التقرير السنوي التاسع والعشرون
لمجلس إدارة سبيماكو الدوائية
للعام المالي 2015م

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة  :مساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
يسرني نيابة عن مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية و أصالة عن نفسي أن أقدم لكم
التقرير السنوي التاسع والعشرون لعام 2015م متضمنا تقرير مجلس اإلدارة و تقرير مراجعي
الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م واإليضاحات حول القوائم
المالية .
تمكنت شركة سبيماكو الدوائية بفضل هللا من تحقيق مبيعات تجاوزت " "1,705مليون
لاير بنمو نسبته  %16مقارنة بالعام الماضي 2014م  ،كما حققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت
" "262مليون لاير بنمو نسبته  %8عن العام السابق وبلغت األرباح الصافية " "357مليون لاير
بنمو  %13عن العام السابق  ،وهي نتائج غير مسبوقة سواء في حجم المبيعات أو في صافي
األرباح  ،وقد جاءت هذه النتائج على الرغم من التقلبات السياسية واالقتصادية التي تمر بها بعض
الدول التي تعمل بها الشركة وسوف تعمل الشركة على مواصلة أدائها المتميز إن شاء هللا
والمحافظة على ريادتها في السوق المحلي و األسواق األخرى  ،حيث تتمتع الشركة بفضل هللا
بوضع تنافسي قوي وكوادر متميزة ومركز مالي جيد سوف يمكن الشركة من تحقيق خططها
القائمة و توسعاتها المستقبلية .
واصلت سبيماكو الدوائية في العام 2015م تطبيق توجهها االستراتيجي بالتركيز على
األنشطة الرئيسة و قطاع الصناعة الدوائية بشكل خاص و الرعاية الصحية بشكل عام من خالل
سبيماكو الدوائية و شركاتها التابعة  ،و شهد عام  2015العديد من القرارات الهامة على
المستويين االستراتيجي و التشغيلي ففي داخل المملكة استمرت الشركة في تقوية محفظتها من
المنتجات سواء المنتجات المطورة أو تحت التطوير من خالل مركز التطوير الدوائي في سبيماكو
الدوائية أو من خالل التحالفات اإلستراتيجية  ،و خالل العام تم توقيع إتفاقية مع شركة روش
العالمية للتصنيع الجزئي وحقوق البيع و التوزيع داخل المملكة لمستحضرين لعالج سرطان الثدي
بمبيعات متوقعه تصل إلى " "200مليون لاير سنويا ً  ،كذلك تم إعتماد مشروع إنتاج أدوية
األمراض السرطانية ضمن مصنع سبيماكو الدوائية في منطقة القصيم بتكلفة مبدئية " "200مليون
لاير  ،وخالل العام تم تأسيس شركة متخصصة في إدارة المراكز الطبية و الصيدليات سوف
تساهم مستقبال باالستفادة من الفرص المتاحة في هذه المجاالت وفتح قنوات بيع إضافية للشركة.
و في خارج المملكة ساهمت الشركة في االكتتاب بزيادة رأس مال الشركة التابعة (شركة
ايفارما) بمبلغ  86مليون درهم مغربي مما رفع نسبة سبيماكو الدوائية فيها إلى  ، %65.06كما
تم خالل العام بيع حصة الشركة في شركة أيرجن فارما اإليرلندية بمبلغ " "245.4مليون لاير
بمكاسب رأسمالية من قيمة اإلستثمار األساسي تقدر بـ " "152.4مليون لاير  ،و إستمراراً في
خطة الشركة التوسعية في المنطقة فقد إستحوذت سبيماكو الدوائية على حصة نسبتها  %51من
شركة ميفو الدولية للصناعات الدوائية ومقرها جمهورية مصر العربية  ،و يقوم مجلس اإلدارة
بصفة دورية بمراجعة الخطط اإلستراتيجية ويتابع تفعيلها و العمل بها مع اإلدارة التنفيذية و إتخاذ
القرارات المناسبة .
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إستمرت الشركة في إستقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها حيث بلغت نسبة السعوده في
مصنع األدوية في القصيم  ، %44وحرصت الشركة على تدريب وتطوير الكوادر البشرية من
خالل دورات متخصصة داخل المملكة و خارجها.
عملت شركة سبيماكو الدوائية على تطبيق توجهها اإلستراتيجي بالتركيز على األنشطة
الرئيسة في قطاع الصناعة الدوائية واإلستمرار في إعداد الدراسات لمشاريع جديدة ضمن القطاع
الدوائي،وتوقيع عدد من اإلتفاقيات في مجال تصنيع وتسويق عدد من المنتجات لدعم محفظة
الشركة من المنتجات وتعزيز الجوانب التنافسية لديها  ،سوف يتم استعراضها بالتفصيل في هذا
التقرير
وانطالقا ً من مسئوليتها ودورها في خدمة المجتمع فقد عملت الشركة على دعم كافة
شرائح المجتمع وذلك من خالل استمرار تبنيها لحملة "سكري..صديقي" التي تهدف إلى توعية
وتثقيف مرضى السكري وكذلك دعمها الدائم للمعاقين من خالل جمعية األطفال المعاقين
باإلضافة إلى رعايتها للعديد من المؤتمرات و الندوات و الفعاليات المتخصصة في الجوانب الطبية
و العالجية .
وفي الختام نتوجه بالشكر و التقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد
العزيز وولي عهده وولي ولي العهد -حفظهم هللا -وجميع الجهات ذات العالقة على دعمهم
المستمر و الشكر موصول إلى جميع مساهمي الشركة لثقتهم ودعمهم الدائم كما أوجه الشكر
ألعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم المستمر و اإلدارة التنفيذية للشركة و الشركات التابعة و
منسوبيها داخل و خارج المملكة على جهودهم المخلصة متطلعا ً الى مزيد من النجاحات خالل
العام 2016م .
صالح بن منيع الخليوي
رئيس مجلس إدارة شركة
سبيماكو الدوائية
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التقرير السنوي
لمجلس إدارة سبيماكو الدوائية
للعام المالي 2015م

 .1مقدمة .
يسررر مجلررس إدارة الشررركة السررعودية للصررناعات الدوائيررة والمسررتلزمات الطبيررة أن يقرردم تقريررره السررنوي
التاسع والعشرون الذي يستعرض فيه كافة نشاطات شركة سبيماكو الدوائية و إستثماراتها داخل و خارج المملكة
العربية السعودية وملخصرا ً عرن الوضرع العرام للشرركة خرالل عرام 2015م مرفقرا ً برالقوائم الماليرة المدققرة للسرنة
الماليررة المنتهيررة فرري 2015/12/31م وتقريررر مراقررب الحسررابات عررن النتررائج الماليررة للشررركة  ،ومتضررمنا أهررم
التطورات والنترائج وأنشرطة التشرغيل  ،كمرا يتضرمن التقريرر ملخرص عرن تطبيرق حوكمرة الشرركات و معلومرات
تفصيلية عن مجلس اإلدارة و اللجان المنبثقة عن المجلس .

 .2الرؤية و الرسالة و القيم األساسية للشركة .
رؤية الشركة :أن تكون سبيماكو الدوائية رائدة إقليميا و ناشطة عالميا .
رسالة الشركة  :تلتزم سبيماكو الدوائية بتوفير مستحضرات دوائية ذات جودة عالية وبمعايير عالمية تكسبها
والء عمالئها إقليميا وعالميا من خالل التطوير الذاتي والتحالفات اإلستراتيجية بما ينفع مساهميها وعامليها
والمجتمع .
وترتكز رسالة الشركة على مجموعة من القيم التي تعكس إهتمام الشركة الدائم بكافة الجوانب المتعلقة بالصناعة
الدوائية من مدخالت و مخرجات وهي كما يلي - :
 oخدمة المساهمين  :تؤمن سبيماكو الدوائية بمسئوليتها تجاه المساهمين وتقدر ثقتهم بها  ،لذا تلتزم بأن
توفر العوائد المناسبة إلستثماراتهم في الشركة.
 oخدمة المريض  :تؤمن سبيماكو الدوائية بمسئوليتها تجاه المرضى وتقدر إحتياجاتهم العالجية  ،لذا تلتزم
الشركة بأن تعمل بشكل مكثف على تلبية احتياجات المرضى وتوفير الدواء المناسب في الوقت المناسب.
 oخدمة المجتمع  :تؤمن" سبيماكو الدوائية " بمسئوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه  ،لذا تلتزم بأن تساهم
بشكل فاعل في خدمته.
 oإرضاء العمالء  :تقدر" سبيماكو الدوائية " عمالئها وتهتم بتحقيق رغباتهم  ،لذا تلتزم الشركة بالعمل مع
العمالء بشكل مباشر للتعرف على رغباتهم ومتطلباتهم وإحتياجاتهم  ،وتلتزم بتقديم منتجات ذات جودة
عالية كفيلة بتلبية إحتياجاتهم وتحقيق رغباتهم وكسب والئهم.
 oتمكين و تطوير أداء العاملين  :تقدر" سبيماكو الدوائية " منسوبيها من العاملين ودورهم في تحقيق أهداف
الشركة ونموها ،لذا تلتزم الشركة بإستقطاب وتوظيف والمحافظة على األفراد ذوي الكفاءات العالية ،
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وتلتزم بتحفيزهم وتدريبهم لتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من خدمة عمالء الشركة بشكل
متميز ،وتتوقع الشركة منهم درجة عالية من األداء والمهنية والعمل بكفاءة وفاعلية عالية والوالء للشركة .
 oالعمل بروح الفريق الواحد  :تدرك" سبيماكو الدوائية " أهمية العمل الجماعي لنمو الشركة ونجاحها في
تحقيق أهدافها  ،لذا تلتزم الشركة بتشجيع العمل الجماعي لتطوير األداء بشكل مستمر .
 oكفاءة األداء  :تدرك الشركة أهمية تحسين كفاءة األداء لتتمكن من تحقيق أهدافها بأقل تكلفة ممكنه  ،لذا
تلتزم الشركة بأن تعمل بشكل مستمر على اإلستثمار في التقنية و تبني أحدث األساليب و الممارسات
اإلدارية .
 oالتحسين المستمر للجودة  :تؤمن سبيماكو الدوائية بمسئوليتها تجاه المرضى ومقدمي الرعاية الصحية و
المجتمع الذي تعمل فيه  ،لذا تلتزم الشركة بأن تطبق أفضل معايير الجودة على منتجاتها في جميع مراحل
التطوير و التصنيع و التخزين و التسويق .
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نشاطات شركة سبيماكو الدوائية الرئيسة :

