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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
 

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

 
يسرني نيابة عن مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية وأصالة عن نفسي أن أقدم لكم التقرير السنوي الثالث 

ً تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية للسنة 2019ام لع ن والثالثو المالية   م، متضمنا
 حات حول القوائم المالية. يضااإل م و2019/ 31/12المنتهية في 

 

م وبالتشكيل الجديد ألعضاء 03/04/2019بتاريخ  منذ أن بدأ مجلس إدارة سبيماكو الدوائية دورته الجديدة
  ستراتيجيةاالفقد تم اإلطالع على اإلطار العام للشركة،  وتحسين  مامه في كيفية تغيير اهت جل ع لمجلس وض ا

باإلضافة إلى  التصنيعية والتسويقية،  يةستراتيجاإلقوائم المالية والودراسة ية ثالث سنوات الماضلللشركة ل العامة
 . تبعةلما المالية واإلدارية لى الهيكل التنظيمي للشركة واألنظمة اإلطالع ع

 

مجلس، قرر المجلس عمل خطة لبرنامج التحّول ورسم  ومن هذا المنطلق ومن خالل أولى اجتماعات ال
أفضل المكاتب  مع التعاقد  للبدء في هذه اإلستراتيجية أولى الخطوات عّل لو ، استراتيجية جديدة للشركة

لألدوية في  كبرى الشركات المصنعة  من ض المستقبلية لتحسين مكانتها سبيماكو الدوائيةلتنفيذ رؤية  اإلستشارية 
عمال  األيز وتعز ، تطوير الهيكل التنظيميو ة وخطة التحوليرسم استراتيج و الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  وكذلك المحافظة على الكوادر، التشغيلية من خالل تحسين آلية التعاون بين إدارات الشركة والشركات التابعة
أنشطة الشركة  طالع على ستشاري اإلاإلالمكتب ضمن مهام كما أنه من ، واهب لمواالجيدة واستقطاب الكفاءات 

لى  إ  نطالق نحو المعالجة والتحسين وصوالً لقائم واإل ع الوضالتقييم العلمي والفني الذي يساهم في معرفة اعمل و
 . أهداف الشركةفضل السبل لتحقيق أ

 

القوائم  لمشروع موثوقية  (Big4)  ت المالية واالداريةاارش ستأفضل مكاتب اإلباإلستعانة  اإلدارة مجلس قرركما 
أو في نظام   نظام المالي الخلل في أي والبحث عن  تقييم نظام الرقابة الداخليةوكذلك  شركة لالمالية الموحدة ل

واإلستثمار   التشريعات الدوائيةوكذلك  إلدارة الهندسية والصيانةالمبيعات والتسويق والمشتريات أو في ا
تقنية لتحسين الكفاءة  الوسائل ال استخدام أحدث ، وتقنية المعلومات والتي من خاللها يتم والمخاطر مة وكحوال

ضع خارطة طريق لتحسين أدوات تم و ، أيضاً أرباح للشركة عكس في تحقيقن يمما  جيةوالتنافسية وزيادة اإلنتا
نظام الرقابة الداخلية لتتسق مع   ليةفاعالرقابة الداخلية ووضع الخطط التصحيحية على شكل مبادرات لتحسين 

 . المدى  ويلةة وط على اآلجال القصيرة والمتوسط ومنها  سيتم تنفيذه فوراً  مبادرات الشركة للتحول ومنها ما

 

عن طريق تحسين كفاءة اإلنتاج وتمهير  وذلك ل األعمال الرئيسية تحوّ لإجراءات ونظم لشركة عدة وضعت ا
وكذلك توسيع نطاق العمل في   ،ات الشركة في التصنيع والمبيعات والتوزيعملير عيوتطوير األيدي العاملة وتطو

تغيير  ، كما قامت الشركة بمكين الصناعة المحليةا لتلوجي التحالف مع شركات عالمية بهدف نقل الخبرة والتكنو
رسات في  مماوال وكذلك اإلستعانة بأفضل الطرق  بالقصيم دوية مصادر توريد المواد الخام لألدوية بمصنع األ

وكانت نتائج تلك اإلجراءات إيجابية   ،ملية التصنيعية والتشغيلية في المصنعوالمصروفات في الع تقليل التكاليف
  ، كما نجحت الشركة في عملية إدارة اإلنتاج وتطبيق أعلى معايير إدارة الجودة والرقابة الدوائيةكبير حد   إلى

