65لتصبح حصة الشركة 
 

        ة اتفاقيات إستراتيجية في مجال تصنيعخالل العام الماضي قامت الشركة بتوقيع عد
تسويق مجموعات دوائية مع عدد من الشركات العالمية ويعكس ذلك قدرة سبيماكو الدوائية في و

الحرص على إنتاج بقة لألنظمة و الشروط العالمية والمحافظة على مستوى عالمي من المطا
 مستحضرات دوائية بجودة عالية و بمعايير عالمية . 

 
في استقطاب  واصلت سبيماكو الدوائية دورها الريادي لخدمة المجتمع حيث استمرت

قامت الشركة بتنظيم العديد   وقد،  %37ث بلغت نسبة السعودة تدريبها حيالكفاءات السعودية و
من الدورات التدريبية لمنسوبيها منها دورات جماعية داخل مقر الشركة والمصنع باإلضافة إلى 

 . ا  ( موظف504ية داخل وخارج المملكة إستفاد منها قرابة  )دورات تدريب
 

نجازات لجهود من أجل تحقيق المزيد من اإلإننا بمشيئة هللا عاقدون العزم على مواصلة ا
في مرحلة بالغة األهمية ، تحمل في طياتها الكثير من  وتطوير أعمال الشركة ، ورفع كفاءة األداء

يماكو الدوائية وجميع شركاتها التابعة الحرص على الكفاءة التحديات والفرص وتفرض على سب
 اإلدارية والفنية والمالية.
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إيمانا  من سبيماكو الدوائية بأهمية مسئولياتها اإلجتماعية واإلنسانية  وأنها تتعدى نشاطاتها 

الحديثة ، فقد في التصنيع واألعمال وتحقيق األرباح إلى القيام بواجباتها اإلجتماعية وفقا  للمفاهيم 
لتها للتوعية بمرض السكري من خالل حملة سكري صديقي ، و خالل محاستمرت الشركة في 

 عبدالعزيز سعود بن فيصل بن مشعل بن الدكتور العام الماضي دشن صاحب السمو الملكي األمير
 عنية للتوعطلقتها سبيماكو الدوائية و جمعية كبدك أالتي ن أمير منطقة القصيم حملة ابدأ اآل

 في مهرجانات والفعاليات التي تساهمالعديد من اللى إضافة ، باإللتهاب الكبد الوبائي سي مرض ا
 .الحراك اإلقتصادي  في المملكة الشباب واألسر المنتجة و دعم

 
التقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد وفي الختام نتوجه بالشكر و

وجميع الجهات ذات العالقة على  -حفظهم هللا-هده وولي ولي العهد وولي ع آل سعود العزيز
دعمهم المستمر و الشكر موصول إلى جميع مساهمي الشركة لثقتهم ودعمهم الدائم كما أوجه 

 اإلدارة التنفيذية للشركة و الشركات التابعة وجلس اإلدارة على دعمهم المستمر والشكر ألعضاء م
على جهودهم المخلصة متطلعا  الى مزيد  العربية السعودية ج المملكةمنسوبيها داخل و خار جميع

  م .2017من النجاحات خالل العام 
 
  
 

 صالح بن منيع الخليوي                                                                               
 شركة إدارةرئيس مجلس 

 سبيماكو الدوائية                                                                                
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 التقرير السنوي

 لمجلس إدارة سبيماكو الدوائية

 م2016للعام المالي 

 

 .مقدمة  .1

أن يقبدم )سببيماكو الدوائيبة( يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية  

سبتثماراتها داخبل و خبارج إالذي يستعرض فيه كافة نشاطات شركة سبيماكو الدوائية و  لثالثوناتقريره السنوي 

ببالقوائم الماليبة المدققبة  مرفقبا    م2016 عبامعن الوضع العام للشبركة خبالل  المملكة العربية السعودية وملخصا  

ئج المالية للشركة ، ومتضبمنا أهبم وتقرير مراقب الحسابات عن النتا  م31/12/2016للسنة المالية المنتهية في 

عببن تطبيببق حوكمببة الشببركات ومعلومببات  ا  التقريببر ملخصبب يتضببمن، كمببا  التطببورات والنتببائج وأنشببطة التشببغيل

 اللجان المنبثقة عن المجلس . و اإلدارةتفصيلية عن مجلس 

 

  .ألساسية للشركة الرؤية و الرسالة و القيم ا .2

  . و ناشطة عالميا   ائية رائدة إقليميا  أن تكون سبيماكو الدو رؤية الشركة:

 تكسبها عالمية وبمعايير عالية جودة ذات دوائية مستحضرات بتوفير الدوائية سبيماكو  تلتزمرسالة الشركة : 

 وعامليها مساهميها ينفع بما اإلستراتيجية والتحالفات الذاتي التطوير خالل من وعالميا   إقليميا   عمالئها والء

 . والمجتمع

 

هتمام الشركة الدائم بكافة الجوانب المتعلقة بالصناعة إترتكز رسالة الشركة على مجموعة من القيم التي تعكس و

 -:  كما يليالدوائية من مدخالت و مخرجات وهي 

o : بأن  تلتزم لذا ، بها ثقتهم وتقدر المساهمين تجاه بمسئوليتها  الدوائية سبيماكو تؤمن خدمة المساهمين  

 .الشركة في ستثماراتهمإل المناسبة ائدالعو توفر

o  : تلتزم لذا ، العالجية  حتياجاتهمإ وتقدر المرضى تجاه بمسئوليتها الدوائية سبيماكو تؤمنخدمة المريض 

 .المناسب الوقت في المناسب الدواء وتوفير المرضى احتياجات تلبية على مكثف بشكل تعمل بأن الشركة
 

o  : تساهم  بأن تلتزم لذا ، فيه تعمل الذي المجتمع تجاه بمسئوليتها " الدوائية وسبيماك" تؤمن خدمة المجتمع 
 .خدمته في فاعل بشكل

 

o  : مع  بالعمل الشركة تلتزم لذا ، رغباتهم بتحقيق وتهتم عمالئها " الدوائية سبيماكو" تقدرإرضاء العمالء 

 جودة ذات منتجات  بتقديم وتلتزم ، حتياجاتهمإو ومتطلباتهم رغباتهم على للتعرف مباشر بشكل العمالء

 .والئهم وكسب رغباتهم وتحقيق حتياجاتهمإ بتلبية كفيلة عالية
 

o  أهداف تحقيق في ودورهم العاملين من منسوبيها " الدوائية سبيماكو" تقدرالعاملين :  أداءتمكين و تطوير 
 ، العالية الكفاءات ذوي فراداأل على والمحافظة وتوظيف ستقطاببإ الشركة تلتزم لذا  ونموها، الشركة
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 بشكل  الشركة  عمالء خدمة من وتمكينهم وقدراتهم ومهاراتهم معارفهم لتطوير وتدريبهم بتحفيزهم   وتلتزم
  .للشركة والوالء عالية وفاعلية بكفاءة والعمل والمهنية األداء من عالية درجة منهم الشركة وتتوقع متميز،

 

o  في ونجاحها الشركة لنمو الجماعي العمل أهمية " الدوائية سبيماكو"  دركت: العمل بروح الفريق الواحد 
 . مستمر بشكل األداء لتطوير الجماعي العمل بتشجيع الشركة تلتزم لذا  ، أهدافها تحقيق
 

o  لتتمكن من تحقيق أهدافها بأقل تكلفة ممكنه ، لذا  األداءتدرك الشركة أهمية تحسين كفاءة :  األداءكفاءة
 .اإلداريةتبني أحدث األساليب والممارسات ستثمار في التقنية واإللشركة بأن تعمل بشكل مستمر على اتلتزم 

 

o  : تؤمن سبيماكو الدوائية بمسئوليتها تجاه المرضى ومقدمي الرعاية الصحية و التحسين المستمر للجودة
على منتجاتها في جميع مراحل  معايير الجودةذا تلتزم الشركة بأن تطبق أفضل المجتمع الذي تعمل فيه ، ل

 التطوير والتصنيع والتخزين والتسويق .
 

 سبيماكو الدوائية  الرئيسة : شركة نشاطات .3

تعمل " سبيماكو الدوائية" والشركات التابعة لها في نشاط أساسي هو اإلنتاج الدوائي والطبي ويشتمل  
لدوائية والمستحضرات الطبية والصيدالنية على صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع الخامات ا

ستهالكية، ونشاط نية وإنتاج المستلزمات الطبية اإلومستلزمات اإلنتاج واألجهزة والمستلزمات الطبية والصيدال

عدد من الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة داخل وخارج  ستثماري يشمل االستثمار في إ

 -كما يلي : والمذكورة بالتفصيل في سياق هذا التقرير تلفةفي نشاطات مخ المملكة
 

مقسمة حسب  ()اإليرادات المبيعات 

 القطاع

 حسب القطاع صافي الدخل مقسم

النشاط األساسي ويشمل : إنتاج 

وتطوير و تسويق و بيع و توزيع 

و إنتاج  الصيدالنيةالمستحضرات 

 المستلزمات الطبية االستهالكية

87% 28% 

الثانوي: االستثمار في  النشاط

الشركات الزميلة و االستثمارات 

 في األوراق المالية

13% 72% * 

م و تحقيق 2016مليون سهم من أسهم شركة ينساب خالل العام  7,035,655إرتفاع صافي الدخل من النشاط االستثماري ناتج عن بيع * 

 .مليون لاير  263.3صافي ربح بمبلغ 
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 .المستقبلية الخطط والتوقعات .4

إلى تعزيز وضع الشركة على مستوى  م2018 حتى عامللشركة والتي تمتد  اإلستراتيجيةتهدف الخطة 
 -المنطقة من خالل المحاور التالية :شركات األدوية في 

  النمو من خالل دفع عجلة تعزيز محفظة المنتجات الحالية والدخول في مجموعات عالجية جديدة ، و
 كة في أسواق التصدير األساسية ودخول أسواق جديدة.تعزيز قدرات الشر

  رفع قدرات الشركة في تطوير وتسجيل المنتجات الجديدة والسعي وراء فرص الدخول لمجال التقنية
 الحيوية.