تعمل " سبيماكو الدوائية" والشركات التابعة لها في نشاط أساسي هو اإلنتاج الدوائي والطبي ويشتمل
على صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدالنية
ومستلزمات اإلنتاج واألجهزة والمستلزمات الطبية والصيدالنية وإنتاج المستلزمات الطبية اإلستهالكية ،ونشاط
إستثماري يشمل االستثمار في عدد من الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة داخل وخارج
المملكة في نشاطات مختلفة والمذكورة بالتفصيل في سياق هذا التقرير كما يلي -:
المبيعات مقسمة حسب القطاع

صافي الدخل مقسم حسب القطاع

النشاط األساسي ويشمل  :إنتاج
وتطوير و تسويق و بيع و توزيع
المستحضرات الطبية و إنتاج

%100

%73

المستلزمات الطبية االستهالكية
النشاط االستثماري
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%0

% 27
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الخطط والتوقعات المستقبلية.

تهدف الخطة اإلستراتيجية للشركة والتي تمتد حتى عام 2018م إلى تعزيز وضع الشركة على مستوى
شركات األدوية في المنطقة من خالل المحاور التالية -:
 تعزيز محفظة المنتجات الحالية والدخول في مجموعات عالجية جديدة  ،ودفع عجلة النمو من خالل
تعزيز قدرات الشركة في أسواق التصدير األساسية ودخول أسواق جديدة.
 رفع قدرات الشركة في تطوير وتسجيل المنتجات الجديدة والسعي وراء فرص الدخول لمجال التقنية
الحيوية.
 اإلستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية لمصنع أدوية الشركة بالقصيم ومعدالت إستغالل الطاقة اإلنتاجية
وتحسين كفاءة جميع أنشطة الشركة األخرى.
وفيما يلي أبرز النشاطات الحالية والمستقبلية -:
 المشاركة في زيادة رأس مال الشركة التابعة (شركة ايفارما ) من “ ”150مليون درهم مغربي إلى
" "250مليون درهم مغربي وبمساهمة تبلغ " "69مليون درهم مغربي رفعت حصة سبيماكو الدوائية
من  %62.68إلى . %65.06
 بيع حصة سبيماكو الدوائية في إحدى استثماراتها الخارجية ( شركة أيرجن فارما األيرلندية ) و التي تمتلك
سبيماكو الدوائية نسبة  %48.48من أسهمها بمبلغ " "245.4مليون لاير وبمكاسب رأسمالية من قيمة
اإلستثمار األساسي تقدر بـ " "152.4مليون لاير  ،و تم اإلتفاق مع شركة أيرجن فارما على حصول
سبيماكو الدوائية على ترخيص حصري وتوريد مع حقوق أولوية لسبيماكو الدوائية في إختيار مستحضرات
من قائمة مستحضرات شركة أيرجن فارما تشمل المستحضرات الحالية والمستحضرات التي تحت التطوير
الخاصة بعالج األورام ألسواق منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا  ،ويحق لشركة سبيماكو
الدوائية تعديل إتفاقية التوريد والترخيص لتتحول إلى إتفاقية نقل وتوطين التقنية الخاصة بالمستحضرات
المشمولة في اإلتفاقية عند إكتمال تنفيذ مشروع شركة سبيماكو الدوائية ألدوية األمراض السرطانية في
المملكة.
 تم بتاريخ 1436/8/16هـ الموافق 2015/6/3م إعتماد مشروع إنتاج أدوية األمراض السرطانية ضمن
مصنع سبيماكو الدوائية في منطقة القصيم ،علما بأن التكلفة المبدئية للمشروع تصل إلى ما يقارب ""200
مليون لاير  ،و إدارة الشركة حاليا ً في مرحلة إعداد التصاميم الهندسية  ،علما ً بأن مدة تنفيذ المشروع بعد
استكمال التصاميم الهندسية تقدر " "24شهرا  ،وتهدف شركة سبيماكو الدوائية من إنشاء هذا المشروع
اإلستمرار في التوجه لإلستثمار في األدوية التخصصية ونقل تقنية صناعية متقدمة للمملكة وتفعيل اإلتفاقية
الموقعة مع شركة أيرجن فارما االيرلندية والتي تتضمن ترخيص حصري وتوريد مع حقوق أولوية
لسبيماكو الدوائية في إختيار مستحضرات من قائمة مستحضرات شركة أيرجن فارما الخاصة لعالج األورام
ألسواق منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا  ،وسوف تقوم شركة سبيماكو الدوائية بتعديل إتفاقية
التوريد والترخيص لتتحول إلى إتفاقية نقل وتوطين التقنية الخاصة بالمستحضرات المشمولة في اإلتفاقية
عند إكتمال تنفيذ مشروع شركة سبيماكو الدوائية .
 تم االستحواذ على حصة نسبتها  %51من شركة ميفو الدولية للصناعات الدوائية مقابل مبلغ  19.97مليون
دوالر أمريكي أي ما يعادل " "74.88مليون لاير ،و هي شركة تصنيع دوائي في جمهورية مصر العربية
مقرها برج العرب في اإلسكندرية  ،ويبلغ رأس مالها ( )59مليون جنيه مصري  ،وقد بدأت اإلنتاج في
مصنع الشركة ببرج العرب عام 2012م  ،وتهدف سبيماكو الدوائية من هذا اإلستحواذ زيادة قدراتها
التصنيعية في األسواق الخارجية و تعزيز مركز الشركة السوقي في جمهورية مصر العربية .
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 في العام 2015م أسست شركة آراك للرعاية الصحية ( شركة تابعة لسبيماكو الدوائية ) شركة متخصصة
في إدارة المراكز الطبية والصيدليات بنسبة ملكية ( )%80لشركة آراك للرعاية الصحية و ()% 20
لشركة الصناعات الدوائية للتوزيع برأسمال مبدئي ( )5مليون لاير يمول ذاتيا ً  ،وذلك بعد الحصول على
الموافقات الالزمة من الجهات ذات العالقة  ،ويشمل نشاط الشركة إدارة وتشغيل المراكز الطبية
والصيدليات وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية شركة آراك للرعاية الصحية لالستفادة من النمو في
مجال الخدمات الصحية بشكل عام ومساعدتها في التوسع بتسويق وتوزيع منتجات الشركات.
 وقعت سبيماكو الدوائية بتاريخ 1436/03/22هـ الموافق 2015/01/13م إتفاقية لمدة ( )5سنوات قابلة
للتجديد مع شركة (إف هوفمان ال روش) السويسرية لمستحضرين يستخدمان في عالج األورام  .وبموجب
هذه اإل تفاقية ستقوم سبيماكو الدوائية بالتصنيع الجزئي لمستحضري (هيرسبتين و مابثيرا) محليا ً مع
الحصول على حقوق بيعها وتوزيعها داخل المملكة  ،ويعتبر هذان المستحضران من أهم األدوية
المتخصصة في عالج األورام السرطانية .
 تحرص إدارة سبيماكو الدوائية على تنمية أعمال الشركة الرئيسة من خالل إنشاء المشاريع الجديدة في
مجال التصنيع الدوائي و اإلستحواذات في شركات قائمة سواء في القطاع الدوائي أو الرعاية الصحية بشكل
عام على أن تكون اإلستحواذات داخل أو خارج المملكة العربية السعودية حسب الخطة اإلستراتيجية
المعتمدة وكذلك تعمل سبيماكو الدوائية على دراسة جدوى لمشاريع أخرى داخل المملكة العربية السعودية ،
و الزالت هنالك دارسات لعدد من الفرص اإلستثمارية داخليا ً وخارجيا ً .
 يجري العمل حاليا ً على إستكمال مشروع مبنى البرج اإلداري في شمال الرياض ومن المتوقع أن يتم
االنتهاء من المشروع خالل الربع الثالث من العام 2017م .
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الشركات التابعة .