ائية والتركيز على  ة منتجات الشركة في مختلف القطاعات الدواقع بنويت تطوير و، و وكذلك عملية إدارة المخزون
 ل عائد لمساهمي الشركة. أفض حقيق المنتجات االستراتيجية للمساهمة في تحقيق األمن الدوائي وت

 

تقييم وتطوير كفاءة أعمال الشركات التابعة والزميلة  و ستثمارات الشركةإلة ت في إطار متابعودارة اإلإن مجلس 
شركة سبيماكو مصر  أعمال مراجعة أوصى ب، فقد المجموعةضل مؤشرات األداء على مستوى أف قيقتحل

من قبل إدارة  الخطوات التي تم اتخاذهاو للصناعات الدوائية رب المغسبيماكو وكذلك شركة  للصناعات الدوائية 
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،  ينت الشرك ين ت اه أداء  تحسين بخصوص إجراءات الشركة ولجنة االستثمار ولجنة الحوكمة والمخاطر 
قامت الشركة بالتعاقد مع   كما ،تينالشركألعمال متخصصة اإلستشارية ال مكاتب واإلستعانة بمجموعة من ال 

،  الحوكمة لشركة سبيماكو الدوائية والذي ينظم عالقته مع الشركات التابعة والزميلةاد نظام عد إل  ي ستشار إمكتب 
سياسة مكافآت المجلس واللجان،  و المساهمين ات معيل جليعداد د وإويشمل إعداد سياسة شؤون المساهمين، 

التنفيذية،  ة دارواإل مجلس حلقات عمل للوسياسة التعريف بأعضاء المجلس الجدد بمجلس اإلدارة والشركة، و
تقييم ممثلي الشركة في  وكذلك تعارض المصالح، وسياسة تعيين ممثلي سبيماكو في الشركات التابعة والزميلة، و

 . الزميلة ة وابع لتالشركات ا

 

تنمية حجم صادرات الشركة من خالل تطوير   وبهدف مع الشركات ذات العالقة  في إطار العالقات الخارجية
والتوسع في األسواق الحالية وفتح أسواق جديدة وكذلك زيادة النطاق الجغرافي لعمليات ير لتصد إستراتيجية ا

ً ، فقد ةتلف مخ اطقالشركة من خالل اندماج األعمال واالستحواذ في من هذا اإلطار   في كبيراً  حققت الشركة نجاحا
لعدد  الدوائي  نيع والتسويق صلت ا ال مجمع كبرى الشركات العالمية في اتفاقيات استراتيجية عدة  توقيع حيث تم 

لتي تعكس قدرة سبيماكو الدوائية على مطابقة األنظمة واالشتراطات العالمية  وامن المجموعات الدوائية 
جابية من مجلس اإلدارة فقد  إي مبادرةبو، يم مستحضرات دوائية بجودة عالية ومعايير عالميةتقد لى ص عوالحر

والتي كانت تجارية مع إحدى شركات األدوية العالمية إعادة العالقة الي ة فشركلانجاح  خالل الفترة الماضية  تم 
   ي تأثير في العالقة اإلستثمارية.ن أدو  أنهت ذلك الخالف الشركتين إال أن بعض القضايا مع الشركة، تخوض 

   

ً نه أكما  ة على حقوق  حافظللم مع أفضل الممارسات، ولما تمثله الحوكمة من أهمية كبيرة لمجلس اإلدارة وتماشيا
تغيير مسمى لجنة المخاطر ودمجها مع لجنة الحوكمة  ب  قام مجلس اإلدارة فقد  المساهمين واألطراف األخرى

اد تحديث سياسة المكافآت اعتموكذلك التنظيمية للجنة،  عمل الاعتماد الئحة و طرمخاوال لتصبح لجنة الحوكمة 
اعتماد تحديث جدول الصالحيات والذي يتماشى مع  ، وينفيذيالتنألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار 

 . في تنفيذ أعمال الشركة  أفضل الممارسات 

 