 ستغالل الطاقة اإلنتاجية إومعدالت بالقصيم الشركة  أدوية ستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية لمصنعاإل

 يع أنشطة الشركة األخرى.وتحسين كفاءة جم
 

 -وفيما يلي أبرز النشاطات الحالية والمستقبلية : 
 

 

  باسم )شركة الوطن التجميل تأسيس شركة متخصصه في إنتاج المستحضرات الصيدالنية و مستحضرات
( لشركة اراك %15( لشركة سبيماكو الدوائية و )%85العربية للصناعات الدوائية ( وبنسبة ملكية )

 95مليون لاير في المدينة الصناعية الثانية بالقصيم على أرض مساحتها  100الصحية ، برأسمال  للرعاية
 .مليون لاير  200 للمشروعالف متر مربع ، و تبلغ التكلفه التقريبية 

 

 خالل شراء  من %57.22الى  %16.70 من حصتها في شركة القصيم للخدمات الطبيةالشركة  رفعت
 مليون لاير . 202.6بلغ اجمالي بمحصص بعض المساهمين 

 

  مليون  470مليون درهم مغربي الى  250المشاركة في زيادة رأسمال الشركة التابعه )شركة ايفارما ( من
، و الهدف من زيادة رأس  %70.65الى  %65.06رفعت حصة سبيماكو الدوائية من ودرهم مغربي 

فق مع معايير الجودة الدولية في أرض مملوكة المال هو تمويل مشروع الشركة إلقامة مصنع جديد يتوا
    م .2017المتوقع استكمالة خالل الربع الرابع من العام طقة برشيد مدينة الدار البيضاء ومنبللشركة 
 

 ة شركة الصناعات الدوائية للتسويق وهي شركة ذات مسئولية النظاميه لتصفي تاكملت الشركة االجرا
لشركة اراك للرعاية الصحية ، كما تم تصفية  %10ماكو الدوائية و لسبي %90محدودة مملوكة بنسبة 

لشركة سبيماكو  %90شركة الصناعات الدوائية للتطوير وهي شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بنسبة 
تجدر االشارة بأن هذه الشركات غير نشطة منذ تاريخ ولشركة اراك للرعاية الصحية  ،  %10الدوائية و 

 لغ رأس المال المدفوع لكل شركة مليون لاير . تأسيسها و يب
 

 

  يتم  أنومن المتوقع الرياض  مدينة في شمال اإلداريالبرج  مشروع مبنى ستكمالإيجري العمل حاليا  على
  م .2017العام  من الربع الثالث خاللالمشروع  تنفيذ االنتهاء من

 

 متر  5500تطوير الدوائي وذلك على مساحة لمشروع مركز ال ةيجري العمل حاليا  على المراحل األخير
، وسوف يساهم هذا المركز م 2017األول من العام  الربعمربع ومن المتوقع ان يبدأ التشغيل الفعلي خالل 

 . فقا  ألهداف الشركة اإلستراتيجيةو تطوير منتجات جديدة زيادة  في
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  بالقصيم لخطوط  الشركة لتوسعة في مصنعا لمشروعتعمل الشركة في الوقت الحالي على المراحل النهائية
األول من  الربعن يبدأ التشغيل الفعلي خالل ، و من المتوقع أكبسوالت( –منتجات الصلبة )اقراص ال إنتاج
 نتاجية بشكل تدريجي . م بحيث ترتفع الطاقة اإل2018لعام بشكل تدريجي وإلى منتصف ام 2017العام 
 

  بمدينة األولى المدينة الصناعية الذي أقيم في شركة الدمام الدوائية  مصنعيجري العمل حاليا  في مشروع
خالل النصف األول من العام  نتاجاإل ءبد، ومن المتوقع  المستحضرات الصيدالنيةالذي يقوم بإنتاج و الدمام

 . - ن شاء هللاإ -م 2017
 

 

 : التابعةالشركات   .5

، علما بأن  لكامل أو جزء منها لشركة سبيماكو الدوائيةباوفيما يلي بيان بالشركات التابعة المملوكة  
 -: التصنيف للشركات التابعة حسب التعريف المتبع في هيئة السوق المالية

الشــــركة 
 التابعــــــة

 رقم السجل التجاري
والدولة محل 

 التأسيس

 الموقع
الرئيسي 
لعمليات 
 الشركة

النشـاط الرئيس 
 للشـركة

 
 رأسمال الشركة

التملك نسبة 
 المباشرة
وغير 
 المباشرة

شركة اّراك 
 للرعاية الصحية
 المحدودة )اّراك(

1010075320 
 صادر من الرياض
المملكة العربية 

 السعودية

 السعودية
بيع وتوزيع المنتجات 

 الدوائية

 
50,000,000 
 لاير سعودي

 

100% 

الشركة العربية 
 لصناعة المنتجات
الطبية المحدودة 

 )عناية(

1010089052 
 صادر من الرياض
المملكة العربية 

 السعودية

 السعودية
إنتاج المستلزمات 
 الطبية االستهالكية

 
6,000,000 
 لاير سعودي

51% 

شركة الصناعات 
 *الدوائية للتطوير

1010219726 
 صادر من الرياض
المملكة العربية 

 السعودية

 السعودية
إنشــاء مراكــز 

 طبيـــة

 
1,000,000  
 لاير سعودي

100% 

شركة الصناعات 
 *الدوائية للتسويق

1010219725 
 صادر من الرياض
المملكة العربية 

 السعودية

 السعودية
تجارة الجملة 
والتجزئة في 

 الصناعات الكيماوية

 
1,000,000 
 لاير سعودي

100% 

شركة الصناعات 
 **الدوائية للتوزيع 

1010219722 
 صادر من الرياض
المملكة العربية 

 السعودية

 عوديةالس

تجارة الجملة 
والتجزئة في األجهزة 
الطبية والصناعات 

 الكيماوية

 
1,000,000 
 لاير سعودي

100% 

شركة الدمام 
 الدوائية 

 )الدمام فارما(

2050088711 
صادر من الدمام 
المملكة العربية 

 السعودية
 

 السعودية
تصنيع وتسويق وبيع 

المستحضرات 
 الدوائية

 
 

120.000.000 
 لاير سعودي

85% 
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شركة سبيماكو 
 *مصر للتوزيع *

35176 
جمهورية مصر 

 العربية

جمهورية 
مصر 
 العربية

العمل في مجال البيع 
والتوزيع والدعاية 
الطبية والتصنيع لدى 

 الغير

 
20,000 

 )جنيه مصري(
100% 

شركة سبيماكو 
 *مصر للتسويق *

35177 
جمهورية مصر 

 العربية

جمهورية 
مصر 
 العربية

البيع العمل في مجال 
والتوزيع والدعاية 
الطبية والتصنيع لدى 

 الغير

 
20,000 

 )جنيه مصري(
100% 

 شركة سبيماكو
 *ايجبت *

36022 
جمهورية مصر 

 العربية

جمهورية 
مصر 
 العربية

االستيراد والتصدير 
والبيع والتوزيع 
والدعاية الطبية 

والتصنيع لدى الغير 
والتسويق في مجال 
تجارة المستحضرات 

ية الصيدالن
ومستحضرات 
التجميل والتغذية 
وتقديم االستشارات 

 الفنية

 
 
 
 

20,000 
 )جنيه مصري(

 
 
 
 
 

100% 

شركة سبيماكو 
المغرب للصناعات 

 الدوائية

15555 
 المملكة المغربية

المملكة 
 المغربية

تصنيع وبيع وتسويق 
المستحضرات 

 الدوائية

,000,000470 
 %70.65 )درهم مغربي(

مؤسسة سبيماكو 
 ائرالجز

0011047N00 
 الجمهورية الجزائرية

 الجزائر

استيراد وتصدير 
المواد الصيدالنية و 
المواد األولية  

والتجهيزات والمعدات 
الطبية والمستهلكات 
ومواد التجميل ومواد 
النظافة الجسدية 
والمواد شبه 
 الصيدالنية

 
 
 

160,000,000  
 %100 ) دينار جزائري ( 

شركة كاد الشرق 
صناعات األوسط لل
 الدوائية

1010221859 
 صادر من الرياض

المملكة العربية 
 السعودية

 السعودية

صناعة المواد األولية 
الفعالة التى تدخل في 

صناعة 
 المستحضرات الطبية

 
200,000,000 
 لاير سعودي

44% 

الشركة العربية 
الصيدالنية 

تافكو  -طاسيلي
 الجزائر

 الجزائر الجزائر
إنتاج وتسويق وبيع 

 ستحضرات الطبيةالم

 
1,083,482,400 
 )دينار جزائري(

22% 

شركة القصيم 
 للخدمات الطبية

1131011745 
المملكة العربية 

 السعودية
 السعودية

إدارة وصيانة تملك و
المستشفيات و 

الوحدات الطبية و 
 تجارة المعدات الطبية 

 
200,000,000  
 لاير سعودي

57.22% 
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شركة سبيماكو 
مصر للصناعات 

 ائيةالدو

137914 
 االسكندرية

 مصر
تصنيع وبيع وتسويق 

المستحضرات 
 الدوائية

 
66,879,000 

 )جنيه مصري( 
 
 

%50.22 

شركة أراكم 
 *الطبية**

1010438142 
 الرياض

 
 السعودية

إدارة وتشغيل المراكز 
 الطبية والصيدليات

5,000,000 
 %100 لاير سعودي

شركة الوطن 
العربية للصناعات 

 *الدوائية*

1131169001 
 الرياض

 
 

 السعودية

إنتاج المستحضرات 
الصيدالنية 

ومستحضرات 
 التجميل

 
100,000,000 
 لاير سعودي 

100% 
**** 

  شركات تمت تصفيتها  *

  لم تباشر نشاطها حتى اآلن** 

 لشركة الصناعات الدوائية للتوزيع. %20لشركة اّراك للرعاية الصحية و %80شركة مملوكة بنسبة *** 

( بشكل مباشر و غير %80و سبيماكو الدوائية ) )%20(لم تستكمل اإلجراءات القانونية لدخول الشريك األجنبي )شركة أكديما( بنسبة **** 

 مباشر 

 ن نشاطات أبرز الشركات التابعة .فيما يلي نبذة ع

 آراك للرعاية الصحية: شركة- 

ومركزها مليون لاير  50رأسمالها  يبلغ هي شركة ذات مسئولية محدودةللرعاية الصحية  شركة آراك
في المعدات واألجهزة الطبية والجراحية ومستلزمات التوزيع وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة  الرياض

 .البيطرية األدوية والزينة والتجميل ومستحضراتها والعطور والمنظفات والتعهدات التجارية واألدوية 
الصناعات الدوائية  من الشركة في حين تمتلك شركة %95ة نسب تمتلك سبيماكو الدوائيةراك آشركة و

 من رأس مال الشركة. %5نسبة  للتوزيع )إحدى الشركات التابعة لسبيماكو الدوائية(
 

 عناية " :الطبية المحدودة  الشركة العربية لصناعة المنتجات "- 
 

 الطبية المستلزمات إنتاج مجال في تعمل ومركزها الرياض محدودة مسئولية ذات شركة هي عناية شركة
، و تسعى  مالها رأس من %51 نسبة "الدوائية سبيماكو" وتمتلك لاير ماليين 6 رأسمالها ويبلغ االستهالكية

 الشركة لرفع حصتها في السوق المحلي ودخول أسواق جديدة .
 

 شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية :- 

سم الشركة من الشركة العربية المغربية لصناعة اة على تغيير وافقت الجمعية العامة غير العادية للشرك
ت الالزمة ، الحصول على الموافقا إلى شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية بعد )أيفارما( األدوية

 .حاليا   اوالتي يجري استكماله
ساهم األمر الذي مليون درهم مغربي،  470مليون درهم مغربي الى  250رأس مال الشركة من  زيادةتم 
الحصص التى  إلى إضافة اإلكتتاببعد تغطيتها حصتها في  %70.65رفع حصة سبيماكو الدوائية الى في 

 لم تتم تغطيتها من قبل بعض الشركاء. 
ستيراد وتوزيع األدوية والمنتجات إشركة تعمل في نشاط تصنيع وتسويق والتجدر اإلشارة إلى أن 

م ، وتعمل 2003م وبدأت نشاط اإلنتاج بمصنعها في طنجة منذ العام 2000الصيدالنية ، وقد تأسست عام 

الربع االخير ستكماله في إعلى تنفيذ مصنع الشركة الجديد في مدينة الدار البيضاء، والمتوقع  الشركة حاليا  

 م .2017من 
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 : شركة الدمام الدوائية-  
 

العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة  تم تأسيس شركة الدمام الدوائية )الدمام فارما( بالمملكة
، ومركزها مليون لاير 120 ، تم رفعه إلى مليون لاير 60هـ برأس مال قدره 13/3/1434بتاريخ 

من الشركة في حين  %65و تمتلك شركة سبيماكو الدوائية نسبة  المدينة الصناعية األولى –الرئيسي الدمام 
من رأسمال الشركة، و تعمل شركة  %15ك شركة كوبر فارما نسبة و تمتل %20راك نسبة آتمتلك شركة 
تعمل الشركة على إستكمال تنفيذ وإنتاج أدوية معدة لإلستثمار في الطب العالجي أو الوقائي ، الدمام في 

في  ولى في الدمام، ومن المتوقع البدءمصنعها إلنتاج المستحضرات الصيدالنية في المدينة الصناعية األ
 م إن شاء هللا .2017لمشروع خالل النصف األول من العام تشغيل ا

 

 الطبية للخدمات القصيم شركة: - 

مليون لاير وهي شركة  200م بمدينة بريدة برأسمال 1993تأسست شركة القصيم للخدمات الطبية في عام 
رفعت وقد  ،لطبيةإدارة وصيانة المستشفيات والوحدات الطبية وتجارة المعدات امساهمة )مغلقة( و تعمل في 
 من خالل شراء حصص المساهمين %57.22الى  %016.7شركة من السبيماكو الدوائية حصتها في 

هي شركة مساهمة مقفلة مقرها مدينة بريدة، تمتلك مستشفى  و" مليون لاير200" شركةالرأس مال ويبلغ 
 .سرير  100القصيم الوطنى بسعة 

 

  راكم الطبية :آشركة-  

 

             راكم الطبية بالمملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخآ تم تأسيس شركة
تملك شركة اّراك للرعاية و ومركزها الرئيسي الرياض،مليون لاير  5و يبلغ رأسمالها هـ  10-11-1436

تعمل  و ،%20اعات الدوائية للتوزيع نسبة من الشركة في حين تملك شركة الصن %80الصحية نسبة 
تجارة الجملة والتجزئة في ادوات الزينة والتجميل والمنظفات والتسويق للغير في راكم الطبية آشركة 

ومقاوالت عامة للمباني وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية وتجارة الجملة في المستحضرات الصيدالنية 
  .والعشبية والصحية ومستحضرات التجميل

 

  ت الدوائيةللصناعا سبيماكو مصرشركة : 
 

الى شركة سبيماكو مصر للصناعات  يفو الدولية للصناعات الدوائيةتم تغيير اسم الشركة من شركة م
هي شركة تصنيع دوائي في جمهورية مصر العربية مقرها برج العرب في اإلسكندرية ، ويبلغ الدوائية ، و
 ،م2012الشركة ببرج العرب عام ( مليون جنيه مصري ، وقد بدأت اإلنتاج في مصنع 66.9رأس مالها )

 %50.22على حصة  م29/11/2015هـ الموافق 17/2/1437بتاريخ  استحوذت شركة سبيماكو الدوائية
 . مليون لاير سعودي 74.88يعادل  أي ما أمريكيمليون دوالر  19.97من الشركة مقابل مبلغ 

 

  الوطن العربية للصناعات الدوائية: شركة 
 

دوية في األإنتاج  ذات مسؤولية محدودة تعمل في  للصناعات الدوائية هي شركةشركة الوطن العربية 
لها في المدينة الصناعية  القصيم مقرا  منطقة تتخذ م و 16/2/2016تأسست في المملكة العربية السعودية 

مليون لاير سعودي  100يبلغ رأسمال الشركة لف متر مربع وأ 95رض مساحتها تبلغ أالثانية على 
تبلغ حصة سبيماكو الدوائية و ستحضرات التجميل تأسيسها إلنتاج المستحضرات الصيدالنية وم غرضو

، و جاري العمل على اإلجراءات القانونية لدخول  %15اك للرعاية الصحية وحصة شركة آر %85نسبة 
 .%20شريك أجنبي )شركة أكديما( بنسبة 
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 -: خرىأ شركات في ومساهماتها الشركة ستثماراتإ  .     6

 الجزائر  )تافكو( طاسيلي الصيدالنية العربية الشركة:-  

 سبيماكو " تساهمو تعمل في إنتاج و تسويق و بيع المستحضرات الطبية وتأسست شركة تافكو في الجزائر 
 ويعتبر من رأسمال الشركة، %22لاير سعودي بنسبة  (11,753,150)في شركة تافكو بمبلغ  "الدوائية

بدء تشغيل مصنع الشركة وقد  الواعد الجزائر سوق في الشركة موقع لتثبيت إستراتيجية أداة ستثماراإل هذا
 م .2016خالل العام 

 

 رشد ابن ( الصناعية لأللياف العربية الشركة( :- 
تبلغ إستثمارات ة، والصناعات البتروكيماويتعمل في قطاع وم 1993تأسست شركة ابن رشد في العام 

من رأس مال ابن رشد،   %4.17( مليون لاير ، وتمثل نسبة 355ي هذه الشركة )سبيماكو الدوائية  ف
وتتابع  سبيماكو الدوائية  الخطوات المبذولة إلعادة هيكلة "ابن رشد"  ولتعزيز فرص عودتها للربح ، في 

) ابن خفضت شركة سبيماكو الدوائية قيمة إستثمارها في الشركة العربية لأللياف الصناعية   2016العام 
 " مليون لاير.  338.5من إجمالي اإلستثمار بقيمة " %95رشد ( وتسجيل خسائر بنسبة 

 

 الصناعي ستثمارلإل السعودية المجموعة: - 

م بمدينة ينبع الصناعية برأسمال 2008تأسست شركة المجموعة السعودية لإلستثمارالصناعي في عام 
عدة الصناعية البوليستر والمركبات العطرية لاير وتعمل في تنمية وتطوير القا 4,500,000,000

 من رأس الشركة . %  3.12واألحماض الكيميائية، و تمتلك سبيماكو الدوائية ما نسبته 

 الوطنية التصنيع شركة: - 

إنشاء لاير وتعمل في  6,689,141,660م برأسمال 1985تأسست شركة التصنيع الوطنية في العام 
مساهم  الدوائية تعتبر سبيماكوو الصناعية والكيماوية البتروكيماويةوالمشاركة في إقامة المشاريع 

 .مال رأس من %5.25بنسبة   الوطنية التصنيع شركة في ستراتيجيإ
 

 ينساب( )  البتروكيماويات لصناعة الوطنية ينبع شركة:  - 

ع تعمل في مجال تصنيو لاير، 5,625,000,000برأسمال م 2008تأسست شركة ينساب في العام 
سهم من  7,035,655 م  ببيع2016قامت شركة سبيماكو الدوائية خالل العام ، والبتروكيماوية المنتجات

األسهم المملوكة لها في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( المصنفة كاستثمار في أوراق مالية 
لاير للسهم وتحقيق أرباح  47.42مليون لاير سعودي وبمتوسط سعر 333.7متاحة للبيع بقيمة اجمالية 

وتماشيا  مع الخطة االستراتيجية للشركة بالتركيز على ، وذلك  مليون لاير سعودي 263.3رأسمالية بقيمة 
بنهاية العام ، و تمتلك سبيماكو الدوائية  الصحيةاالستثمار في قطاع التصنيع الدوائي والرعاية 

 .سهم من أسهم شركة ينساب  3,675,845
 

 الدوائية للصناعات األوسط لشرقا كاد شركة:- 

صناعة المواد األولية مليون لاير وتعمل شركة كاد في  200تأسست شركة كاد في مدينة الرياض برأسمال 
من رأسمال  % 44 بنسبة الدوائية  تساهم سبيماكوو  الفعالة التى تدخل في صناعة المستحضرات الطبية

كجزء مليون لاير سوف يتم رسملته الحقا   26.2 مويل إضافيكذلك ساهمت سبيماكو الدوائية بت ، الشركة
 وتوفير المملكة في اإلستراتيجية الصناعة هذه توطين في الشركة ة أهمي وتبرزمن رأس مال الشركة ، 

 . العربية المنطقة في الدوائية للصناعات الخام المواد
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  -:النتائج المالية.     7

 مقارنة بنتائج العام الماضي )بآالف الرياالت( م2016أ ( النتائج المالية للعام -7

 البيان     ) األرقام باآلالف( م2015 م2016 (-التغير + أو ) نسبة التغير

 المبيعات 1,705,051 1,841,194 136,143 8 %

 تكلفة المبيعات )856,450( )931,814( )75,364( 9 %

 إجمالي الربح 848,601 909,381 60,779 7 %

% (39)  الدخل من العمليات الرئيسية 262,035 160,301 )101,734( 

% 135 155,617 270,759 115,142 
صافي الدخل من االستثمارات والشركات 

 الشقيقة

% 9 34,083 410,183 376,100 
الدخل قبل حساب حصة األقلية في صافي 

 دخل الشركات التابعة

 صافي الدخل 357,054 376,692 19,638 5 %

 
لف مبيعات الشركة من مجموعة كبيرة من المنتجات الدوائية التي تشمل أشكاال  مختلفة من األدوية يتم تتأ

واسعة تشمل السوق تصنيعها محليا  في مصنع الشركة بمنطقة القصيم، وتغطي مبيعات الشركة مناطق جغرافية 
وتستحوذ مبيعات  ،يقيا والسودانالشرق األوسط و شمال إفروودول مجلس التعاون الخليجي،  المحلي السعودي

 الشركة في السوقين المحلي والتصدير على حصة من القطاعين الخاص والحكومي.
من إجمالي المبيعات وبقية األسواق الخارجية  % 82.2تمثل مبيعات الشركة داخل المملكة نسبة تصل إلى 

خاصة بمناقصة الشراء الموحد لوزارات ، علما  بأن المبيعات المحلية تشتمل أيضا  على المبيعات ال 17.8%
 .الصحة في دول الخليج العربية 

المصري بسبب تدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدوالر بعد م تم إيقاف التصدير للسوق 2016و خالل العام  
 عدم جدوى أسعار التصدير . وقرار الحكومة تعويم الجنيه 

 

 األسباب %التغييرنسبة   م2015بالعام  م2016مقارنة العام 

ويعود سبب االرتفاع الى طرح منتجات جديدة في عدد من  8 % المبيعات
 .االسواق باإلضافة الى توسعات الشركة بأنشطتها

 

 (%39) األرباح التشغيلية

زيادة مصاريف البيع والتسويق بسبب تسجيل خسائر صرف 
مليون لاير وارتفاع المصاريف االدارية  71عملة بقيمة 

الشركات التابعة )شركة القصيم  ىمومية نتيجة توحيد احدوالع
 .الطبية( وارتفاع مصاريف البحث والتطوير

 

 صافي األرباح

% 5 

يعود السبب الرئيسي لالرتفاع في صافي االرباح خالل الفترة 
الحالية )اثني عشر شهر( مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 

من بيع  263.3أسمالية السابق إلى تحقيق الشركة الرباح ر
 151.3جزء من حصتها في استثمارات متاحة للبيع في مقابل 