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة المملوكة بالكامل أو جزء منها لشركة سبيماكو الدوائية  ،علما بأن
التصنيف للشركات التابعة حسب التعريف المتبع في هيئة السوق المالية -:
نسبة التملك
الموقع
رقم السجل التجاري
المباشرة
رأسمال الشركة
النشـاط الرئيس
الرئيسي
الشــــركة
والدولة محل
وغير
للشـركة
لعمليات
التابعــــــة
التأسيس
المباشرة
الشركة
1010075320
شركة اراك
50,000,000
بيع وتوزيع المنتجات
صادر من الرياض
%100
السعودية
للرعاية الصحية
لاير سعودي
الدوائية
المملكة العربية
المحدودة (اراك)
السعودية
1010089052
الشركة العربية
6,000,000
إنتاج المستلزمات
صادر من الرياض
لصناعة المنتجات
%51
السعودية
لاير سعودي
الطبية االستهالكية
المملكة العربية
الطبية المحدودة
السعودية
(عناية)
1010219726
1,000,000
إنشــاء مراكــز
صادر من الرياض
شركة الصناعات
%100
السعودية
لاير سعودي
طبيـــة
المملكة العربية
الدوائية للتطوير *
السعودية
1010219725
تجارة الجملة
1,000,000
صادر من الرياض
شركة الصناعات
%100
والتجزئة في
السعودية
لاير سعودي
المملكة العربية
الدوائية للتسويق *
الصناعات الكيماوية
السعودية
تجارة الجملة
1010219722
1,000,000
والتجزئة في األجهزة
صادر من الرياض
شركة الصناعات
%100
السعودية
لاير سعودي
الطبية والصناعات
المملكة العربية
الدوائية للتوزيع *
الكيماوية
السعودية
2050088711
تصنيع وتسويق وبيع
صادر من الدمام
شركة الدمام
%85
60,000,000
المستحضرات
السعودية
المملكة العربية
الدوائية
لاير سعودي
الدوائية
السعودية
(الدمام فارما)
شركة سبيماكو
مصر للتوزيع *

35176
جمهورية مصر
العربية

جمهورية
مصر
العربية

شركة سبيماكو
مصر للتسويق *

35177
جمهورية مصر
العربية

جمهورية
مصر
العربية

شركة سبيماكو
إيجبت *

36022
جمهورية مصر
العربية

جمهورية
مصر
العربية
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العمل في مجال البيع
والتوزيع والدعاية
الطبية والتصنيع لدى
الغير
العمل في مجال البيع
والتوزيع والدعاية
الطبية والتصنيع لدى
الغير
االستيراد والتصدير
والبيع والتوزيع
والدعاية الطبية

20,000
(جنيه مصري)

20,000
(جنيه مصري)

20,000
(جنيه مصري)

%100

%100

%100

الشركة العربية
المغربية لألدوية_
ايفارما

15555
المملكة المغربية

المملكة
المغربية

مؤسسة سبيماكو
الجزائر

0011047N00
الجمهورية الجزائرية

الجزائر

شركة كاد الشرق
األوسط للصناعات
الدوائية

1010221859
صادر من الرياض
المملكة العربية
السعودية

السعودية

والتصنيع لدى الغير
والتسويق في مجال
تجارة المستحضرات
الصيدالنية
ومستحضرات
التجميل والتغذية
وتقديم االستشارات
الفنية
تصنيع وبيع وتسويق
250,000,000
المستحضرات
(درهم مغربي)
الدوائية
استيراد وتصدير
المواد الصيدالنية و
160,000,000
المواد األولية
والتجهيزات والمعدات ( دينار جزائري )
الطبية والمستهلكات
ومواد التجميل ومواد
النظافة الجسدية
والمواد شبه
الصيدالنية
صناعة المواد األولية
الفعالة التى تدخل في 200,000,000
لاير سعودي
صناعة
المستحضرات الطبية

الشركة العربية
الصيدالنية
طاسيلي -تافكو
الجزائر

الجزائر

الجزائر

شركة القصيم
للخدمات الطبية

1131011745
المملكة العربية
السعودية

السعودية

137914
جمهورية مصر
العربية

مصر

تصنيع وبيع وتسويق
المستحضرات
الدوائية

1010438142
الرياض

السعودية

إدارة وتشغيل المراكز
الطبية والصيدليات

شركة ميفو الدولية
للصناعات الدوائية
شركة أراكم
الطبية**

إنتاج وتسويق وبيع 1,083,482,400
(دينار جزائري)
المستحضرات الطبية
إدارة وصيانة
المستشفيات و
الوحدات الطبية و
تجارة المعدات الطبية

200,000,000
لاير سعودي

%100

%44

%22

%16.71

59,000,000
(جنيه مصري)

5,000,000
لاير سعودي

* لم تباشر نشاطها حتى اآلن
** شركة مملوكة بنسبة  %80لشركة اراك للرعاية الصحية و %20لشركة الصناعات الدوائية للتوزيع.
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%65.06

%51

%100

فيما يلي نبذة عن نشاطات أبرز الشركات التابعة .

 شركة آراك للرعاية الصحية-:
شركة آراك للرعاية الصحية هي شركة ذات مسئولية محدودة ومركزها الرياض تعمل في تجارة الجملة
والتجزئة في المعدات واألجهزة الطبية والجراحية ومستلزمات الزينة والتجميل ومستحضراتها والعطور
والمنظفات والتعهدات التجارية واألدوية البيطرية وتمتلك سبيماكو الدوائية وشركتها التابعة نسبة %100
من رأس مال الشركة.

 الشركة العربية لصناعة المنتجات الطبية المحدودة " عناية " -:
شركة عناية هي شركة ذات مسئولية محدودة ومركزها الرياض تعمل في مجال إنتاج المستلزمات الطبية
االستهالكية ويبلغ رأسمالها  6ماليين لاير وتمتلك" سبيماكو الدوائية "نسبة  %51من رأس مالها  ،و تسعى
الشركة لرفع حصتها في السوق المحلي ودخول أسواق جديدة .

 الشركة المغربية لألدوية – ايفارما -:
تم زيادة رأس مال الشركة من  150مليون درهم مغربي الى  250مليون درهم مغربي ،األمر الذي بدوره
رفع حصة سبيماكو الدوائية الى  %65.06بعد تغطيتها حصتها في اإلكتتاب إضافة إلى الحصص التى لم
تتم تغطيتها من قبل بعض الشركاء.
تجدر اإلشارة إلى أن شركة ايفارما تعمل في نشاط تصنيع وتسويق وإستيراد وتوزيع األدوية والمنتجات
الصيدالنية  ،وقد تأسست عام 2000م وبدأت نشاط اإلنتاج بمصنعها في طنجة منذ العام 2003م  ،وتعمل
الشركة حاليا ً على تنفيذ مصنع الشركة الجديد في مدينة الدار البيضاء ،والمتوقع إستكماله في منتصف العام
2016م ان شاء هللا .

 شركة الدمام الدوائية -:
تم تأسيس شركة الدمام الدوائية ( الدمام فارما) بالمملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة
بتاريخ 1434/3/13هـ ومركزها الرئيسي الدمام – المدينة الصناعية األولى وغرضها األساسي تصنيع
وتطوير وتسويق المستحضرات الطبية والصيدالنية  ،تعمل الشركة على إستكمال تنفيذ مصنع الشركة
إلنتاج المستحضرات الصيدالنية في المدينة الصناعية األولى في الدمام ويتوقع إكتمال المشروع نهاية الربع
الثاني من العام 2016م .


شركة أراكم الطبية -:
تم تأسيس شركة أراكم الطبية بالمملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ -11-10
 1436هـ ومركزها الرئيسي الرياض وغرضها إدارة وتشغيل المراكز الطبية والصيدليات.
تملك شركة اراك للرعاية الصحية نسبة  %80من الشركة في حين تملك شركة الصناعات الدوائية للتوزيع
نسبة .%20

 شركة ميفو الدولية للصناعات الدوائية :
شركة ميفو الدولية للصناعات الدوائية هي شركة تصنيع دوائي في جمهورية مصر العربية مقرها برج
العرب في اإلسكندرية  ،ويبلغ رأس مالها ( )59مليون جنيه مصري  ،وقد بدأت اإلنتاج في مصنع الشركة
ببرج العرب عام 2012م  ،استحوذت شركة سبيماكو الدوائية على حصة  %51من الشركة مقابل مبلغ
 19.97مليون دوالر أمريكي أي ما يعادل  74.88مليون لاير سعودي .
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النتائج المالية-:
 -6أ ) النتائج المالية للعام 2015م مقارنة بنتائج العام الماضي (بآالف الرياالت)
التغير  +أو ()-

نسبة التغير

البيان

( األرقام باآلالف)

2014م

2015م

المبيعات

1,705,051 1,470,186

234,865

16%

تكلفة المبيعات

)(872,948) (675,649

)(197,299

29%

إجمالي الربح

794,537

832,103

37,566

5%

الدخل من العمليات الرئيسية
صافي الدخل من االستثمارات والشركات
الشقيقة
الدخل قبل حساب حصة األقلية في صافي
دخل الشركات التابعة

241,944

262,035

20,091

8%

97,709

115,142

17,433

18%

339,363

376,100

36,737

11%

صافي الدخل

316,853

357,054

40,201

13%

تتألف مبيعات الشركة من مجموعة كبيرة من المنتجات الدوائية التي تشمل أشكاالً مختلفة من األدوية يتم
تصنيعها محليا ً في مصنع الشركة بمنطقة القصيم ،وتغطي مبيعات الشركة مناطق جغرافية واسعة تشمل السوق
المحلي السعودي ،ودول مجلس التعاون الخليجي ،الشرق األوسط و شمال إفريقيا و السودان وتستحوذ مبيعات
الشركة في السوقين المحلي والتصدير على حصة من القطاعين الخاص والحكومي.
تمثل مبيعات الشركة داخل المملكة نسبة تصل إلى  % 83من إجمالي المبيعات وبقية األسواق
الخارجية  ، %17علما ً بأن المبيعات المحلية تشتمل أيضا ً على المبيعات الخاصة بمناقصة الشراء الموحد
لوزارات الصحة في دول الخليج العربية  ،وتعود أسباب تراجع مبيعات األسواق الخارجية إلى تقلبات و
إنخفاض في المبيعات وخصوصا في السوق الجزائري والمصري واللذان يمثالن  %41من المستهدف الكلي
لألسواق الخارجية فقد طرأ توقف بشكل مؤقت لعمليات البيع للسوق المصري بسبب تدهور قيمة العملة وأثر
ذلك على البيع والتحصيل ومن الجانب اآلخر إيقاف البرامج اإلستيراديه لمنتجات الشركة في الجزائر ،حيث نتج
عن ذلك إنخفاض حاد في مبيعات تلك الدولتين بشكل كبير مما أثر في خطة مبيعات التصدير  ،كما أدى عدم
اإلستقرار األمني في كل من اليمن و ليبيا إلى توقف البيع مؤقتا في تلك الدول .
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مقارنة العام 2015م بالعام 2014م نسبة التغيير%