% من مشروع  91انجاز نسبة م 2019خالل العام ة ائي لدواكو افقد حققت سبيم في إطار إنجازات الشركة 
ائع الجاهزة والشحن  للبضلي مصنع أدوية األورام واألدوية عالية السمية، وكذلك إنجاز مشروع المستودع اآل 
لقصيم ليتواكب مع متطلبات بشكل كامل، وتعمل الشركة بشكل مستمر على تحديث وتطوير مصنعها في ا

نتهاء من مشروع البرج اإلداري للشركة في الرياض يع الدوائي، في حين تم اإلتصنلل لجيدةتحسين الممارسة ا
% ومن المتوقع أن يكون  90سبيماكو المغرب  شركةصنع %، كما بلغت نسبة اإلنجاز في مشروع م95بنسبة 

 م.  2020التشغيل التجاري في الربع الرابع من العام 

 

ريبها، حيث بلغت نسبة السعودة اب الكفاءات السعودية وتد تقطاس ادي فيواصلت سبيماكو الدوائية دورها الري
لكوادر الوطنية وتنظيم العديد  من ا ديد % من اجمالي عدد الموظفين، كما قامت الشركة بتدريب وتأهيل الع43

  على تدريب طالب وطالبات الجامعات السعوديةمن الدورات التدريبية بمختلف المجاالت، كم عملت الشركة 
 ما فيها الصيدلة. ألهلية بمختلف التخصصات بوا  مية الحكو

 

جها من خالل دعمها  برامفي  استمرت الشركة في تنفيذ مبادراتها للمسؤولية االجتماعية وركزت على االستدامة
ك رعاية المؤتمرات العلمية المتخصصة ودعم البرامج  للمعاقين وتدريب وتوظيف ذوي اإلعاقة الحركية، كذل

 ديقي في التوعية بمرض السكري وكيفية التعايش معه. ر في تفعيل مبادرة سكري صمراستنات واالوالمهرجا

 

بعد الدعم  ة من ثمار الوطن التي لم تتحقق إال ثمر عتبرهذا الصرح الشامخ وما وصل إليه من إنجازات ي
ني في  يسعال دوية، والالمحدود التي تقدمه حكومتنا الرشيدة للشركات الوطنية وخصوصاً شركات ومصانع األ

أتوجه بالشكر والتقدير لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل  هذا المقام إال أن 
على الدعم المتواصل والالمحدود لشركة سبيماكو الدوائية والشكر موصول   -حفظهم هللا-ه عهد  ووليسعود 



4 

 

وجميع منسوبيها داخل   للشركة والشركات التابعة  ذية نفيدارة الت مساهمي الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلل
  م. 2020ت خالل العام  جاحاالن وخارج المملكة العربية السعودية على جهودهم المخلصة متطلعاً الى مزيد من 

 
 

 سمحمد بن طالل النحا                                                                               
 ةكشر إدارة جلسرئيس م

 سبيماكو الدوائية                                                                                
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 التقرير السنوي 

 ائية سبيماكو الدولمجلس إدارة 

 م2019للعام المالي 

 

 مقدمة:

أن يقةدم )سبيماكو الدوائيةة( طبية لا مات زلصناعات الدوائية والمستيسر مجلس إدارة الشركة السعودية لل 

داخل و  تهااراتثمساالذي يستعرض فيه كافة نشاطات شركة سبيماكو الدوائية و  الثالثونو الثالث تقريره السنوي 

ً   م2019 عةامكة خةالل عن الوضع العام للشر لعربية السعودية وملخصاً خارج المملكة ا الماليةة بةالقوائم  مرفقةا

وتقريةر مراقةب الحسةابات عةن النتةائج الماليةة للشةركة ،   م31/12/2019المنتهيةة فةي  ةيماللاللسنة الموحدة 

ً التقرير ملخص يتضمن، كما  غيلومتضمنا أهم التطورات والنتائج وأنشطة التش تطبيةق حوكمةة الشةركات ن عة  ا

 جلس . عن الم اللجان المنبثقةو اإلدارةجلس ومعلومات تفصيلية عن م

 

 

 :الدوائية الرئيسةو ماكيبس شركة نشاطات

سبيماكو الدوائية" والشركات التابعة لها في نشاط أساسي هو اإلنتاج الدوائي والطبي ويشتمل على  تعمل "
صيدالنية ومستلزمات زيع الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والج وتطوير وتسويق وبيع وتوإنتاعة وصنا 