مليون لاير أرباح رأسمالية من بيع استثمارات تم تحقيقها في 
 .الفترة المماثلة من العام السابق
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 (م2016 – م2012ب (  مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات ) -7

مزيد الطالع على األربعة السابقة )ويمكن اإلمقارنة باألعوام المالية  م2016للعام فيما يلي بيان بالمركز المالي 

 من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية واإليضاحات المصاحبة لها(

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 ( باآلالفالبيان ) األرقام 

 1,841,194 1,705,051 1,470,186 1,310,500 1,183,150 المبيعات

 )931,814( )856,450( (675,649) (601,980) (564,589) تكلفة المبيعات

 909,381 848,601 794,537 708,521 618,561 إجمالي الربح

 )594,321( )477,591( (473,220) (426,898) (363,152) مصاريف البيع و التسويق

 )123,453( )83,629( (79,373) (76,045) (55,055) المصاريف العمومية و اإلدارية

 )31,306( )25,347( - - - *مصاريف بحث وتطوير **

 160,301 262,034 241,944 205,578 200,354 الدخل من العمليات الرئيسية

 25,440 75,881 104,141 94,910 57,876 الدخل من االستثمارات، صافي

 )خسائر(أرباح  حصة الشركة في
 شركة زميلة

(10,912) 
(9,917) (6,432) 6,455 )17,981( 

 6,049 1,750 2,273 6,292 3,879 اإليرادات األخرى

 )26,927( )2,827( (2,563) (1,900) - مصروفات مالية

 - - - (9,615) - مصروفات إعادة هيكلة 

 - )118,500( - - - االنخفاض في قيمة االستثمار

 263,300 151,307 - - - ومتاحة للبيع  ارباح بيع شركة زميلة

الدخل قبل البنود الغير عادية وحساب 
حصة األقلية في صافي دخل 

 الشركات التابعة

251,197 
285,348 339,363 376,100 410,183 

مصروفات زيادة  –بنود غير عادية 
 رأس المال

- 
- - - - 

حصة األقلية في صافي دخل 
 الشركات التابعة

(18,564) 
(18,527) (22,510) )19,046( )33,491( 

 376,692 357,054 316,853 266,821 232,633 صافي الدخل

 3.14 2.98 ** 2.94 3.40 2.97 ربح السهم

 * تم إعادة تبويب بعض األرقام لغرض المقارنة.      

 مليون سهم . "120"مليون سهم الى   "78.4375"عدد أسهم الشركة من  رتفعإ 2014* في العام *

 .عن تكلفة البضاعة والمصاريف العمومية واالدارية  2015و  2016ير لعام * تم فصل مصاريف البحث والتطو**
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 (م2016 – م2012)ج (  مقارنة قائمة المركز المالي لفترة خمس سنوات  - 7

مزيد الطالع على )ويمكن اإلمقارنة باألعوام المالية األربعة السابقة  م2016فيما يلي بيان بالمركز المالي للعام 

 صيل بمراجعة القوائم المالية واإليضاحات المصاحبة لها(من التفا

 )باآلالف(  البيان م2012 م2013 م2014 م2015 م2016

 قائمة المركز المالي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

2,442,057 1,989,254 1,490,490 1,348,975 1,250,057 
مجموع الموجودات 

 المتداولة

794,393 883,817 468,080 476,242 426,352 
مجموع المطلوبات 

 المتداولة

 رأس المال العامل 823,705 872,733 1,022,410 1,105,437 1,647,664

1,081,182 918,398 1,806,926 2,426,038 2,037,884 
االستثمارات في األوراق 

 المالية المتاحة للبيع

 ممتلكات وآالت ومعدات 239,254 282,029 304,690 504,809 977,533

 إجمالي الموجودات 3,648,693 4,553,976 4,156,080 3,824,440 4,839,919

 إجمالي المطلوبات 589,915 655,995 662,937 1,096,985 1,704,893

 رأس المال المدفوع 784,375 784,375 1,200,000 1,200,000 1,200,000

1,772,911 1,459,941 2,250,532 3,077,667 2,249,043 
االحتياطيات واألرباح 

المدورة والمكاسب غير 
 والمنح  المحققة

 حقوق األقلية 25,361 35,938 42,611 67,514 162,115

 حقوق المساهمين 3,033,779 3,862,043 3,450,532 2,659,941 2,972,911

4,839,919 3,824,440 4,156,080 4,553,976 3,648,693 
وبات إجمالي المطل

 المساهمين  وحقوق
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         -:  IFRSخطة تطبيق المعايير الدولية (   د - 7
 

م على بدء الشركة بتطبيق الخطة المقدمة من إدارة الشركة للتحول 2014وافق مجــلــس اإلدارة بنهاية العام 
دارة الشركة بالتواصل مع عدد من بيوت الخبرة لتقديم إلى المعايير المحاسبية الدولية ، و بناء على ذلك قامت إ

اإلستشارات الالزمة في هذا الخصوص ، و تم التعاقد مع مستشار لمشروع التحول للمعايير المحاسبية الدولية ، 
 وقد تم البدء بتطبيق الخطة على النحو اآلتي : 

 

  (:2016يناير  – 2015المرحلة األولى | التقييم والتحليل ) أغسطس- 

وفريق المستشارين بعمل محاضرات توعويه مبدئية عن مشروع التحول  من الشركةفريق في هذه المرحلة قام 
بتقييم المعايير المطبقة حاليا  وتقييم وتحليل وتصنيف جميع  الفريقانلجميع موظفي اإلدارة المالية ، أيضا  قام 

بتحديد الفروقات الناتجة من  الفريقانة المرحلة قام العقود و إجراءات األعمال تحت مظلة سبيماكو ، وفي نهاي
 التحول إلى تبني المعايير الدولية ومدى تأثيرها محاسبيا  وعلى إجراءات العمل المتبعة.

 
 

  | (:2016يونيو  – 2016)يناير التقدير الكمي والحلول المرحلة الثانية- 

ت المرحلة األولى بتقدير األثر المالي الناتج من التحول بناء  على معطيا الفريقانكال  قامخالل المرحلة الثانية 
إلى المعايير الدولية و البدء بإعداد التقارير المالية وفقا  للمعايير الدولية ، بحيث تقوم الشركة بإعداد التقارير 

م خطة التطبيق المالية بالمعايير الحالية وبالمعايير الدولية بشكل موازي لإلستخدام الداخلي للشركة ، من ثم رس
م لذلك النتائج المالية لعام 2017م ستستخدم كسنة مقارنة لنتائج عام 2016الفعلي للتحول حيث أن نتائج عام 

م يجب أن تكون طبقا  للمعايير الدولية. باإلضافة إلى تعديل اإلجراءات الداخلية لتتوافق مع السياسات 2016
ص )معيار اإلعتراف باإليراد، معيار األصول المالية، معيار منافع المحاسبية للمعايير الدولية تحديدا  فيما يخ

الموظفين، معيار األصول الثابتة، معيار القوائم المالية الموحدة، معيار االتفاقيات المشتركة، معيار االستثمار في 
 م.2016 أكتوبر 26الشركات الزميلة(. وقد تم إعالن العمل المنجز للمرحلة الثانية في تداول بتاريخ 

 

  | (:2017مارس  – 2017)يناير اإلعتماد والتنفيذ و النشر المرحلة الثالثة- 

فقة مع المعايير المحاسبية الدولية من قبل مجلس اخالل المرحلة الثالثة تم إعتماد السياسات المحاسبية المتو
وهرية للتحول للمعايير م تم إعالن اآلثار الج2017يناير  15م، وبتاريخ 2016ديسمبر  25اإلدارة بتاريخ 

  م. 2016يناير  1الدولية على األرصدة اإلفتتاحية للقوائم المالية كما في 
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 -: م2016أعمال ونشاطات الشركة خالل العام      .8

وذلك بسبب  مع العام الماضي مقارنة   % 100 تزيد عن إرتفعت كميات اإلنتاج بقسم األشربه السائله بنسبة
مع محافظة أقسام اإلنتاج  م  2015قسم تصنيع األشربه وترقية نظام التحكم بشكل كامل خالل عام تحديث 

األخرى على مستويات إنتاج متقاربة مع العام الماضي حسب ماهو مخطط لها، كما تمت إضافة منتجات جديدة 
ومنتجات تم إنتاجها لشركات إلى اإلنتاج وهي على قسمين: منتجات جديدة تم تقديمها بإسم سبيماكو الدوائية 

 -بنفس الفترة من العام الماضي كالتالي: وجاءت النتائج مقارنة   ،متعاقدة 
 

 الكميات المنتجة سنويا  
 قسم اإلنتاج الوحدة

 م2015 م2016

 كبسولة 52,613,440 23,643,550

 قرص 67,4745,806 66,215,784 قسم المضادات الحيوية

 جاجةز 4,206,751 4,004,225

 قرص 1,208,334,087 1,206,252,388
 قسم الحبوب الصلبة

 زجاجة 564,000 630,771

 قسم األشربة زجاجة 12,504,955 26,553,776

 أنبوبة 9,253121 9,353,477
 قسم المراهم و الكريمات

 تحميله 27,845,330 21,855,680

 قسم المستحضرات العقيمة حقنة 9,327,644 7,124,421

 المطهرات عبوة 3,365,930 1,832,660
 

فقد تم اضافة  التي لها عدة أهداف،عدد من أقسام اإلنتاج ولمكائن  مجموعةالقصيم بمصنعها  فيأضافت الشركة 
تتبع وتعقب بتقنية خاصية ترميز كل عبوة للحد من األدوية المقلّدة في السوق وذلك بتزويد جميع خطوط االنتاج 

واضافة  %100باالضافة الى خاصية التأكد من وزن كل عبوة ، الى األسواق تصلمنتج كل عبوة مسار 
 خاصية أمان عدم فتح العبوات قبل وصولها الى المريض ـ وغيرها الكثيرمن المعدات والتحديثات.