12

المبيعات

%16

األرباح التشغيلية

%8

صافي األرباح

% 13

األسباب
يعود سبب اإلرتفاع إلى طرح منتجات جديدة في عدد من
األسواق مما أدى إلى ارتفاع المبيعات في القطاع الخاص بنسبة
 %23و كذلك زيادة مبيعات األدوية للقطاع الحكومي بنسبة
 ، %30بالرغم من انخفاض مبيعات التصدير بنسبة %6
يعود سبب االرتفاع في األرباح التشغيلية العام 2015م مقارنة
مع العام  2014م إلى ارتفاع المبيعات بنسبة  %15وترشيد
مصاريف البيع والتسويق
يعود سبب االرتفاع في صافي أرباح العام 2015م مقارنة مع
العام  2014م إلى ارتفاع المبيعات والدخل التشغيلي بنسبة
 %16و  %8على التوالي وترشيد مصاريف البيع والتسويق
باإلضافة إلى تحسن دخل الشركة من أرباح الشركات الزميلة و
تحقيق الشركة ألرباح رأسمالية صافية في 2015م نتيجة بيع
كامل حصص سبيماكو الدوائية في شركة إيرجن فارما بلغت
 151.3مليون لاير بعد خصم تكاليف و أتعاب الصفقة القانونية
والمالية.

 -6ب ) مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات (2011م – 2015م)
فيما يلي بيان بالمركز المالي للعام 2015م مقارنة باألعوام المالية األربعة السابقة (ويمكن اإلطالع على المزيد
من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية واإليضاحات المصاحبة لها)
2011م

البيان ( األرقام باآلالف)

2013م

2012م

2015م

2014م

المبيعات

1,129,218

1,183,150

1,310,500

1,470,186

1,705,051

تكلفة المبيعات

()568,649

()564,589

)(601,980

)(675,649

)(872,948

إجمالي الربح

560,569

618,561

708,521

794,537

832,103

مصاريف البيع و التسويق

()318,968

()363,152

)(426,898

)(473,220

)(477,591

المصاريف العمومية و اإلدارية

()50,243

)(55,055

)(76,045

)(79,373

)(92,477

الدخل من العمليات الرئيسية

191,358

200,354

205,578

241,944

262,035

الدخل من االستثمارات ،صافي

33,591

57,876

94,910

104,141

75,881

حصة الشركة في أرباح )خسائر(
شركة زميلة
اإليرادات األخرى

()3,613

()10,912

)(9,917

)(6,432

6,455

5,615

3,879

6,292

2,273

1,750

مصروفات مالية

-

-

)(1,900

)(2,563

)(2,827

مصروفات إعادة هيكلة

-

-

)(9,615

-

-

االنخفاض في قيمة االستثمار

)(118,500

ارباح بيع شركة زميلة

151,307

الدخل قبل البنود الغير عادية وحساب
حصة األقلية في صافي دخل
الشركات التابعة
بنود غير عادية – مصروفات زيادة
رأس المال
حصة األقلية في صافي دخل
الشركات التابعة
صافي الدخل
ربح السهم

226,952

251,197

-

-

()15,518

()18,564

211,433
2.7

285,348

339,363

376,100

-

-

-

)(18,527

)(22,510

)(19,046

266,821 232,633
2.97
3.40

316,853

357,054

* 2.94

2.98

* في العام  2014إرتفع عدد أسهم الشركة من " "78.4375مليون سهم الى " "120مليون سهم .
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 - 6ج ) مقارنة قائمة المركز المالي لفترة خمس سنوات (2011م – 2015م)
فيما يلي بيان بالمركز المالي للعام 2015م مقارنة باألعوام المالية األربعة السابقة (ويمكن اإلطالع على المزيد
من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية واإليضاحات المصاحبة لها)
البيان (باآلالف)
قائمة المركز المالي
مجموع الموجودات
المتداولة
مجموع المطلوبات
المتداولة
رأس المال العامل
االستثمارات في األوراق
المالية المتاحة للبيع
ممتلكات وآالت ومعدات
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
رأس المال المدفوع
االحتياطيات واألرباح
المدورة والمكاسب غير
المحققة
حقوق األقلية
حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات
وحقوق المساهمين

2011م
لاير سعودي

2012م
لاير سعودي

2013م
لاير سعودي

2014م
لاير سعودي

لاير سعودي

1,253,388

1,250,057

1,348,975

1,490,490

1,989,254

395,334

426,352

476,242

468,080

883,817

858,054

823,705

872,733

1,022,410

1,105,437

2,222,475

2,037,884

2,426,038

1,806,926

918,398

216,335
3,738,450
535,561
784,375

239,254
3,648,693
589,915
784,375

282,029
4,553,976
655,995
784,375

304,690
4,156,080
662,937
1,200,000

504,809
3,824,440
1,096,985
1,200,000

2,396,121

2,249,043

3,077,667

2,250,532

1,459,941

22,393
3,180,889

25,361
3,033,779

35,938
3,862,043

42,611
3,450,532

67,514
2,659,941

3,738,450

3,648,693

4,553,976

4,156,080

3,824,440

* تم إعادة تبويب بعض األرقام لغرض المقارنة.
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 - 6د ) خطة تطبيق المعايير الدولية -: IFRS
وافق مجــلــس اإلدارة بنهاية العام 2014م على بدء الشركة بتطبيق الخطة المقدمة من إدارة الشركة للتحول
إلى المعايير المحاسبية الدولية  ،و بناء على ذلك قامت إدارة الشركة بالتواصل مع عدد من بيوت الخبرة لتقديم
اإلستشارات الالزمة في هذا الخصوص  ،و تم التعاقد مع مستشار لمشروع التحول للمعايير المحاسبية الدولية ،
وقد تم البدء بتطبيق الخطة على النحو اآلتي :
 المرحلة األولى | التقييم والتحليل ( أغسطس  – 2015يناير -:)2016
في هذه المرحلة قام فريق المالية وفريق المستشارين بعمل محاضرات توعويه مبدئية عن مشروع التحول
لجميع موظفي اإلدارة المالية  ،أيضا ً قام الفريقين بتقييم المعايير المطبقة حاليا ً وتقييم وتحليل وتصنيف جميع
العقود و إجراءات األعمال تحت مظلة سبيماكو  ،وفي نهاية المرحلة قام الفريقين بتحديد الفروقات الناتجة من
التحول إلى تبني المعايير الدولية ومدى تأثيرها محاسبيا ً وعلى إجراءات العمل المتبعة.
 المرحلة الثانية | الحل والتقدير (يناير  – 2016يونيو -:)2016
خالل المرحلة الثانية سيقوم كال الفريقين بنا ًء على معطيات المرحلة األولى بتقدير األثر المالي الناتج من التحول
إلى المعايير الدولية و البدء بإعداد التقارير المالية إتباعا ً للمعايير الدولية  ،بحيث أن تقوم الشركة بإعداد التقارير
المالية بالمعايير الحالية وبالمعايير الدولية بشكل موازي لإلستخدام الداخلي للشركة  ،من ثم رسم خطة التطبيق
الفعلي للتحول حيث أن نتائج عام 2016م ستستخدم كسنة مقارنة لنتائج عام 2017م لذلك النتائج المالية لعام
2016م يجب أن تكون طبقا ً للمعايير الدولية.
 المرحلة الثالثة | التطبيق الفعلي والمساندة (يناير  – 2017مارس -:)2017
خالل المرحلة الثانية سيقوم فريق اإلدارة المالية بإعداد التقارير المالية طبقا ً للمعايير الدولية وبإسناد ودعم و
توجيه من قبل فريق مستشاري التحول.
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أعمال ونشاطات الشركة خالل العام 2015م -:

إرتفعت كميات اإلنتاج في معظم أقسام اإلنتاج باستثناء قسم األشربه السائلة وذلك بسبب التوقف لمدة خمسة
أشهر لتركيب و تشغيل غرفة التحكم الحديثة ،كما تمت إضافة منتجات جديدة إلى اإلنتاج وهي على قسمين ،
منتجات جديدة تم تقديمها باسم سبيماكو الدوائية و منتجات تم إنتاجها لشركات متعاقدة،كذلك تم تركيب و تشغيل
نظام  PAS-Xالمتقدم في جميع أقسام اإلنتاج و الذي يهدف إلى تسهيل التحكم في اإلنتاج و سهولة تتبع العمل ،
وجاءت النتائج مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كالتالي-:
قسم اإلنتاج
قسم المضادات الحيوية
قسم الحبوب الصلبة
قسم األشربة
قسم المراهم و الكريمات
قسم المستحضرات العقيمة
المطهرات