يشمل  ثانوي ، ونشاط االستهالكيةة وإنتاج المستلزمات الطبية ي نيدال صلوالمستلزمات الطبية وا اإلنتاج واألجهزة 
 -يلي:  كما  سياق هذا التقرير في صيل التفوالمذكورة ب  ،وأوراق مالية  خدمات الرعاية الصحية االستثمار في 

 
 اإليرادات مقسمة حسب القطاع  

 (الرياالت )آالف

صافي الدخل )قبل الزكاة 

 لضريبة( مقسم حسب القطاعوا

 (الرياالت ف)آال

النشاط األساسي ويشمل: إنتاج 

وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع 

المستحضرات الصيدالنية وإنتاج 

 كيةتهالالمستلزمات الطبية االس

1,474,647 (470,954) 

الثانوي: خدمات الرعاية  شاطالن

الصحية واالستثمار في األوراق 

 .المالية

77,868 * 24,060 ** 

 رعاية الصحية. ايرادات قطاع ال ضمن*تت 

 .  **تتضمن صافي ارباح قطاع الرعاية الصحية وأرباح مستلمة من أوراق مالية 
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 :ات المستقبليةالخطط والتوقع

منذ عام   عوديةلى في مبيعات االدوية للقطاع الخاص في المملكة العربية السائية المرتبة االوالدو بيماكو تحتل س 
ان لها تواجد قوي في القطاعات الحكومية الطبية المختلفة   امك يقية وافر ( دولة عربية14في )جد تواوت م2014

 ى دول وقارات جديدة. الل الدخوها وخارجو لكة ها داخل الممتعزيز تواجد  في وتطمح سبيماكو الدوائية 

ناعة  واد صة مع رالشراكات ومتعددة الجنسيمن الشركات مع العديد  استراتيجيةلسبيماكو الدوائية تحالفات   
وكان   وائية المبتكرة في المملكة العربية السعوديةمما ساعدها في توطين إنتاج أحدث المستحضرات الد  واء،الد 
ذات السمية العالية في مصنع   المستحضرات كا( لتصنيع عدد من يينة )استرازالتفاق مع شركاخرها ا من 

 . ضرات ية من المستحالنوع   هبتصنيع هذ   بالقصيم والخاص الجديد  ية سبيماكو الدوائ

ذا مجاالتها التشغيلية. ومن ه أحد لدوائية في مجال البحث والتطوير والذي يعتبر سبيماكو ا لكذلك تعم   
منظمة الصحة العالمية من أجل تطوير مستحضرات دوائية   ية بحثها مع الدوائ ماكو المنطلق، تواصل سبي

 الدول النامية.  يفلفة ويسيرة التك  الوصول إليهاة يسهل رعاية صحي توفير خدمات هدف اقتصادية التكلفة ب

تمكنت  يث ح ام واالدوية الحيوية وتعمل الشركة الدوائية حالياً على الدخول في مجاالت أدوية عالج االور
  مستحضرات من( 5( مستحضرات خاصة بأدوية االورام و )4من تسجيل ) لفترة الماضيةكة خالل اشرال

 .  لية السميةاألدوية عا

إلعداد خطة  الشركات االستشارية ى م االتفاقية مع احد 2019كو الدوائية في عام رة سبيما مجلس إداعتمد أ   
رات الشركة لتتواكب مع رؤية المملكة  م وتهدف الى تهيئة إدا2020ابتداء من عتمادها وتطبيقها للتحول يتم ا 

ول في مجاالت لدخوا السعوديالدواء في السوق عة صناوالتي تستهدف رفع نسبة  2030 يةة السعود العربي
مملكة وتزيد صادرات الاخل وخارج فرص عمل د  ةوشركاتها التابع وائيةإذ ستوفر سبيماكو الد  ادوية نوعية،

 ية. ين التقننقل وتوطوتساهم في  مملكة العربية السعودية ائية المصنعة في الت الدوستحضراالم

كفاءة  وتحسين  االيرادات،على زيادة بالتركيز تها للتحول وذلك خط  لدوائية فيسبيماكو ا بدأت  م 2019العام في 
  أرباح لتحسينات على اان تنعكس هذه  من المتوقع، وديونيات والمخزونالم صيلبتحالمصاريف ، وتقليل اإلنتاج
المالية   انات البيضبط  إعادة بما في ذلك  ، تصحيحية مالية إجراءات تم العمل على  الى ذلك باإلضافة ، الشركة