 

 مازالء في المملكه العربية السعودية والدوالدى الهيئة العامة للغذاء و ا  مستحضر 28تمكنت الشركة من تسجيل 
 26تحت التطوير ، كما قامت الشركة بتسجيل  ا  مستحضر 50تحت التسجيل لدى الهيئة و  ا  مستحضر 78هناك 

 .دول  6في االسواق الخارجية  لدى  ا  مستحضر

     في سوق المملكه العربية السعودية  جديدة تمستحضرا "8"إنتاج وطرح عدد م 2016خالل العام كما تم 
ضمن  ماوه و )هيبافير( (سوفيرا) يوهي : مستحضر مختلفةصيدالني في مجموعات عالجيه  شكل "20"بـ 

ضمن مجموعة  و )كوارتبيتيل( (اربيتيل) يو مستحضر باالتهاب الكبد الفيروسيالعالجية الخاصة  المجموعة
لنفسية ضمن مجموعة األدوية اوهي  و )زوليندا( و )زيمينتا( (كويتا)مرض الضغط ، ومستحضرات عالج 

 . مجموعة أدوية المضادات الحيوية( ضمن موكسيفوالعصبية و مستحضر )

 

مقارنة بالعام  %13 بلغت انخفاضبنسبة ( مليون لاير 319م )2016العام  فيحققت مبيعات الشركة الخارجية 
ي ف تقلبات حادة وإنخفاض في المبيعات وخصوصا   الخارجية شهدت أكبر أسواق الشركه، في حين  م 2015

من المستهدف الكلي لألسواق الخارجيه فقد طرأ توقف  %36السوق المصري و الجزائري واللذان يمثالن 
ار بسبب تدهور قيمة العمله امام الدوالر بعد قر  الربع الرابعبشكل مؤقت لعمليات البيع للسوق المصري في 

حجم وأسعار البرامج  تخفيضفقد تم على البيع ، اما في الجانب الجزائري  الحكومة تعويم الجنيه مما أثر
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هذا و تسعى . لمنتجات الشركه في الجزائر. ونتج عن ذلك إنخفاض في مبيعات تلك الدولتين  ةاإلستيرادي
و تعمل  ،االثيوبية GMPحصلت على شهادة تسجيل المصنع  حيثالدخول الى اسواق جديدة  فيالشركة 

 .للدخول في اسواق أخرى  ومازال العمل جار العراقي ، الشركة حاليا  على تسجيل مستحضراتها في السوق
 

  االمارات العربية المتحدة كل من  وهي : )فيلوكس( فيفي األسواق الخارجية  قد تم طرح عدة مستحضراتو 
 12 عبوة )سنافيمملكة البحرين ومستحضر قطر ومستحضر )لجام( في دولة الكويت ووقطر وسلطنة عمان و

تحضري )صافي( و )هيدرا( في االمارات العربية المتحدة و قطر ومستحضر مسالكويت و( في قرص
ومستحضر  المملكه االردينة الهاشميةفي سلطنة عمان ومملكة البحرين والجمهورية اللبنانية و)بريجادكس( 

 )لورين اف ام(مستحضرر )دياتاب( في جمهورية السودان ومستحضو )مافيبين( في الجمهورية الجزائرية
 الكويت .  فيمستحضر )روفيناك( دة وقطر وسلطنة عمان ورات العربية المتحاالما

 

ذلك للحصول على والعالمية اإلقليمية و مع عدد من الشركات تفاقياتإ( 9)عدد تم توقيع  م2016خالل عام و 
 ا  بمرك 34، والتي وصل عددها الى حقوق تصنيع وتسويق و توزيع العديد من المستحضرات الطبية الجديدة 

  . ا  صيدالني
   

حيث بلغت مبيعات ،  لاير مليار 1.841قدرها إجمالي مبيعات  م2016حققت سبيماكو الدوائية في العام 
 ما قيمته مليون لاير ، وللقطاع الخاص" 390ما قيمتة " الشركة  لوزارة الصحة والجهات الحكومية في المملكة

مليون لاير للعام  "319" لتصل إلى %13ير بنسبة مبيعات التصد نخفضتفيما إ، لايرمليار  "1.132"
 -: ويبين الجدول التالي توزيع المبيعات على القطاعات المختلفة م2016

 

 المبيعات بماليين الرياالت

 نسبة التغيير م2016 م2015 العميل

%59 390 246 وزارة الصحة والجهات الحكومية األخرى  

 أصناف الدوائية -القطاع الخاص 
 اف مرخصةأصن -

976 
118 

1,094 

1,011 
121 

1,132 

4% 
3% 
3%  

 (%13) 319 365 التصدير: أسواق خارجية

 %8 1,841 1,705 اإلجمالي

 
 

الدوائية المركز األول في السوق الدوائي بالمملكة في القطاع الخاص ، وذلك على الرغم من قوة  سبيماكو  حققت
 .م2016عن العام  IMSفي تقرير  جاء االوطنية كمو الشركات العالمية  معالمنافسة 

 
 -: م2016ومن أهم االنجازات خالل العام 

 

حققت الشركة أعلى معدل نمو في الوصفات الطبية بين جميع الشركات المحلية والعالمية بنسبة وصلت الى  .1
،  %11مما ضمن للشركة المحافظة على المركز االول في الوصفات الطبية بحصة سوقية بلغت  10%
ا حافظت الشركة على المركز األول بين الشركات المتنافسة في القطاع الخاص لألدوية بحصة سوقية كم

، وحققت مستحضرات الشركة ثالثة مراكز ضمن قائمة العشرة مستحضرات األكثر  %8.2وصلت الى 
كس( في كالفوع الخاص، وهذه المستحضرات هي : )مبيعا  من حيث القيمة على مستوى سوق الدواء بالقطا

 3( المركز الخامس ، باالضافة الى تواجد ي ( في المركز الثاني و)روفيناكالمركز االول و) سناف
مستحضرات ضمن قائمة العشرة مستحضرات األكثر مبيعا من حيث عدد الوحدات المباعة حيث حقق 

( المركز فيناكالوحدات المباعة، واحتل مستحضر )رومستحضر ) فيفادول ( المركز الثاني من حيث عدد 
 الخامس ومستحضر ) كالفوكس ( المركز التاسع .
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المرحلة الثالثة للحصول  ستكمالٳتم فقد منتجاتها  كبيرا  بجودة هتماما  إأولت سبيماكو الدوائية منذ إنشائها  .2
الموثوقية للنتائج و تحقيق التقدير  ضفاءوذلك ٳل ،لمختبرات فسح المنتجات  17025 اآليزو عتمادٳعلى 

إنجاز المرحلة األولى من مشروع تطبيق ، كما تم  لجودة مخرجات المختبرات ومعيارا   ،لدولي للمختبراتا
، وذلك للتعامل اإللكتروني مع نتائج فحص و فسح المنتجات  LIMSمعلومات المختبرات  دارةٳنظام 
ومواد  ، واد الخامعدد من موردي الم، و امتدادا  لحرص الشركة على الجودة فقد قامت بتأهيل  للسوق

  .QM، Supply Chain، GMPوذلك لتعزيز المطابقة لمتطلبات  ،التعبئة في عدد من الدول
 

ر الوظيفي يالشركة في سياستها حيال استقطاب الكفاءات السعودية وتدريبها من خالل خطط التطو ستمرتإ .3
في مصنع  و %37ام حوالي  بلغت نسبة السعوده في الشركة بشكل ع، و  للعديد من الكفاءات الوطنية

 مع صندوق الموارد البشرية الموقعةتفاقية تفعيل اإل إلى باإلضافة، %45 مايقارب الشركة في القصيم
سبيماكو الدوائية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية هذا و قامت ، ستفادة من الدعم المقدم من الصندوق اإلو

إلى دورات تدريبية داخل  باإلضافةمقر الشركة والمصنع لموظفي الشركة منها دورات جماعية داخل 
 . ينموظف (504) قرابة منها  ستفادإ وخارج المملكة

 
 

 -:عوامل المخاطرة     .9

 اإلعتبارتتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة أدناه ، وال بد أن تؤخذ في 
لمساهمين ، علما بأن إدارة الشركة تبذل كل الجهود المهنية الضرورية للتقليل وبكل عناية من قبل المستثمرين/ا

من تأثير هذه المخاطر المتعلقة بالشركة أو عوامل المخاطرة المتعلقة بالسوق وصناعة الدواء بشكل عام متى ما 
 أمكن ذلك.

 

  كان عن طريق الشركات تعمل الشركة في قطاع التصنيع الدوائي الذي يتميز بالمنافسة الشديدة سواء
المحلية أو الخارجية والتي تتنافس على نفس قاعدة العمالء ، وقد وضعت الشركة بعض المعايير التي 
تميزها عن باقي المنافسين مثل تعدد المنتجات ، والتوسع الخارجي، والجودة النوعية ، واألسعار 

لمقدمة ومع ذلك فإن الشركة ال تضمن التنافسية ، وستظل الشركة تراقب تحركات السوق لكي تظل في ا
 محافظة على ريادتها للسوق. أن تظل دائما  

 

 تخفيف من حدة تأثير تقلبات سعر الصرف فإنه من الممكن أن تؤثر تقلبات لبالرغم من جهود الشركة ل
حيث ، لتكاليف اإلنتاجية وأرباح الشركةعلى ا سعر الصرف بين اللاير السعودي والعمالت األجنبية سلبا  

وكذلك  ،تشتمل عمليات الشركة على شراء مواد خام وبيع منتجات نهائية بعمالت أخرى غير اللاير
استثمارات الشركة في الدول االجنبية وسيطرتها على بعض الشركات االجنبية تزيد من تأثر الشركة 

  وهو اللاير السعوديحيث انه يتوجب عليها تحقيق ارباحها من استثماراتها الخارجية بالعملة المستخدمة 
 

  تعتمد الشركة وأقسامها اإلنتاجية بدرجة كبيرة على مواد خام رئيسية ) المواد الخام الفعالة ( يتم شراؤها
 مع لعماليدة خالل من العديد من الموردين الرئيسيين الذين يقدمون هذه المواد وأسسوا عالقة عمل وط

في تقديم نفس المزايا في المستقبل ، ويمكن أن يؤدي أي ستمرارهم إالشركة ، إال انه ليس من المضمون 
إلى التأثير   -عند شرائها للمواد الخام  - سبيماكو الدوائيةتغيير جوهري في الشروط التي تحصل عليها 
 بشكل سلبي على العمليات وعلى ربحية الشركة.

 

 الوقت في بنجاح تجاتهامن وتسويق وتصنيع تطوير على  قدرتها في يعتمد  أعمال الشركة نجاح إن 
 وتتكون برامجنا المستقبلية ألعمالنا، بالنسبة هام عنصر هو الجديدة الجنيسة منتجاتنا تقديم إن المحدد،
 إلقامة تسعى الشركةالتسجيل و ومستحضرات تحت من عدد من المستحضرات تحت التطوير  حاليا  

البحث لزيادة عدد منتجاتنا  على قائمة مشهورة دوائية شركات مع إستراتيجية جديدة تحالفات
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 وهذه جديدة منتجات وتسويق واختبار تطوير في والمجموعات الدوائية الخاصة بنا. لذلك سوف نستمر
لها تتعلق  نظامية موافقات على والحصول السالمة معايير مع وتتماشى تلبي أن ينبغي المنتجات

 له يكون قد الالزمة الموافقات على الحصول وأ المعايير هذه تلبية في والفشل بتسجيلها وتسعيرتها،
 .أنشتطها على السلبي األثر

 

 الشرق  عدد من دولفي و  دول مجلس التعاونالمملكة و في في  أعمال سبيماكو الدوائية منتشرة
،  لبنانوالجزائر و و السودان األوسط وشمال إفريقيا باإلضافة إلى المملكة، وعلى سبيل المثال مصر

على  جديدةمثل فرض شروط و اإلقتصادية ل بالخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية تلك األعما
، أي تغيير في سياسات إحدى الدول التي أو خفض أسعار التصدير لمنتجاتهاالشركة وتسجيل منتجاتها 

  تعمل بها من الممكن أن يؤثر على ربحية سبيماكو الدوائية .
 