الوحدة
كبسولة
قرص
زجاجة
قرص
زجاجة
زجاجة
أنبوبة
تحميله
حقنة
عبوة

الكميات المنتجة سنويا ً
2015م
2014م
52,613,440
32,058,000
67,4745,806
74,843,000
4,206,751
3,740,000
1,208,334,087
1,143,228,000
564,000
1,082,000
12,504,955
27,275,000
9,253121
8,636,000
27,845,330
33,697,000
9,327,644
7,146,000
3,365,930
1,463,000

أضافت الشركة إلى مصنعها في القصيم مجموعة مكائن إلى عدد من أقسام اإلنتاج و التي لها عدة أهداف ،ففي
قسم األقراص الصلبة تم تركيب و تشغيل ماكينة الطالء و التغليف و التي تهدف إلى زيادة اإلنتاج الستيعاب
متطلبات السوق ،كما تم تركيب و تشغيل خط تغليف جديد في قسم األقراص الصلبة لزيادة الفاعلية ،اما في قسم
األشربه السائلة فتم تركيب غرفة تحكم متطورة لزيادة التحكم و التشغيل الذاتي مما يساعد على خفض التكلفة،
وفي قسم المعقمات تم التجهيز الكامل لمتطلبات التغليف الثانوي .
كما تم خالل العام 2015م إنتاج وطرح عدد " "4مستحضرات جديدة بـ " "13شكل صيدالني في مجموعات
عالجيه مختلفة وهي  :مستحضر (أجاوت) وهو ضمن المجموعة العالجية الخاصة بمرض النقرس و
مستحضر (ريسبيرا) ضمن مجموعة عالج األزمات الصدرية و مستحضر (فينيكس) ضمن مجموعة األدوية
النفسية والعصبية و مستحضر (وافي) ضمن المجموعة العالجية الخاصة بضعف االنتصاب .
و خالل عام  2015تم توقيع ( )9إتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية و اإلقليمية و ذلك للحصول على
حقوق تصنيع و تسويق و توزيع العديد من المستحضرات الطبية الجديدة .
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حققت سبيماكو الدوائية في العام  2015إجمالي مبيعات قدرها  1,705مليار لاير  ،حيث بلغت مبيعات الشركة
لوزارة الصحة والجهات الحكومية في المملكة ما قيمتة " "246مليون لاير  ،وللقطاع الخاص في المملكة
" "1,094مليون لاير  ،فيما إنخفضت مبيعات التصدير بنسبة  %6لتصل إلى " "365مليون لاير للعام
2015م ويبين الجدول التالي توزيع المبيعات على القطاعات المختلفة -:
المبيعات بماليين الرياالت
2014م
العميل
189
وزارة الصحة والجهات الحكومية األخرى
782
القطاع الخاص  -أصناف الدوائية
110
 أصناف مرخصة892
389
التصدير :أسواق خارجية
1,470
اإلجمالي

2015م
246
976
118
1,094
365
1,705

نسبة التغيير
30%
23%
)(6%
16%

حققت الدوائية المركز األول في السوق الدوائي بالمملكة في القطاع الخاص  ،وذلك على الرغم من قوة
المنافسة مع الشركات العالمية و الوطنية كما جاء في تقرير  IMSعن العام 2015م.
ومن أهم االنجازات التي حققتها سبيماكو الدوائية خالل العام 2015م -:
 .1بلغت حصة الشركة في سوق األدوية بالقطاع الخاص  % 8.7مما ضمن لها الوصول إلى المركز األول
بين الشركات المتنافسة في هذا القطاع ،حيث حققت مستحضرات الشركة ثالثة مراكز ضمن قائمة العشرة
مستحضرات األكثر مبيعا ً من حيث القيمة على مستوى سوق الدواء بالقطاع الخاص ،وهذه المستحضرات
هي ( :كالفوكس) في المركز األول و(سنافي) في المركز الثاني و(روفيناك) المركز الرابع  ،باإلضافة إلى
تواجد ثالثة مستحضرات ضمن قائمة العشرة مستحضرات األكثر مبيعا من حيث عدد الوحدات المباعة
حيث حقق مستحضر (فيفادول) المركز الثاني من حيث عدد الوحدات المباعة ،واحتل مستحضر (روفيناك)
المركز الثالث فيما احتل مستحضر (كالفوكس) المركز الثامن.
 .2أولت سبيماكو الدوائية منذ إنشائها إهتماما ً كبيراً بجودة منتجاتها فقد حصلت على شهادة اآليزو لنظام اإلدارة
المتكامل  Integrated Management System IMSو الذي يشمل تطبيقات الجودة و البيئة
والصحة و السالمة المهنية في مختلف أنشطة سبيماكو الدوائية ،باإلضافة إلى تجديدها لشهادة التصنيع
الجيد GMP Certificateمن قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء لمدة ثالث سنوات  ،إلى ذلك وإمتدادا
لحرص سبيماكو الدوائية على الجودة فقد قامت خالل العام 2015م بزيارات تفتيشية GMP/Quality
 Auditsلعدد من الشركات الموردة للمواد الخام وموردي مواد التعبئة في عدد من الدول وذلك لتعزيز
المطابقة لمتطلبات .GMP, Supply Chain, QM
 .3إستمرت الشركة في سياستها حيال استقطاب الكفاءات السعودية وتدريبها من خالل خطط التطوير الوظيفي
للعديد من الكفاءات الوطنية  ،و بلغت نسبة السعوده في الشركة بشكل عام حوالي  %36و في مصنع
الشركة في القصيم  ، %44باإلضافة إلى تفعيل اإلتفاقية الموقعة مع صندوق الموارد البشرية واإلستفادة
من الدعم المقدم من الصندوق حيث تم تحصيل مبلغ " "690الف لاير  ،هذا و قامت سبيماكو الدوائية
بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفي الشركة منها دورات جماعية داخل مقر الشركة والمصنع
باإلضافة إلى دورات تدريبية داخل وخارج المملكة إستفاد منها قرابة " "296موظف .
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إستثمارات الشركة ومساهماتها في شركات أخرى -:

 الشركة العربية الصيدالنية طاسيلي )تافكو ( الجزائر-:
تساهم " سبيماكو الدوائية "في شركة تافكو بمبلغ ( )11,753,150لاير سعودي بنسبة  %22من رأسمال
الشركة ،ويعتبر هذا اإلستثمار أداة إستراتيجية لتثبيت موقع الشركة في سوق الجزائر الواعد وقد إكتمل تنفيذ
مصنع الشركة إلنتاج المستحضرات الطبية في نهاية العام 2015م.

 شركة القصيم للخدمات الطبية- :
تساهم سبيماكو الدوائية في شركة القصيم للخدمات الطبية بمبلغ ( )33,415,150لاير ويمثل نسبة
 %16.71من رأس مال الشركة البالغ " "200مليون لاير  ،وهي شركة مساهمة مقفلة مقرها مدينة بريدة،
تمتلك مستشفى القصيم الوطنى بسعة مئة سرير .

 الشركة العربية لأللياف الصناعية ) ابن رشد( -:
تبلغ إستثمارات سبيماكو الدوائية في هذه الشركة ( )355مليون لاير  ،وتمثل نسبة  %4.17من رأس
مال ابن رشد ،وتت ابع سبيماكو الدوائية الخطوات المبذولة إلعادة هيكلة "ابن رشد" ولتعزيز فرص عودتها
للربح  ،في العام  2015خفضت شركة سبيماكو الدوائية قيمة إستثمارها في الشركة العربية لأللياف الصناعية (
ابن رشد ) وتسجيل خسائر هبوط (تدني) بنسبة  %33وبقيمة " "118.5مليون لاير.
وقد تضمن تقرير المراجع الخارجي للربع الرابع للعام 2015م "لفت إنتباه" بأنه لدى شركة سبيماكو
الدوائية استثمار في إحدى شركاتها المحلية (شركة ابن رشد ) بمبلغ  355مليون لاير وقد تجاوزت خسائر
الشركة المستثمر فيها المتراكمة ما نسبته  %90من رأس مالها في حين اعترفت الشركة بخسارة تدني تساوي
 %33من قيمة هذا اإلستثمار مع العلم أن لدى الشركة إحتياطي عام بمبلغ " "220مليون لاير تم تخصيصه
سابقا ً لمواجهة أية خسائر في إستثمارات الشركة .

 المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي- :
تمتلك" سبيماكو الدوائية ما نسبته  % 3.12من رأس مال المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي .



شركة التصنيع الوطنية- :

تعتبر سبيماكو الدوائية مساهم إستراتيجي في شركة التصنيع الوطنية بنسبة  % 5.25من رأس مال شركة
التصنيع الوطنية.

 شركة ينبع الوطنية لصناعة البتروكيماويات ( ينساب) - :
تمتلك" سبيماكو الدوائية "كمؤسس حصة  % 1.9من رأس مال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) .
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 شركة كاد الشرق األوسط للصناعات الدوائية-:
تساهم سبيماكو الدوائية بنسبة  % 44من رأسمال الشركة والذي يبلغ حاليا " "200مليون لاير .قدمت
شركة سبيماكو الدوائية قرض بدون فائدة لشركة كاد الشرق األوسط للصناعات الدوائية بمبلغ  18مليون لاير
وسوف يتم رسملته الحقا ً من رأس مال الشركة.
نشاط الشركة هو صناعة المواد األولية الفعالة التي تدخل في صناعة المستحضرات الصيدالنية ،وتبرز
أهميتها في توطين هذه الصناعة اإلستراتيجية في المملكة وتوفير المواد الخام للصناعات الدوائية في المنطقة
العربية .