 . IFRSية إلعداد التقارير المالوجعلها تتماشى مع متطلبات المعايير الدولية   ،لسابقةللسنوات الثالث ا
    

 : ة ييس ئاشتملت خطة التحول على ثالث مراحل ر وقد 
،  يةة وشركاتها التابعة الرئيسلشركفي اللبحث عن مكامن الخلل "التشخيص"  هي مرحلة األولىالمرحلة  -

 . م 2019ام  هذه المرحلة بالكامل خالل ع  زت أنجوقد 
ي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس  لتوا"  سنوات القادمة ث ثالالخطة التشغيلية لل"رسم المرحلة الثانية  -

 . اليحلاالشركة  إدارة
ن  تتألف م األولىرئيسيتين. المرحلة للخطة وتنقسم إلى مرحلتين وهي مرحلة "التطبيق" المرحلة الثالثة  -

وااليرادات، ومجموعة  طريقة العمل، حسين من خالل تشركة نواة الاصالح ادرة تركز على بم  17
تحول  التستهدف  إضافيةادرة مب 24من  ثانية تتألفالمرحلة ال . الهيكلة  وإعادة اإلنتاج، وكفاءة المنتجات 
  المنتجات  ق علىاالنفازيادة ، ، البحث عن الفرص الجديدةالتقنيات المعلوماتية، وتحسين الرقمي
 داء الشركات التابعة. وتحسين أشركات الخارجية  ال أداءتحسين   جديدة، أسواق وسع في ها، التوتطوير 
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 -التابعة: الدوائية وشركاتها ماكو بيلس  م2019خالل العام رز النشاطات  ا يلي أبيم وف 
 
 

  ة:المشاريع الرأسمالي عدد من مالتكاتنفيذ و التطور في اوالً:
 
 
 

رج  نى البتأثيث مب نهائي و من تركيب جميع األنظمة والتسليم ال  تهاء االن تم  :في الرياض اداريبرج  مشروع 
أدوار تحت   4و طابق  24ن م  ويتكون  2م 0243احة األرض ال الرياض، حيث تبلغ مسداري في شماإل

  4في قبو  ح ضن الء بمعالجة %، كما تم البد 95، وقد بلغت نسبة اإلنجاز األرض ويحتوي على مكاتب إدارية
خاصة  األعمال ال ءد م وبالمصممن  هعلي  وافقةلمواهذا وتم إعادة تصميم الجزء العلوي  ،ت ريباالتس ومعالجة 
 . م 2020 من العام الثاني خالل الربع ع ومن المقرر ان يتم اكتمال المشرو ،  بالتغير

 

العمل   كافه األنظمة وجاري  ت تم االنتهاء من تركيبا : واألدوية عالية السمية ألوراممشروع مصنع أدوية ا
مصنع الشركة بالقصيم   اقن نطالذي يقع ضم األورام  مصنع أدوية ل خادات التصنيع د تركيبات مع يلع

ون قرص  ملي  20التصنيع الصغرى   ة اإلنتاجية لوحدة طاقال ، وتبلغ 2م 2785وتبلغ مساحة المشروع 
مليون   80  ى رنيع الكبنتاجية لوحدة التص إلا جات بنوعيها الحبوب والكبسوالت في حين تبلغ الطاقة نتلمل

  في كافه االعمال ن يتم االنتهاء من ا  ررالمق، ومن  دية عمل واحدة ساس سنوي  لوروذلك على أ قرص 
 %. 93تروميكانيكية % و ألعمال اإللك 91ألعمال المدنية ت نسبة اإلنجاز لغبل  د قوم  2020 الثالث الربع 
 

   :القصيم ي فمصنع الشركة  مشاريع تحديث وتوسعة  •
 

 

 : ألقراص الصلبةة التصنيع لق طمنتأهيل  إعادة  -
  ر المعايية الحالي الستيفاء التصنيع في قسم األدوية الصلبة طقر منتأهيل وتطوي لى إعادةالعمل ع يجري 