 ئتمان وهي عدم قدرة أحد ، تواجه الشركة مخاطر اإلأخرىف كجزء من تعامالت الشركة مع أطرا
تكبد الطرف األخر لخسارة مالية. لقد تم إيداع النقد لدى  إلىمما يؤدي  بالتزاماتهاألطراف على الوفاء 

ئتمان على الذمم المدينة ئتمانية جيدة تظهر مخاطر اإلإالبنوك الوطنية والمتعددة الجنسيات مع تصنيفات 
 .  ألصلي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلهابالمبلغ ا

 

  كجزء من إدارة الشركة لمخاطر السيولة، تراقب الشركة متطلبات السيولة على أساس منظم وتضمن
وفي نفس السياق اعتمدت الشركة إستراتيجية  مستقبلية،توفر األموال الكافية لمواجهة أي التزامات 

 .بات أسعار الفائدةالتحوط للسيطرة على التعرض لتقل
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 اإلفصاحات وفقاً للوائح النظامية  - 10

 

 أ ( مجلس اإلدارة  - 10

 -اجتماعات مجلس اإلدارة:   -

يبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي  بما فيهم رئيس المجلس سبعة ، وجميعهم  غير تنفيذيين وقد عقد مجلس 
ثالثة اجتماعات ـ الدورة التاسعة ـ في سنة  تم ، حيث أقيم2016جتماعات خالل العام ( ا9اإلدارة الحالي )

م وحضرها أعضاء المجلس السابقين وستة اجتماعات من ـ الدورة العاشرة ـ والتي تم فيها دخول أعضاء 2016
 بعض األعضاء السابقين. و خروججدد في مجلس إدارة الشركة 

 
الدورة  لس إدارة سبيماكو الدوائية ونسبة حضورهم الجتماعات المجلس خاللويوضح الجدول أدناه أعضاء مج

 : م2016العام  التاسعة من

 المنصب أعضاء مجلس اإلدارة
  االجتماع

 التاسع عشر 

 
 
 

 االجتماع
 العشرون 

 

 االجتماع
 الحادي والعشرون 

 16/2/2016 20/1/2016 10/1/2016  تاريخ االجتماع

 ⩗ بالتمرير ⩗ رئيساً  ح بن منيع الخليويمعالي األستاذ / صال

 ⩗ بالتمرير ⩗ عضواً  معالي الدكتور/ نزيه بن حسن نصيف

 ⩗ بالتمرير ⩗ عضواً  سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة

 ⩗ بالتمرير ⩗ عضواً  سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان

 ⩗ تمريربال ⩗ عضواً  سعادة األستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر

 ⩗ بالتمرير ⩗ عضواً  سعادة األستاذ / مسفر بن علي الحمدان

 ⩗ بالتمرير ⩗ عضواً  سعادة األستاذ / عبد الرحمن بن محمد الثنيان

 
الدورة  ويوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ونسبة حضورهم الجتماعات المجلس خالل

 : م2016العام  العاشرة من

 المنصب جلس اإلدارةأعضاء م
 االجتماع 
 األول 

 االجتماع
 الثاني  

 االجتماع
 الثالث  

 االجتماع 
 الرابع 

 
 

 االجتماع 
  الخامس

 االجتماع 
 السادس 

 25/12/2016 14/11/2016 18/10/2016 26/7/2016 18/4/2016 3/4/2016  تاريخ االجتماع

 ⩗ بالتمرير ⩗ ⩗ ⩗ ⩗ رئيساً  معالي األستاذ / صالح بن منيع الخليوي

 ⩗ بالتمرير ⩗ ⩗ ⩗ ⩗ عضواً  معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية

 ⩗ بالتمرير ⩗ ⩗ ⩗ ⩗ عضواً  سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة

 ⩗ بالتمرير ⩗ ⩗ ⩗ ⩗ عضواً  سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام

 ⩗ تمريربال ⩗ ⩗ ⩗ ⩗ عضواً  سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان

 ⩗ بالتمرير ⩗ ⩗ ⩗ ⩗ عضواً  سعادة األستاذ / مبارك بن جابر المحيميد

 ⩗ بالتمرير ⩗ ⩗ ⩗ ⩗ عضواً  سعادة األستاذ / عبد الرحمن بن محمد الثنيان

 مجلس اإلدارة . أمين سريتولى المهندس / عصام بن عبدهللا العقل )مدير إدارة االستثمار( مهام 
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 -ماء الشركات التي يشغل عضويتها أعضاء مجلس اإلدارة :تصنيف مجلس اإلدارة وأس -
 

 شركات مساهمة يشغل عضوية مجلس إدارتها صفة العضوية أعضاء مجلس اإلدارة

 معالي األستاذ / صالح بن منيع الخليوي

 

 

 غير تنفيذي

  الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات

 *الطبية ـ أكديما

 صناعات الدوائية شركة سبيماكو المغرب لل 

 الشركة السعودية لتبادل المعلومات 

 شركة ملكية لألوراق المالية   مستقل علي بن سليمان العطية/  معالي الدكتور

 سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة 
 

 -الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية   غير تنفيذي

 الكويت

 نام حسين بن محمد غ/  سعادة الدكتور

 
 

 غير تنفيذي
  شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية 

  الطبيةللخدمات شركة القصيم 

 سعادة األستاذ / مبارك بن جابر المحيميد
 

 غير تنفيذي

  شركة اسمنت اليمامة 

  الطبيةللخدمات شركة القصيم 

 سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان
 

 والت العامة شركة الفوزان للتجارة و المقا  مستقل

 سعادة األستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان
 

 مستقل
 الشركة العربية الصيدالنية طاسيلي ـ تافكو- 

 الجزائر 
 م تساهم بها حكومات عدد من الدول العربية ومقرها األردن.1976شركة عربية مشتركة تأسست عام * 

 

 :ـ م2016فراد عائالتهم وتغيرها خالل العام بيان بعدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وأ  -

 

إجمالي عدد األسهم في  االسم
 م 1/1/2016

إجمالي عدد األسهم في 
 م 31/12/2016

 458 458 معالي األستاذ / صالح بن منيع الخليوي

 28,500 28,500 معالي الدكتور / علي بن سليمان العطيه

 458 458 سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة

 ـــــــ ـــــــ سعادة األستاذ / مبارك بن جابر المحيميد

 1,100 1,100 سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام

 3,500 2,147 سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان

 1,685 1,685 سعادة األستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان

 ـــــــ 1,000 *معالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف 

 40,000 41,399 *سعادة األستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر 

 م .2/4/2016عضويتهم بالمجلس في نهاية الدورة التاسعة بتاريخ  هت* انت
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 وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر(  الشركة التي تعود ألشخاص ) عدا أعضاء مجلس إدارة األسهم  -
 -:السنة المالية عليها خالل والتغيرات التي طرأت 

 

 االسم
إجمالي عدد األسهم في 

 م1/1/2016

إجمالي عدد األسهم في 

 م 31/12/2016

إجمالي نسبة التملك 

 نهاية العام
الشركة العربية للصناعات الدوائية 

 والمستلزمات الطبية ـ أكديما
24,586,173 24,586,173 20.49 

 13.06 15,669,734 15,669,734 المؤسسة العامة للتقاعد
 11.33 13,604,083 1,923,162 أمين محمد أمين شاكر

 

 -ب (  لجان مجلس اإلدارة : – 10

 :لجنة المراجعة- 

 م2016لجنة مشكلة من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة،  وقد عقدت خالل العام 
 راجعة ونسبة حضورهم الجتماعات اللجنة:اجتماعات، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة الم ستة
 

 الدورة التاسعة : 

 المنصب أعضاء لجنة المراجعة      
 االجتماع األول         

 م19/1/2016        

 االجتماع الثاني           

 م9/2/2016            

     رئيسا   سعادة األستاذ/ صالح بن عبدهللا الدخيل

     عضوا   الحمدان سعادة األستاذ/ مسفر بن علي

     عضوا   سعادة المهندس/ طارق بن محمد الفوزان

 
 الدورة العاشرة : 

 المنصب أعضاء لجنة المراجعة
 االجتماع الثالث 

 م16/4/2016

 االجتماع الرابع

 م20/7/2016

 االجتماع الخامس 

 م6/10/2016

 االجتماع السادس 

 م16/10/2016

         رئيسا   خيلسعادة األستاذ/ صالح بن عبدهللا الد

         عضوا   سعادة األستاذ/ مبارك بن جابر المحيميد

         عضوا   سعادة المهندس/ طارق بن محمد الفوزان

 يتولى األستاذ/ عبد الرحمن بن أحمد الشعالن ) مدير إدارة المراجعة الداخلية ( مهام سكرتير اللجنة.
 

 

  جعة:وسكرتير لجنة المرالرئيس وأعضاء األسهم المملوكة- 

 االســــم
 إجمالي عدد األسهم 

 بداية العام
 إجمالي عدد األسهم

 نهاية العام 

 30 30 سعادة األستاذ  / صالح بن عبدهللا الدخيل 

  -  - سعادة األستاذ / مبارك بن جابر المحيميد

 3,500 2,147 سعادة المهندس  / طارق بـن محمد الفوزان

  -  - لشعالنسعادة األستاذ / عبدالرحمن بن أحمد ا
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ومن مهام لجنة المراجعة الرئيسية التأكد من مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ودراسة القوائم المالية 

األولية والسنوية والسياسات المحاسبية المتبعة والتوصية باختيار المحاسبين القانونيين وفق ضوابط محددة كما 

مراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومالحظات المحاسب القانوني ورفع تتولى اللجنة اإلشراف على أداء إدارة ال

 التوصيات إلى مجلس اإلدارة.

م القوائم المالية األولية والسنوية 31/12/2016وقد ناقشت اللجنة خالل اجتماعاتها للعام المالي المنتهي بتاريخ 

ناقشت اللجنة خطة الشركة  للتحول إلى  والمهمات الموكلة لها، وأصدرت توصياتها لمجلس إدارة الشركة كما

( واألثر المالي المترتب على التحول وفقا  لمتطلبات هيئة السوق المالية، بناء IFRSمعايير المحاسبة الدولية )

على ما صدر من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن اعتماد تطبيق معايير المحاسبة الدولية 

العربية السعودية والذي يشمل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول( وذلك على في المملكة 

 م.  01/01/2017القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 

وكذلك ناقشت اللجنة تقارير المراجعة الداخلية وأكدت على تنفيذ ما ورد بها من توصيات لدعم نظام الرقابة 

بالشركة كما قام مراجع الحسابات الخارجي بمراجعة النظام ضمن نطاق مراجعته للقوائم المالية للشركة الداخلية 

  وتظهر عمليات المراجعة تأكيدا  معقوال  لفاعلية نظام الرقابة الداخلية المتبع.