 شركة أيرجن فارما المحدودة -:
بتاريخ 2015/5/5م قامت شركة سبيماكو الدوائية ببيع كامل حصتها في شركة ايرجن فارما المحدودة
البالغة  %48.48من إجمالي أسهم الشركة بمبلغ  65.5مليون دوالر أمريكي ،ما يعادل (  245.4مليون لاير
)  ،علما بأن سبيماكو الدوائية أتمت عملية االستحواذ على ( )%48.48من أسهم شركة إيرجن فارما في شهر
مارس 2012م بسعر يعادل ( )93مليون لاير سعودي وبذلك فإن شركة سبيماكو الدوائية حققت أرباح رأسمالية
من هذه الصفقة بقيمة ( 152.4مليون لاير سعودي) بما نسبته ( )%164من قيمة اإلستثمار األساسي.
توصلت سبيماكو الدوائية إلى إتفاقية مع شركة إيرجن تحصل من خاللها شركة سبيماكو الدوائية على
ترخيص حصري وتوريد مع حقوق أولوية لسبيماكو الدوائية في إختيار مستحضرات من قائمة مستحضرات
شركة إيرجن فارما تشمل المستحضرات الحالية والمستحضرات التي تحت التطوير الخاصة لعالج األورام
ألسواق منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا  ،ويحق لشركة سبيماكو الدوائية تعديل إتفاقية التوريد
والترخيص لتتحول إلى اتفاقية نقل وتوطين التقنية الخاصة بالمستحضرات المشمولة في اإلتفاقية عند إكتمال
تنفيذ مشروع شركة سبيماكو الدوائية ألدوية األمراض السرطانية في المملكة.
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عوامل المخاطرة -:

تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة أدناه  ،وال بد أن تؤخذ في اإلعتبار
وبكل عناية من قبل المستثمرين/المساهمين  ،علما بأن إدارة الشركة تبذل كل الجهود المهنية الضرورية للتقليل
من تأثير هذه المخاطر المتعلقة بالشركة أو عوامل المخاطرة المتعلقة بالسوق وصناعة الدواء بشكل عام متى ما
أمكن ذلك.
 تعمل الشركة في قطاع التصنيع الدوائي الذي يتميز بالمنافسة الشديدة سواء كان عن طريق الشركات
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
التنافسية  ،وستظل الشركة تراقب تحركات السوق لكي تظل في المقدمة ومع ذلك فإن الشركة ال تضمن
أن تظل دائما ً محافظة على ريادتها للسوق.
 بالرغم من جهود الشركة لل تخفيف من حدة تأثير تقلبات سعر الصرف فإنه من الممكن أن تؤثر تقلبات
سعر الصرف بين اللاير السعودي والعمالت األجنبية سلبا ً على التكاليف اإلنتاجية وأرباح الشركة ،
حيث تشتمل عمليات الشركة على شراء مواد خام وبيع منتجات نهائية بعمالت أخرى غير اللاير.
 تعتمد الشركة وأقسامها اإلنتاجية بدرجة كبيرة على مواد خام رئيسية ( المواد الخام الفعالة ) يتم شراؤها
من العديد من الموردين الرئيسيين الذين يقدمون هذه المواد وأسسوا عالقة عمل وطيدة مع الشركة خالل
عمر الشركة  ،إال انه ليس من المضمون إستمرارهم في تقديم نفس المزايا للشركة في المستقبل ،
ويمكن أن يؤدي أي تغيير جوهري في الشروط التي تحصل عليها الشركة  -عند شرائها للمواد الخام -
إلى التأثير بشكل سلبي على العمليات وعلى ربحية الشركة.
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 إن نجاح أعمال الشركة يعتمد على قدرتها على تطوير وتصنيع وتسويق منتجاتها بنجاح في الوقت
المحدد ،إن تقديم منتجاتنا الجنيسة الجديدة هو عنصر هام بالنسبة ألعمالنا ،وتتكون برامجنا المستقبلية
حاليا ً من عدد من المستحضرات تحت التطوير ومستحضرات تحت التسجيل وتسعى الشركة إلقامة
تحالفات إستراتيجية جديدة مع شركات دوائية مشهورة قائمة على البحث لزيادة عدد منتجاتنا
والمجموعات الدوائية الخاصة بنا .لذلك سوف نستمر في تطوير واختبار وتسويق منتجات جديدة وهذه
المنتجات ينبغي أن تلبي وتتماشى مع معايير السالمة والحصول على موافقات نظامية لها تتعلق
بتسجيلها وتسعيرتها ،والفشل في تلبية هذه المعايير أو الحصول على الموافقات الالزمة قد يكون له
األثر السلبي على أنشتطها.
 أعمال سبيماكو الدوائية منتشرة في دول مجلس التعاون و في عدد من دول الشرق األوسط وشمال
إفريقيا باإلضافة إلى المملكة ،وعلى سبيل المثال مصر و السودان والجزائر ولبنان  ،تلك األعمال
بالخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية و اإلقتصادية مثل فرض شروط جديدة على الشركة
وتسجيل منتجاتها أو خفض أسعار التصدير لمنتجاتها ،أي تغيير في سياسات إحدى الدول التي تعمل بها
من الممكن أن يؤثر على ربحية سبيماكو الدوائية .
 كجزء من تعامالت الشركة مع أطراف أخرى ،تواجه الشركة مخاطر اإلئتمان وهي عدم قدرة أحد
األطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر لخسارة مالية .لقد تم إيداع النقد لدى
البنوك الوطنية والمتعددة الجنسيات مع تصنيفات إئتمانية جيدة تظهر مخاطر اإلئتمان على الذمم المدينة
بالمبلغ األصلي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
 كجزء من إدارة الشركة لمخاطر السيولة ،تراقب الشركة متطلبات السيولة على أساس منظم وتضمن
توفر األموال الكافية لمواجهة أي التزامات مستقبلية ،وفي نفس السياق اعتمدت الشركة إستراتيجية
التحوط للسيطرة على التعرض لتقلبات أسعار الفائدة.
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 - 10اإلفصاحات وفقا ً للوائح النظامية
 - 10أ ) مجلس اإلدارة
 اجتماعات مجلس اإلدارة- :يبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي بما فيهم رئيس المجلس سبعة  ،وجميعهم غير تنفيذيين وقد عقد مجلس
اإلدارة الحالي ( )7اجتماعات خالل العام 2015م.
ويوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ونسبة حضورهم الجتماعات المجلس خالل العام
2015م :

أعضاء مجلس اإلدارة

المنصب

تاريخ االجتماع

معالي األستاذ  /صالح بن
منيع الخليوي
معالي الدكتور /نزيه بن
حسن نصيف
سعادة الدكتور  /عيسى بن
جاسم الخليفة
سعادة األستاذ  /إبراهيم بن
رشيد الدغيثر
سعادة األستاذ  /مسفر بن
علي الحمدان
سعادة المهندس  /طارق بن
محمد الفوزان
سعادة األستاذ  /عبدالرحمن
بن محمد الثنيان

رئيسا ً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

االجتماع
الثاني عشر
الدورة التاسعة

االجتماع
الثالث عشر
الدورة التاسعة

االجتماع
الرابع عشر
الدورة التاسعة

االجتماع
الخامس عشر
الدورة التاسعة

االجتماع
السادس عشر
الدورة التاسعة

االجتماع
السابع عشر
الدورة التاسعة

االجتماع
الثامن عشر
الدورة التاسعة

2015/2/16م

2015/4/23م

2015/5/3م

2015/6/3م

2015/9/11م

2015/10/11م

2015/12/17م

























X









X



































بالتمرير
بالتمرير
بالتمرير
بالتمرير
بالتمرير
بالتمرير
بالتمرير

يتولى المهندس  /عصام بن عبدهللا العقل (مدير إدارة االستثمار) مهام سكرتير مجلس اإلدارة .
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 تصنيف مجلس اإلدارة وأسماء الشركات التي يشغل عضويتها أعضاء مجلس اإلدارة -:أعضاء مجلس اإلدارة
معالي األستاذ  /صالح بن منيع الخليوي
معالي الدكتور /نزيه بن حسن نصيف

صفة العضوية

غير تنفيذي
مستقل

سعادة الدكتور  /عيسى بن جاسم الخليفة

غير تنفيذي

سعادة األستاذ  /إبراهيم بن رشيد الدغيثر

غير تنفيذي

سعادة األستاذ  /مسفر بن علي الحمدان

غير تنفيذي

سعادة المهندس  /طارق بن محمد الفوزان

مستقل

سعادة األستاذ  /عبدالرحمن بن محمد الثنيان

مستقل

شركات مساهمة يشغل عضوية مجلس إدارتها
 .1الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات
الطبية ـ أكديما *
 .2الشركة العربية المغربية للصناعات الصيدالنية
إيفارما  -المغرب
 .3الشركة السعودية لتبادل المعلومات
 .1شركة التصنيع الوطنية
 .1الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية -
الكويت
 .1الشركة العربية المغربية للصناعات الصيدالنية
إيفارما  -المغرب
 .2شركة القصيم للخدمات الطبية
ـــــ
 .1الشركة العربية الصيدالنية طاسيلي ـ تافكو -
الجزائر حتى تاريخ 2015/3/16م
 .1الشركة العربية الصيدالنية طاسيلي ـ تافكو-
الجزائر من تاريخ 2015/6/8م