جاري  معظم األجهزة والمعدات الالزمة، وتركيب وتم  ،مارسة التصنيع الجيد م ابية الحديثة ألسس لرقا
ع  ي الربشروع ف من الم النتهاء لمقرر ا % ومن ا99ز اج نسبة اإلبلغت نلألنظمة وقد  ص المعايرة والفح

 م. 2020  االول
 : األشربةتصنيع تأهيل منطقة  ةادإع-
الحديثة ألسس  الستيفاء المعايير الرقابية  سائلةقسم االشربة الير تطو و لأهيده تاعا علىيجري العمل  

بلغت  وقد االيبوكسيه  ت باألرضياي العمل نظيفة وجارل اتركيب الغرف وتم  ،الجيد  ممارسة التصنيع 
   م. 2020 الثاني ع في الربع رومشن الالمقرر االنتهاء م من % و77اإلنجاز نسبة 

 االلي: مستودع المشروع  -
باإلضافة الى ربط جميع  ، ليآالجاهزة والشحن بشكل  ئع للبضا ي آلع انشاء مستودع شرو ملايتضمن 

الى وحدات   النقل ت ومن ثم خدام الروبوتست بابليا الط تجهيز عملية وتتم ليا، آمخرجات مصانع االنتاج 
تبلغ  ، ود د حوقت المم شحنها في الليا من التخزين ليتآلمطلوبة للشحن ا عة لبضاترجاع اتخزين، يتم اس ال

النتهاء من اعمال  ل البناء واالنشاءات وكذلك تم اوقد تم االنتهاء من اعما 2م  5003ع شرو مساحة الم
 . % 100 ز ابة اإلنجب المعدات وقد بلغ نستركي

 
 
 
 

 لةيآومستودع  يتضمن انشاء مبنى إداري :رقيةة في المنطقة الشوائيالد اكوع سبيمومستود مبنىوع مشر
في  تحت األرض،طوابق إضافة إلى دور واحد   6من    رجلبيتكون ا  ،2م  6400ساحة  م  ر علىفي مدينه الخب

ختبةارات ي االوجةار%، 95جةاز نت نسةبة اإلطبلية وبلغة  3500الى  حين تبلغ طاقة المستودع االستيعابية
 .م2020 الثانيالربع  خاللنتهاء من المشروع يتم االن ا توقعومن الملألنظمة  يدائبتالتسليم االو
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لبيضاء إلنتاج المستحضرات  يقع مشروع الشركة في الدار ا مغرب: مصنع شركة سبيماكو الوع مشر •

فق وقد بلغت  اراري ومبنى للمخازن ومبنى إد بة ومالصل  للمواد ون من وحدة صناعية كدوائية الصلبة ويتال

اري في  يل التجتشغ الن %، ومن المتوقع أن يكو90بات الميكانيكية للمصنع كيترل الفي أعما نسبة اإلنجاز 

 . م2020ابع من عام الربع الر

 

 في السوق السعودي للقطاع الخاص:  الشركةريادة   ثانياً:
 

لألدوية بحصة   ي للسوق السعود  ص ي القطاع الخات المتنافسة ف لشركابين اعلى المركز األول  الشركة  حافظت 
   IQVIAات احصائيسب ح %10.7م و بمعدل نمو وصل الى 2019في العام %   8.2ىالت وصل سوقية 
 من  اً ضمن قائمة العشرة مستحضرات األكثر مبيع زمراك ثالثة وحققت مستحضرات الشركة ، م2019لعام  

 ل،ألوفي المركز ا وكسفكالحضرات هي: تص، وهذه المسبالقطاع الخا اءالدو ى سوق حيث القيمة على مستو 
ضمن   رات ايضا أربعة مستحضالى تواجد  ةضافإلباو روفيناك في المركز الرابع، ، لث في المركز الثاي اف سنو

ً قائمة العشرة مستحض   مركزلافيفادول حيث حقق مستحضر  من حيث عدد الوحدات المباعة رات األكثر مبيعا
و مستحضر لورينيز   الث الثكز المر روفيناك ضر مستححتل فيما ا، ةوحدات المباعمن حيث عدد ال ولاال

  6.9ة فقد حدث نمو بنسب الوصفات الطبية نما على مستوى لعاشر. بيركز الما و كالفوكس في  المركز التاسع، 
ية،  الوصفات الطب  فيدداً كثر عستحضرات األائمة العشرة مقللشركة ضمن  ت اثنان من مستحضرا وتواجد  %