 : لجنة الترشيحات والمكافآت- 
 

ـ الدورة التاسعة ـ المنعقد بتاريخ  لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه األول
 -هـ  ، وتتكون اللجنة من كل من :11/5/1434م الموافق 23/3/2013
 

 الدورة التاسعة : 

 االجتماع األول المنصب االسم
 م16/2/2016

 ⩗ رئيسا   معالي األستاذ / صالح بن منيع الخليوي

 ⩗ عضوا   معالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف

 ⩗ عضوا   / عيسى بن جاسم الخليفة سعادة الدكتور

 ⩗ عضوا   سعادة األستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر

 ⩗ عضوا   سعادة األستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان 

 الدورة العاشرة : 
 

 االجتماع الثاني المنصب االسم
 م25/12/2016

 ⩗ رئيسا   معالي األستاذ / صالح بن منيع الخليوي
 ⩗ عضوا   / عيسى بن جاسم الخليفةسعادة الدكتور 

 ⩗ عضوا   سعادة األستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان 
 ⩗ عضوا   معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية
 ⩗ عضوا   سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام

  يتولى المهندس / عصام بن عبدهللا العقل )مدير إدارة االستثمار( مهام منسق أعمال اللجنة
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بعد بداية الدورة العاشرة لمجلس اإلدارة تم تشكيل اللجنة من جديد وابتدأت أعمالها من االجتماع الثاني للعام 

 م بأعضائها الجدد . 2016

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس  

ء المستقلين واإلشراف على سياسات وخطط مكافآت مجلس اإلدارة وكبار اإلدارة والتأكد من استقاللية األعضا

التنفيذيين، هذا باإلضافة إلى المهام والمسئوليات الواردة في الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية 

فيهما  م اجتماعين وكان نسبة الحضور2016والئحة الحوكمة الخاصة بالشركة ، وقد عقدت اللجنة خالل العام 

(100%. ) 
 

 أبرز أعمال اللجنة وتوصياتها :ـ 

 
 . تحديد الحوافز المالية لموظفي الشركة .   1

 . تحديد مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة . 2

. مراجعة االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ، بما في ذلك الوقت الذي يلزم  3

 مال مجلس اإلدارة .أن يخصصه العضو ألع

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق ومصلحة الشركة . . 4

. التأكد من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية  5

 مجلس إدارة شركة أخرى .

 ع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورف . 6

 دراســة ما يخـص مكافــآت أعضـاء مجلــس اإلدارة . . 7

 

 :مكافآت مجلس اإلدارة- 

( لاير وذلك 4,216,254ألعضاء مجلس اإلدارة مبلغ ) م2016بلغ إجمالي ما تم صرفه خالل عام 
   -حسب التفصيل التالي :

 أعضاء المجلس  البيان
 جمالياإل

 غير التنفيذيين المستقلين 

 ــ ــ ــ الرواتب والتعويضات 

 1,491,254 1,007,863 483,391 البدالت

 1,400,000 800,000 600,000 المكافآت الدورية والسنوية  

 800,000 800,000 ــ مكافآة عضوية مجالس إدارات شركات تابعة

 * 525,000 300,000  225,000 مكافآة عضوية  لجان

 ــ ــ ــ الخطط التحفيزية 

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 
 بشكل شهري أو سنوي 

 تأمين طبي لألعضاء وأفراد عائالتهم -
 مصاريف سفر -

 م.2017خالل العام تم صرفها * 
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 ج (  وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة: - 10

 عدد األسهم نهاية العام عدد األسهم بداية العام المنصب االسم

 152 152 الرئيس التنفيذي للشركة األستاذ/ فهد بن إبراهيم الخلف

 المهندس/ أحمد بن عبد هللا الربدي
نائب الرئيس لتطوير األعمال 

 والتشريعات الدوائية
5,998 5,998 

 األستاذ / فهد بن صالح الربدي 
س التنفيذي للخدمات نائب الرئي

 المساندة واالستثمار المكلف      
 ـــ ـــ

 الدكتور / مراد محمد السقاف
مدير عام مصنع سبيماكو 

 الدوائية بالقصيم 
 ـــ ـــ

 المهندس / عصام بن عبدهللا العقل
مدير إدارة االستثمار 
 وسكرتير مجلس اإلدارة

6,753 6,753 

 15,000 15,000 ر اإلدارة الماليةمدي األستاذ / فهد بن عايد الشمري

 

  :مكافآت كبار التنفيذيين- 

ومدير اإلدارة التنفيذي لكبار التنفيذيين بما فيهم رئيس الشركة  م2016عام خالل بلغ إجمالي ما تم صرفه 
    -(  لاير حسب التفصيل التالي:7,403,839.70المالية مبلغ )

 التعويضاتو  أعلى المكافآتمن كبار التنفيذيين ممن تلقوا  ستة البيان
 )يشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي(

 3,590,268.00 الرواتب والتعويضات 

 2,638,615.70 البدالت

 1,174,956.00 المكافآت الدورية والسنوية  

 - الخطط التحفيزية 

أي تعويضات أو مزايا عينية 
 أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي 

 

 يين وأفراد عائالتهمتأمين طبي للتنفيذ

 
 

 -د (  مقارنة متطلبات الالئحة مع ما تم تطبيقه من أحكامها: – 10
 
تلتزم الشركة بشكل عام بتطبيق مواد الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وتم إقرار معظم األنظمة   

العامة للشركة حسب األنظمة ،  مع من مجلس اإلدارة والجمعيات  واعتمادهاالواردة في الئحة حوكمة الشركات 
 -مالحظة الفقرات التالية من الالئحة والتي لم يتم تطبيقها حتى اآلن :

 

  بخصوص الفقرة )ب( من المادة السادسة، تتبع الشركة نظام التصويت العادي حسب نظامها األساسي
ضاء مجلس اإلدارة في طريقة التصويت التراكمي على بند اختيار أع اعتمادونظام الشركات ولم يتم 

وبخصوص الفقرة )د( من انتخاب لمجلس اإلدارة ،  م2016، حيث لم يتم خالل العام  الجمعية العامة
المادة السادسة الخاصة باإلفصاح من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن 

لم يرد للشركة فرهم السنوية غيرهم باإلفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاري
 مثل هذا اإلفصاح من أي جهة.

 عتبارية الذين يحق وبخصوص الفقرة )ط( من المادة الثانية عشرة بخصوص األشخاص ذوي الصفة اإل
لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس اإلدارة فإن نظام الشركة ال يمنح مثل هذا الحق 

 ألحد.
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 جهات الحكومية:المبالغ المستحقة لل- 
 

قيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف 
 -موجز لها وبيان أسبابها :

 

 م31/12/2016 الرياالت(ب)   الدفعات المستحقة للجهات الحكومية

 53,188,704 الزكاة و الضريبة

 20,215,427 يةالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماع

 73,404,131 المجموع
 إقامات ال يوجد أية دفعات مستحقة كرسوم جمركية أو تكاليف تأشيرات و م12/2016/ 31علما بأنه كما في 

 

 أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة: احتياطياتأو  ستثماراتإ- 
 

 لمصلحة موظفي الشركة.أخرى تم  إنشاؤها  احتياطياتأو أية  استثماراتال توجد حاليا  أية 
 
 

 : مراجعي الحسابات الخارجي-  
م ،على تعيين  4/4/2016الموافق  26/06/1437وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة في 

المحاسب القانوني السادة / العظم والسديري محاسبون قانونيون  لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية  
ى توصية لجنة المراجعة تم الحصول على عروض من مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات ، وبناء  عل م2016

وقد تم عرضها على لجنة المراجعة ، وبعد مناقشتها أستقر رأي اللجنة على الترشيحات  م2017الشركة للعام 
 .م2017التي ستعرض على الجمعية العمومية للنظر في إختيار مراجع حسابات الشركة لعام 

 

 سات المحاسبية المستخدمة بالشركة :السيا- 
 . تتفق مع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 

 : ملكية حصص كبيرة من األسهم بموجب المادة الثالثين من قواعد التسجيل واإلدراج- 
شخاص قاموا خالل عام ألااألحقية في التصويت تعود ألي من ال توجد آية مصلحة في فئة األسهم ذات 

بإبالغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثالثين من قواعد التسجيل واإلدراج حيث لم يرد للشركة  م2016
 . م2016أي من هذه البالغات خالل عام 

 

 : أدوات الدين ، حقوق خيار ، حقوق تحويل- 
ا ال توجد أية حقوق خيار أو مذكرات حق ال توجد لدى الشركة أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، كم

،  والشركة لم تقم بإصدار أية سندات ، م2016أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل عام  اكتتاب
 .لالسترداد إلغاء أية أدوات دين قابلة  أوأو شراء  باستردادبالتالي لم تقم و
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  القروض :  
ائية  وشركاتها التابعة اتفاقية تمويل بالمرابحة اإلسالمية مع أحد البنوك توجد لدى شركة سبيماكو الدو

 المحلية باالضافة الى تمويل من جهات حكومية وبنوك اخرى  وهي كالتالي :
 

 

 الشركة 
 

 نوع القرض
 

 الرصيد أول السنة
 إضافات

 )استبعادات(

 

 الغرض
 

 الرصيد آخر السنة

 سبيماكو الدوائية
 بنكيةتسهيالت اسالمية 

 بنك محلي - )مرابحة (
300,000,000 

 
(200,000,000) 

تمويل االنشطة 
 التشغيلية

100,000,000 

 سبيماكو الدوائية
 تسهيالت اسالمية بنكية

 بنك محلي – )مرابحة (
- 550,000,000 

توسعات و 
 ذاتاإستحو

550,000,000 

 الدمام فارما
صندوق التنمية الصناعية  

 السعودي
 23,250,000 مويل المشروعت 23,250,000 -

 الدمام فارما
 تسهيالت اسالمية بنكية

 بنك محلي - )مرابحة (
 94,188,885 تمويل المشروع 94,188,885 -

 (4,562,000)  18,248,000 وزارة المالية *القصيم الطبية 
تمويل االنشطة 

 التشغيلية
13,686,000 

سبيماكو مصر 
 للصناعات الدوائية 

 2,052,196 1,455,600 قرض بنكي
تمويل االنشطة 

 التشغيلية
3,507,796 

 م 2015*لم تكون من ضمن المجموعة في عام     
 

 : الجـــزاءات 
وذلك  لاير 100,000 قدرهابغرامة ماليه  الماليةتم فرض مخالفه واحده على الشركة من قبل هيئة السوق  

، ولم يفرض على الشركة أي  ظام السوق الماليالفقرة )ج( من المادة الخامسة و األربعين من ن لمخالفتها
 فات قضائية.مخال

 

 :التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو المساهمين- 
قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد  اتفاقياتلم يتبين و جود أي معلومات عن ترتيبات أو 

من مساهمي شركة سبيماكو الدوائية  بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول  كبار التنفيذيين أو أي
 على األرباح.

 

  عقود األطراف ذوي العالقة:- 
ليس هناك عقود مع أطراف ذوي عالقة بأعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي 

 . شخص ذي عالقة بهم
 
 

  توزيع األرباحسياسة :- 

توزيع  أسس أقرتالتي  م2017العام  فيمعتمدة الخاصة بالشركة وال األرباحفقا  لالئحة سياسات توزيع و 
 -: كاآلتيللمساهمين  األرباح

 

الصافية السنوية القابلة للتوزيع  األرباحبالشركة الحق في الحصول على نصيبه من  / مالك األسهم للمساهم -
 ذا الخصوص .وفقا  لما تقره الجمعية العمومية في ه

 أوالنقدية  األرباحسواء  األرباح أحقيةالمقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون  األرباحتقر الجمعية العامة  -
المالية في نهاية تداول يوم انعقاد  األوراق مركز إيداعالمسجلين بسجالت  األسهمالمنحة لمالكي  أسهم

 .توزيعها أقرتالجمعية العمومية التي 
 -السنوية : األرباحعتبار خصم التالي من خذ في االيؤ -

 .مخصص الزكاة المفروضة شرعا .أ
 .المصروفات العمومية والتكاليف األخرى .ب
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ادية وقف هذا الع طي نظامي، ويجوز للجمعية العامة حتياإ( من األرباح الصافية لتكوين %10يجنب ) .ج
 من رأس المال. %30حتياطي المذكور التجنيب متى بلغ اإل

حتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي تحددها إ( من األرباح الصافية لتكوين %5)يجنب كذلك  .د
 ( من رأس مال الشركة.%25حتياطي المذكور )هذا التجنيب إذا بلغ اإل قفيووالجمعية العامة 

 ( من رأس المال المدفوع .%5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ) -
   .واللوائح االنظمة قوف االرباحبة المقررة لهم من ممتازة النسال االسهم يوزع على حاملي  -
( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك %10يخصص بعد ما تقدم ما ال يتجاوز ) -

 على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.
ي بموجب تفويض يجوز للشركة توزيع ارباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنو -

 .من الجمعية العامة للمجلس يجدد سنويا 
 م31/12/2016لاير للمساهمين عن السنة المنتهية في  (120,000,000)يقترح مجلس اإلدارة توزيع مبلغ 

( لاير للسهم الواحد بعد موافقة الجمعية العامة القادمة، وسوف تكون أحقية األرباح لمالكي أسهم 1) بواقع
 و الصناعة تداول اليوم المحدد النعقاد الجمعية العامة العادية وذلك حسب أنظمة وزارة التجارة لشركة بنهايةا

  وهيئة السوق المالية.
 