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

23

 بيان بعدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وأفراد عائالتهم وتغيرها خالل العام 2015م :ـاالسم
معالي األستاذ  /صالح بن منيع الخليوي
معالي الدكتور  /نزيه بن حسن نصيف
سعادة الدكتور  /عيسى بن جاسم الخليفة
سعادة األستاذ  /إبراهيم بن رشيد الدغيثر
سعادة األستاذ  /مسفر بن علي الحمدان
سعادة المهندس  /طارق بن محمد الفوزان
سعادة األستاذ  /عبدالرحمن بن محمد الثنيان

إجمالي عدد األسهم في
2015/1/1م
458
1,000
458
41,399
ـــــــ
2,147
1,685

إجمالي عدد األسهم في
2015/12/31م
458
1,000
458
41,399
ـــــــ
2,147
1,685

 األسهم التي تعود ألشخاص ( عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر)والتغيرات التي طرأت عليها خالل السنة المالية -:
االسم
إجمالي نسبة التملك
إجمالي عدد األسهم في إجمالي عدد األسهم في
نهاية العام
2015/12/31م
2015/1/1م
الشركة العربية للصناعات
%20.48
24,586,173
24,586,173
الدوائية والمستلزمات الطبية ـ
أكديما
%13.05
15,669,734
15,669,734
المؤسسة العامة للتقاعد

 – 10ب ) لجان مجلس اإلدارة -:
 لجنة المراجعة-:
لجنة مشكلة من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة ،وقد عقدت خالل العام 2015م
أربعة اجتماعات ،والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضورهم الجتماعات اللجنة:
األول

الثاني

الثالث

الرابع

2015/02/03م

2015/05/31م

2015/09/08م

2015/12/13م

سعادة األستاذ /صالح بن عبدهللا الدخيل

رئيسا ً









سعادة األستاذ /مسفر بن علي الحمدان

عضواً









عضواً









أعضاء لجنة المراجعة

سعادة المهندس /طارق بن محمد الفوزان

المنصب

* ويتولى األستاذ /عبد الرحمن بن أحمد الشعالن ( مدير إدارة المراجعة الداخلية ) مهام سكرتير اللجنة
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 األسهم المملوكة لرئيس وأعضاء وسكرتير لجنة المراجعة-:

سعادة األستاذ  /صالح بن عبدهللا الدخيل

إجمالي عدد األسهم
بداية العام
30

إجمالي عدد األسهم
نهاية العام
30

سعادة األستاذ  /مسفر بـن علي الحمدان

-

-

سعادة المهندس  /طارق بـن محمد الفوزان

2,147

2,147

سعادة األستاذ  /عبدالرحمن بن أحمد الشعالن

-

-

االســــم

ومن مهام لجنة المراجعة الرئيسية التأكد من مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ودراسة القوائم المالية
األولية والسنوية والسياسات المحاسبية المتبعة والتوصية بإختيار المحاسبيين القانونيين وفق ضوابط محددة كما
تتولى اللجنة اإلشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومالحظات المحاسب القانوني ورفع
التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
وقد ناقشت اللجنة خالل اجتماعاتها خالل العام المالي المنتهي بتاريخ 2015/12/31م القوائم المالية األولية
و السنوية والمهمات الموكلة لها  ،وأصدرت توصياتها لمجلس إدارة الشركة كما ناقشت تقارير المراجعة
الداخلية وأكدت على تنفيذ ما ورد بها من توصيات لدعم نظام الرقابة الداخلية بالشركة كما قام مراجع الحسابات
الخارجي بمراجعة النظام ضمن نطاق مراجعته للقوائم المالية للشركة وتظهر عمليات المراجعة تأكيداً معقوال
لفاعلية نظام الرقابة الداخلية المتبع.
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لجنة الترشيحات والمكافآت -:

لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه األول ـ الدورة التاسعة ـ المنعقد بتاريخ
2013/3/23م الموافق 1434/5/11هـ  ،وتتكون اللجنة من كل من -:
االجتماع الثاني
االجتماع األول
المنصب
االسم
2015/12/17م
2015/2/16م
رئيسا ً


معالي األستاذ  /صالح بن منيع الخليوي
عضواً


معالي الدكتور  /نزيه بن حسن نصيف
ً


عضوا
سعادة الدكتور  /عيسى بن جاسم الخليفة
ً


عضوا
سعادة األستاذ  /إبراهيم بن رشيد الدغيثر
ً


عضوا
سعادة األستاذ  /عبدالرحمن بن محمد الثنيان
يتولى المهندس  /عصام بن عبدهللا العقل (مدير إدارة االستثمار) مهام منسق أعمال اللجنة .
تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس
اإلدارة والتأكد من إستقاللية األعضاء المستقلين واإلشراف على سياسات وخطط مكافآت مجلس اإلدارة وكبار
التنفيذيين ،هذا باإلضافة إلى المهام والمسؤوليات الواردة في الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية
والئحة الحوكمه الخاصة بالشركة  ،هذا وقد عقدت اللجنة خالل العام 2015م عدد ( )2اجتماع وكان نسبة
الحضور في االجتماعين (. )% 100
أبرز أعمال اللجنة وتوصياتها :ـ
 . 1تحديد الحوافز المالية لموظفي الشركة .
 . 2تحديد مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة .
 . 3مراجعة اإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة  ،بما في ذلك الوقت الذي يلزم
أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة .
 . 4تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة  ،وإقتراح معالجتها بما يتفق ومصلحة الشركة .
 . 5التأكد من إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية
مجلس إدارة شركة أخرى .
 . 6تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة  ،وإقتراح معالجتها بما يتفق ومصلحة الشركة .
 . 7مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
 . 8دراســة ما يخـص مكافــآت أعضـاء مجلــس اإلدارة .
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مكافآت مجلس اإلدارة-:

بلغ إجمالي ما تم صرفه خالل عام 2015م ألعضاء مجلس اإلدارة مبلغ ( )3,239,530لاير وذلك
حسب التفصيل التالي -:
البيان
الرواتب والتعويضات
البدالت
المكافآت الدورية والسنوية
مكافآة عضوية مجالس إدارات شركات تابعة
مكافآة عضوية لجان
الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع
بشكل شهري أو سنوي
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أعضاء المجلس
غير التنفيذيين
المستقلين
102,655
75,000
800,000
600,000
600,000
300,200
225,000
 تأمين طبي لألعضاء وأفراد عائالتهم -مصاريف سفر

اإلجمالي
177,655
1,400,000
600,000
525,200
536,675

 - 10ج ) وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة:
االسم
األستاذ /فهد بن إبراهيم الخلف
المهندس /أحمد بن عبد هللا الربدي
األستاذ  /فهد بن صالح الربدي
الدكتور  /مراد محمد السقاف
المهندس  /عصام بن عبدهللا العقل
األستاذ  /فهد بن عايد الشمري



المنصب
الرئيس التنفيذي للشركة
نائب الرئيس لتطوير األعمال
والتشريعات الدوائية
نائب الرئيس التنفيذي للخدمات
المساندة واالستثمار المكلف
مدير عام مصنع سبيماكو
الدوائية بالقصيم
مدير إدارة االستثمار وسكرتير
مجلس اإلدارة
مدير اإلدارة المالية

عدد األسهم
بداية العام
152

152

5,998

5,998

عدد األسهم نهاية العام

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

6,753

6,753

ــــ

15,000

مكافآت كبار التنفيذيين- :

بلغ إجمالي ما تم صرفه خالل عام 2015م لكبار التنفيذيين بما فيهم رئيس الشركة التنفيذي ومدير اإلدارة
المالية مبلغ ( )5,815,562لاير حسب التفصيل التالي-:
البيان
الرواتب والتعويضات
البدالت
المكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية
أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات
(يشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
 3,488,028لاير
 2,103,180لاير
 976,757لاير
تأمين طبي للتنفيذيين وأفراد عائالتهم

 – 10د ) مقارنة متطلبات الالئحة مع ما تم تطبيقه من أحكامها-:
تلتزم الشركة بشكل عام بتطبيق مواد الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وتم إقرار معظم األنظمة
الواردة في الئحة حوكمة الشركات واعتمادها من مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للشركة حسب األنظمة  ،مع
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
ونظام الشركات ولم يتم اعتماد طريقة التصويت التراكمي على بند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في
الجمعية العامة  ،حيث لم يتم خالل العام 2015م انتخاب لمجلس اإلدارة  ،وبخصوص الفقرة (د) من
المادة السادسة الخاصة باإلفصاح من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن
غيرهم باإلفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية فلم يرد للشركة
مثل هذا اإلفصاح من أي جهة.
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 وبخصوص الفقرة (ط) من المادة الثانية عشرة بخصوص األشخاص ذوي الصفة اإلعتبارية الذين يحق
لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس اإلدارة فإن نظام الشركة ال يمنح مثل هذا الحق
ألحد.