( المركز الخامس، وحافظت الشركة على المركز  كنافيور ) المركز األول ومستحضر ( لفيفادور )ضوهي مستح
لمحلية في القطاع الخاص المية واركات العفات الطبية بين جميع الشدارة كأعلى حصة السوقية للوصجب االول
 %. 10.6بنسبة  

 
 

   منتجات جديدة: وطرح  وتسجيل   من خالل تطوير ركة لشا جات منتزيادة محفظة   ثالثاً:
 

كة العربية السعودية ومازال لمم ى الهيئة العامة للغذاء والدواء في الستحضراً لد م 36جيل س تمكنت الشركة من ت
حتى وصل  ا رجياخ مستحضرا  37بتسجيل الهيئة، كما قامت الشركة  مستحضراً تحت التسجيل لدى 47هناك 

  11في  اق الخارجية في االسو ت التسجيل ضر تحمستح 17يقارب ت التسجيل الى ما حرات تعدد المستحض
مستحضراً تحت  14 مستحضرات والزال هناك  9يل جست ن تمكنت شركة الدمام الدوائية م مختلفة، وكذلك  دولة

 ودية. ئة العامة للغذاء والدواء السعالتسجيل لدى الهي 

 

   مرخصة:تصنيع منتجات الجديدة لتسويق و  تحالفات الشركة المزيد من التقدع رابعاً:
 

ف  كبرى، بهد الة قليمياإلو عالميةالشركات عدد من الراتيجية مع ستت االفاقيادداً من االتعالشركة  وقعت 
جديدة إلثراء حقيبة مستحضرات ستحضرات العدد من الم عوتوزي  وتسويقلحصول على حقوق تصنيع ا

شركة بتوقيع  القامت ولدواء، ء وا ذالغل العامة هيئة ال ت وسياسا ، 2030ملكة أيضا تماشيا مع رؤية الم ،الشركة
وجب ذلك سيتم تصنيع هذه  بم رات الهامة،حضلعدد من المست ن ونقل تقنية التصنيع الكامل عقود توطي دد منع
 ة على التالي: عوتشمل االتفاقيات الموق  ،قصيمبمصنع الشركة بالات تصنيعا كامال تجالمن

لعالج  قراص يثيل فيوميرات أائي م ة لمستحضر ثنبيد الشركات األورتصنيع مع أحية الل تقناتفاقية نق ▪
مصنع أدوية األورام  عها في صنيالتي سيتم ت ت التصلب العصبي المتعدد ويعتبر من المستحضرامرض 

 . ية األدوية عالية السمو
سرطان  و طان الرئةج سرب لعالالهندية لمستحضر إيرلوتين اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع أحد الشركات  ▪

 لمتقدم.  ا البنكرياس
من   وقايةللقن ات الهندية لمستحضر حمض الزوليدرونك للحأحد الشرك يع معة نقل تقنية التصناقياتف ▪

 سرطانية. حاالت الالعظام المصاحبة لل  راض أم
ج  ت عالرتيزوميب للحقن لعالج حاالويد مع أحد الشركات الهندية لمستحضر برخيص وتوراتفاقية ت ▪

 الليمفاوية. م المتعدد واألوراورم النقوي ال
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ض  مرالعالج أ دم ويستخ شركات األوربية لمستحضر بروكالوبرايد مع أحد ال تصنيعاتفاقية نقل تقنية ال ▪
 لجهاز الهضمي والقولون. ا

حدة  ألف و 50د" عالي التركيز "ركات األردنية لمستحضر فيتامين نيع مع أحد الشنقل تقنية التصقية اتفا ▪
من األمراض  ة بالعديد لوطيد ين ذو العالقة افيتام في امتصاص الل الناجم عن الخل لعالج النقص ولية د 

 مثل هشاشة العظام. 
  لعالج حروق الجلد  ر بيتا سيتوستيرول ضأحد الشركات األردنية لمستح مع نية التصنيع تق اتفاقية نقل  ▪

 والحروق الكيميائية. 