 التبرعات والمسئولية االجتماعية :- 

 جتماعية واإلنسانية  وأنها تتعدى نشاطاتها في التصنيع واألعمالو الدوائية بأهمية مسئولياتها اإلمن سبيماك إيمانا  
للمفاهيم الحديثة ، حيث قامت الشركة بتقديم العديد من  جتماعية وفقا  واجباتها اإلوتحقيق األرباح إلى القيام ب

وسوف تستمر ، جتماعية والجمعيات نقدية لبعض المراكز اإلتبرعات  التبرعات العينية على شكل أدوية و
 ورعاية الكثير من من خالل دعم إليه ميتنت الذي المجتمع تجاه االجتماعية مسؤوليتها الشركة بممارسة

 .المملكة مناطق مختلف في والتوعوية التثقيفية المؤتمرات والحمالت
 -الشركة عدد من الفعاليات كما يلي: نظمت ورعت م2016وخالل العام 

 

المملكة بمناطق  في العديد من المستشفيات سبيماكو الدوائيةهي حملة تنظمها  :حملة سكري صديقي  -

ه من بمرض السكري و كيفية التعايش مع المجتمعتوعية و تثقيف  إلىوتهدف  إذاعات الراديو وعبر

غذائية مجانية للمصابين بالسكري باإلضافة إلى توزيعها للعديد من خالل تقديم استشارات طبية و

 المنشورات ذات الصلة بالحياة الصحية وكيفية الوقاية من السكري .

ة توعوية تبنتها الشركة بالتعاون مع الجمعية السعودية المراض وزراعة الكبد هي حمل حملة ابدأ االن : -

ل فيصالدكتور و الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك" ودشنها صاحب السمو الملكي األمير 

من  ةأمير منطقة القصيم و تهدف الحملة الى التوعي –ل سعود آبن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 

 . هاب الكبد الفيروسي )سي(مرض الت

تسعى سبيماكو الدوائية لدعم كافة شرائح المجتمع ومن ضمنها فئة ذوي االحتياجات الخاصة  اإلعاقة : -

 .حيث تولي الشركة هذه الفئة اهتمام كبير وذلك من خالل شراكتها الدائمة مع جمعية األطفال المعاقين 
 

ات الخيرية المعتمدة لدى وزارة الشؤون االجتماعية وذلك تقوم الشركة بدعم الجمعي الجمعيات الخيرية : -

والتي بدورها  جمعية 40في مختلف مناطق ومحافظات وقرى المملكة  ، حيث يستفيد من هذا الدعم 

  . تقوم بتوزيع ذلك الدعم للمحتاجين و الفقراء
من كبريات الشركات  إستمرارا  للنهج الذي أخذته الشركة على عاتقها كونها : مهرجان بريدة للتمور -

و السياحية في  ةالسعودية واستكماال  لدورها في خدمة المجتمع و حرصها على دعم الجوانب االجتماعي

 منطقة القصيم التي بدورها تساهم في دعم الشباب و األسر المنتجة من خالل الوظائف الموسمية ، فقد
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فيصل  الدكتور صاحب السمو الملكي األميردعمت سبيماكو الدوائية مهرجان بريدة للتمور الذي يرعاه 

 أمير منطقة القصيم . –بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود 

فقد  دعم كافة شرائح المجتمع وال سيما العلمية والطبيةسعيا  من الشركة في  : بداع و النجاح ملتقى اإل -

"  pharmacy CSFالصيدلة " ملتقى فعاليات اإلبداع  و النجاح و المستقبل في مجال رعت الشركة 

الذي نظمه كرسي التوعية الصحية و تعزيز الصحة بجامعة الملك سعود بالشراكة مع مجموعة صيدلي 

 و لي بصمة التطوعية

تحرص سبيماكو الدوائية على المشاركة في هذه المهرجانات لما لها من   : مهرجان بريدة للتسوق -

المملكة، ما يمكنه من خدمة الكم الكبير من الزوار القادمين  أهمية سياحية واجتماعية كبيرة على مستوى

 . إليها خالل فترة الصيف من داخل المملكة وخارجها

تسعى الشركة من رعايتها لملتقى الشباب التاسع و جائزة الشاب العصامي جائزة الشاب العصامي :   -

لمنافسة لديهم كما تحفز على الى دعم الجوائز الداعمه لشباب و شابات الوطن و التي تخلق روح ا

 الظهور بمشاريع و أفكار جديدة تخلق العديد من فرص العمل للسعوديين و السعوديات .

سبيماكو الدوائية دعما –قدمت الشركة السعودية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية نادي الصم :  -

ة لتواصل بذلك دعمها للجمعيات و لنادي الصم بالرياض وذلك ضمن إطار مسؤولية الشركة االجتماعي

األندية التي تعنى بذوي االحتياجات الخاصة ، وتركز الدعم على وبرامج النادي في تدريب اللغة 

 العربية لتطوير قدرات الصم و ضعاف السمع وكذلك دعم وسائل المواصالت في النادي .

 15ية المكفوفين و التي إستفاد منها قامت الشركة بدعم حملة الحج التي تنظمها جمع جمعية المكفوفين : -

حاج من ذوي اإلعاقة البصرية و تمثلت رعاية سبيماكو الدوائية لهذا المشروع الخيري في تغطية جميع 

التكاليف لمجموعة من المكفوفين المسجلين لدى جمعية المكفوفين الخيرية "كفيف"، حيث شملت تذاكر 

ة الحج، وتأمين وسائل التنقل في المشاعر بالقطارات، السفر، والسكن، وتكاليف اإلعاشة طوال فتر

وتأمين المخيمات والتجهيزات في منى وعرفة ومزدلفة، وتضم الحملة التي تتوالها الجمعية فريقا  إداريا  

 مكونا  من أطباء ومشرفين لتيسير كافة األمور للحجاج المكفوفين.

الدوائية في رعاية المؤتمر الثاني لإلدارة الصحية يأتي دورسبيماكو  المؤتمر الثاني لإلدارة الصحية : -

علمي و المعرفي للخبراء و المتخصصين ثراء الا في خدمة المجمتع و سعيا  في اإلانطالقا  من مسئوليته

 . في االدارة الصحية

دعمت الشركة أوقاف اللجنة الوطنية لرعاية السجناء و المفرج عنهم و أسرهم   : لجنة تراحم بالقصيم -

لجنة تراحم بمنطقة القصيم ، وتهدف اللجنة الى تقديم برامج متنوعه للمستفيدين تشتمل على و 

المساعدات الشهرية التي تركز على تقديم المساعدات المالية الشهرية ألسر السجناء الفقيرة لمساعدتها 

 على تحمل أعباء المعيشة أثناء فترة إيقاف ولي أمرها . 

 -إقرار مجلس اإلدارة: 
 -ر مجلس اإلدارة وفقا  ألفضل المعلومات المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بما يلي:يق

 . ـ أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
 . ـ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية

 ا.على مواصلة نشاطه الشركةـ أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة 



 

32 

 

 -للشركة : العادية أعمال ومقترحات الجمعية العامة جدول      .11
 

 يتقدم مجلس إدارة الشركة للمساهمين بالمقترحات التالية :ـ
 

 م .31/12/2016ـ التصويت على ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  1
ساب األرباح والخسائر عن الفترة من م وعلى ح31/12/2016التصويت على الميزانية العمومية للشركة في  ـ 2

 م .31/12/2016م حتى 1/1/2016
 م .31/12/2016ـ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  3
 ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن نفس الفترة . 4
( من رأس %10( لاير للسهم الواحد بنسبة )1بواقع ) التصويت على توزيع األرباح حسب اقتراح مجلس اإلدارة ـ 5

 المال وتكون أحقية األرباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
( لاير كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 1,500,000التصويت على صرف مبلغ ) ـ 6

 م .31/12/2016
التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام  ـ 7

 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .2017المالي 
جاسم التصويت على الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى ابن  ـ 8

الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضوا منتدبا  في الشركة الكويتية السعودية للصناعات 
الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )أكديما( وهي شركة تملكها 

 ( .% 20.48الدوائية بنسبة ) بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو
( مليون لاير إلى األرباح 155التصويت على تحويل الفائض من نسبة االحتياطي النظامي أي ما يعادل مبلغ ) ـ 9

 المبقاة .
 ( مليون لاير من األرباح المبقاة .150التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة ، وذلك بتحويل مبلغ ) ـ 10
شكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها التصويت على ت ـ 11

م ، علما بأن 2/4/2019من تاريخه وحتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المنتهية في  ومكافآت أعضائها اعتبارا  
 المرشحين هم :ـ

 األستاذ صالح بن عبدهللا الدخيل . أ ـ
 حمد الفوزان .المهندس طارق بن م ب ـ
 . األستاذ مبارك بن جابر المحيميد ج ـ

 التصويت على تفويض مجلس اإلدارة تحديث الئحة حوكمة الشركة واعتمادها . ـ 12
 التصويت على المشاركة في تأسيس جمعية أهلية لمصنعي األدوية المحليين . ـ 13
 تراكمي( .التصويت على انتخاب عضوين إضافيين بمجلس اإلدارة )تصويت  ـ 14
 

   بن عبد العزيز سلمانكما يود مجلس اإلدارة اإلشادة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك 
من دعم كريم متواصل مما كان له األثر الطيب في تطور  - حفظهم هللا -العهد وولي ولي وولي عهده  آل سعود

معالي وزير الصحة وزمالئه الكرام وكبار الى و الشكر موصول ،  ستثماريةمسيرة الشركة التصنيعية واإل
، وفي الختام ال يسع المجلس إال أن  الخدمات الطبية التابعة لألجهزة الحكومية األخرى اتالمسئولين في إدار

يشكركم على تلبية دعوته بالحضور وأن يشيد بالجهود المخلصة لمنسوبي الشركة، التي كان لها األثر المباشر 
 .ركة من نتائج في هذا العامفيما حققته الش

 
 وهللا ولي التوفيق ،،    

 مجلس اإلدارة