 المبالغ المستحقة للجهات الحكومية-:
قيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف
موجز لها وبيان أسبابها -:
الدفعات المستحقة للجهات الحكومية (بآالف الرياالت)
الزكاة و الضريبة
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
المجموع

2015/12/31م
39,762
11,437
51,199

علما بأنه كما في 2015/12/ 31م ال يوجد أية دفعات مستحقة كرسوم جمركية أو تكاليف تأشيرات و إقامات

 إستثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة-:
ال توجد حاليا ً أية استثمارات أو أية احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
 مراجعي الحسابات الخارجي -:
وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة في 1436/7/4هـ الموافق 2015/4/23م ،على تعيين
المحاسب القانوني السادة  /المحاسبون المتضامنون لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية 2015م  ،وبنا ًء
على توصية لجنة المراجعة تم الحصول على عروض من مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة للعام
 2016م وقد تم عرضها على لجنة المراجعة  ،وبعد مناقشتها أستقر رأي اللجنة على الترشيحات التي ستعرض
على الجمعية العمومية للنظر في إختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2016م.
 السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة -:
تتفق مع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
 ملكية حصص كبيرة من األسهم بموجب المادة الثالثين من قواعد التسجيل واإلدراج -:
ال توجد آية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألي من أألشخاص قاموا خالل عام
2015م بإبالغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثالثين من قواعد التسجيل واإلدراج حيث لم يرد للشركة
أي من هذه البالغات خالل عام . 2015
 أدوات الدين  ،حقوق خيار  ،حقوق تحويل -:
ال توجد لدى الشركة أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم  ،كما ال توجد أية حقوق خيار أو مذكرات حق
اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل عام  ، 2015والشركة لم تقم بإصدار أية سندات ،
وبالتالي لم تقم باسترداد أو شراء أو إلغاء أية أدوات دين قابلة لالسترداد .
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 القروض :
توجد لدى الشركة إتفاقية تمويل بالمرابحة اإلسالمية مع أحد البنوك المحلية وهي كالتالي :
نوع القرض
قرض دوار

الغرض من
القرض
تمويل األنشطة
التشغيلية

الرصيد أول
السنة

إضافات

280,000,000 20,000,000

الغرض

الرصيد آخر السنة

توسعات و
إستحواذات

300,000,000

 الجـــزاءات :
تم فرض مخالفه واحده على الشركة من قبل هيئة السوق المالية بغرامة ماليه قدرها  10,000لاير وذلك
لمخالفتها قواعد التسجيل و اإلدراج الخاصة بإعالنات الشركة  ،ولم يفرض على الشركة أي مخالفات قضائية.
 التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو المساهمين-:
لم يتبين و جود أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد
كبار الت نفيذيين أو أي من مساهمي شركة سبيماكو الدوائية بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول 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 .
 سياسة توزيع األرباح -:
وفقا ً لالئحة سياسات توزيع األرباح الخاصة بالشركة والمعتمدة منذ العام 2008م التي أقرت أسس توزيع
األرباح للمساهمين كاآلتي -:
 للمساهم  /مالك األسهم بالشركة الحق في الحصول على نصيبه من األرباح الصافية السنوية القابلة للتوزيعوفقا ً لما تقره الجمعية العمومية في هذا الخصوص .
 تقر الجمعية العامة األرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح سواء األرباح النقدية أوأسهم المنحة لمالكي األسهم المسجلين بسجالت مركز إيداع األوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد
الجمعية العمومية التي أقرت توزيعها.
 يؤخذ في االعتبار خصم التالي من األرباح السنوية -:أ .مخصص الزكاة المفروضة شرعا.
ب .المصروفات العمومية والتكاليف األخرى.
ج .يجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور  %50من رأس المال.
د .يجنب كذلك ( )%5من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي تحددها
الجمعية العامة ويجوز وقف هذا التجنيب إذا بلغ اإلحتياطي المذكور ( )%25من رأس مال الشركة.
 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( )%5من رأس المال المدفوع . يخصص بعد ما تقدم ما ال يتجاوز ( )%10من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلكعلى المساهمين كحصة إضافية في األرباح.
 تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.30

يقترح مجلس اإلدارة توزيع مبلغ ( )120,000,000لاير للمساهمين عن السنة المنتهية في 2015/12/31م
بواقع ( ) 1لاير للسهم الواحد بعد موافقة الجمعية العامة القادمة ،وسوف تكون أحقية األرباح لمالكي أسهم
الشركة بنهاية تداول اليوم المحدد النعقاد الجمعية العامة العادية وذلك حسب أنظمة وزارة التجارة و الصناعة
وهيئة السوق المالية.
 التبرعات والمسئولية االجتماعية -:
إيمانا من سبيماكو الدوائية بأهمية مسئولياتها اإلجتماعية واإلنسانية وأنها تتعدى نشاطاتها في التصنيع واألعمال
وتحقيق األرباح إلى القيام بواجباتها اإلجتماعية وفقا ً للمفاهيم الحديثة  ،حيث قامت الشركة بتقديم العديد من
التبرعات العينية على شكل أدوية و تبرعات نقدية لبعض المراكز اإلجتماعية والجمعيات  ،وسوف تستمر
الشركة بممارسة مسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع الذي تنتمي إليه من خالل دعم ورعاية الكثير من
المؤتمرات والحمالت التثقيفية والتوعوية في مختلف مناطق المملكة.
وخالل العام 2015م نظمت ورعت الشركة عدد من الفعاليات كما يلي-:
 حملة سكري صديقي  :هي حملة تنظمها سبيماكو الدوائية في العديد من المستشفيات بمناطق المملكةوعبر إذاعات الراديو وتهدف إلى توعية و تثقيف المجتمع بمرض السكري و كيفية التعايش معه من
خالل تقديم استشارات طبية وغذائية مجانية للمصابين بالسكري باإلضافة إلى توزيعها للعديد من
المنشورات ذات الصلة بالحياة الصحية وكيفية الوقاية من السكري .
 اإلعاقة  :تسعى سبيماكو الدوائية لدعم كافة شرائح المجتمع ومن ضمنها فئة ذوي االحتياجات الخاصةحيث تولي الشركة هذه الفئة اهتمام كبير وذلك من خالل شراكتها الدائمة مع جمعية األطفال المعاقين .
 الجمعيات الخيرية  :تقوم الشركة بدعم الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى وزارة الشؤون االجتماعية وذلكفي مختلف مناطق ومحافظات وقرى المملكة  ،حيث يستفيد من هذا الدعم  40جمعية والتي بدورها
تقوم بتوزيع ذلك الدعم للمحتاجين و الفقراء .
 المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري و التقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية  :إستمراراًللنهج الذي أخذته الشركة على عاتقها كونها من كبريات الشركات السعودية واستكماالً لدورها في خدمة
المجتمع و حرصها على دعم كل ما هو في صالح المستهلك وكذلك سعيها للقضاء على الغش التجاري
في المجاالت كافة وفي قطاع األدوية خصوصا ً فقد شاركت في رعاية المنتدى كراعي استراتيجي.
 المؤتمر الدولي األول للصيدلة اإلكلينيكية  :سعيا ً من الشركة في دعم كافة شرائح المجتمع وال سيماالعلمية والطبية فقد رعت الشركة المؤتمر الذي نظمته جامعة القصيم .
 المؤتمر العربي الثاني للغذاء و الدواء  :تهدف مشاركة سبيماكو الدوائية في المؤتمر إلى تطوير قطاعالدواء ودعم المؤتمرات التي تساعد في رفع كفاءة قطاع الدواء وزيادة التوعية فيه .
 جمعية المكفوفين  :قامت الشركة بدعم حملة الحج التي تنظمها جمعية المكفوفين و التي إستفاد منها 15حاج من ذوي اإلعاقة البصرية .
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 إقرار مجلس اإلدارة-:
يقر مجلس اإلدارة وفقا ً ألفضل المعلومات المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بما يلي-:
ـ أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
ـ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
ـ أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطه .
.11

جدول أعمال ومقترحات الجمعية العامة العادية للشركة - :

يتقدم مجلس إدارة الشركة للمساهمين بالمقترحات التالية :ـ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

التصويت على ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
التصويت على الميزانية العمومية للشركة في 2015/12/31م وعلرى حسراب األربراح والخسرائر عرن الفتررة مرن
2015/1/1م حتى 2015/12/31م .
التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن نفس الفترة .
التصويت على توزيع األرباح حسب اقتراح مجلس اإلدارة بواقع ( )1لاير للسرهم الواحرد بنسربة ( )%10وتكرون
أحقية األرباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
التصويت علرى صررف مبلرغ ( )1,400,000لاير كمكافرأة ألعضراء مجلرس اإلدارة بواقرع ( )200ألرف لاير لكرل
عضو عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعرة لمراجعرة القروائم الماليرة للعرام
المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
التصويت على الترخيص مرن الجمعيرة العامرة العاديرة للشرركة علرى ممارسرة سرعادة الردكتور  /عيسرى برن جاسرم
الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائيرة ـ بعملره عضرواً منتردبا ً فري الشرركة الكويتيرة السرعودية للصرناعات
الدوائية  ،حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها
بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (. )% 20.49
التصررويت علررى انتخرراب أعضرراء مجلررس اإلدارة للرردورة العاشرررة الترري تبرردأ مررن ترراريخ 2016/4/3م ولمرردة ثررالث
سنوات .

كما يود مجلس اإلدارة اإلشادة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
وولي عهده وولي ولي العهد  -حفظهم هللا  -من دعم كريم متواصل مما كان له األثر الطيب في تطور مسيرة
الشركة التصنيعية واإلستثمارية  ،و الشكر موصول الى معالي وزير الصحة وزمالئه الكرام وكبار المسئولين
في إدارات الخدمات الطبية التابعة لألجهزة الحكومية األخرى  ،وفي الختام ال يسع المجلس إال أن يشكركم على
تلبية دعوته بالحضور وأن يشيد بالجهود المخلصة لمنسوبي الشركة  ،التي كان لها األثر المباشر فيما حققته
الشركة من نتائج في هذا العام.
وهللا ولي التوفيق ،،
مجلس اإلدارة
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