سيات،  الجن شركات متعددةالركات العالمية ومع بعض الش تفاهمات البتوقيع عدد من مذكرلشركة اقامت و
مة مثل  ات الهاحضرخر من المستآ ع لعدد من األدوية االستراتيجية وترخيص عدد نية التصنيقل تقلتوطين ون
 . الحيوية أدوية التقنية 
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 :يقةقوالش التابعةالشركات 

 والشقيقة:  التابعة  وفيما يلي بيان بالشركات  

 التابعةةةةةة الشةةةةركة 
ي  ل التجار رقم السج 

 س ل التأسي والدولة مح 

الموقع  

الرئيسي 

يات  لعمل

 الشركة 

 راس مال الشركة  يس للشةركة رئ النشةاط ال

نسبة التملك  

المباشرة  

وغير  

 المباشرة

 راك للرعاية الصحية ة اّ شرك

 ( المحدودة )اّراك 

1010075320 

 صادر من الرياض 

ة العربية  ملكمال

 السعودية 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 ية وائ منتجات الدوزيع الوت  بيع

 

50,000,000 

 لاير سعودي 

 

100 % 

صناعة  ل  الشركة العربية

 المنتجات

 دودة )عناية( الطبية المح 

1010089052 

 صادر من الرياض 

المملكة العربية  

 السعودية 

المملكة  

ة  ي العرب 

 السعودية 

طبية  ل إنتاج المستلزمات ا

 االستهالكية

 

20,000,000 

   لاير سعودي
51 % 

 دوائية  مام الالد شركة 

 مام فارما( لد)ا

2050088711 

دمام  من الصادر 

ية  رب المملكة الع

 السعودية 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

تصنيع وتسويق وبيع  

 الدوائية المستحضرات

 

180.000.000 

  لاير سعودي
85 % 

شركة سبيماكو المغرب  

 الدوائية  للصناعات

15555 

 المملكة المغربية 

المملكة  

 المغربية

وتسويق  نيع وبيع صت 

 تحضرات الدوائيةسالم

470,000,000 

 % 70.65 )درهم مغربي( 

كاد الشرق األوسط   كة شر

 للصناعات الدوائية 

1010221859 

 صادر من الرياض 

مملكة العربية  لا

 السعودية 

المملكة  

  ةالعربي 

 السعودية 

الفعالة   ةصناعة المواد األولي 

ي صناعة  التي تدخل ف

 الدوائيةالمستحضرات 

 

266,000,000 

 4 يلاير سعود 
46.05 % 

 ات الطبية شركة القصيم للخدم

1131011745 

لكة العربية  ممال

 السعودية 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

ة  تملك وإدارة وصيان 

حدات الطبية  المستشفيات والو

 عدات الطبية  موتجارة ال

 

200,000,000   

 عودي  سلاير

57.22 % 

شركة سبيماكو مصر للصناعات  

 الدوائية

137914 

 كندريةساال

هورية  مج

مصر  

 العربية

وتسويق   تصنيع وبيع

 ائيةدومستحضرات الال

66,879,000 

 )جنيه مصري(  

 

51.66 % 

 2 أراكم الطبيةشركة 
1010438142 

 الرياض

المملكة  

العربية  

 السعودية 

وتشغيل الصيدليات  رة اإد

لطبية وتجارة  اوالمراكز 

 الجملة بالقطاع الصحي 

5,000,000 

 % 100 عودي لاير س

للصناعات    ن العربيةشركة الوط

 3  1الدوائية 

1131169001 

 الرياض

مملكة  لا

العربية  

 السعودية 

المستحضرات  إنتاج 

الصيدالنية ومستحضرات  

 شبه الدوائية  جميلالت 

 

150,000,000 

 5دي ولاير سع

80%   

 ئر امؤسسة سبيماكو الجز
0011047N00 

 الجمهورية الجزائرية 

الجمهورية  

 ية رالجزائ 

د  لمواير اد وتصداستيرا

لية  الصيدالنية والمواد األو

الطبية   ات والتجهيزات والمعد

التجميل  لمستهلكات ومواد وا

ومواد النظافة الجسدية  

 به الصيدالنية والمواد ش

 

 

 

160,000,000   

 ائري(  ز)دينار ج

100 % 

وائية  دشركة الصناعات ال

 1للتوزيع 

1010219722 

 صادر من الرياض 

العربية  المملكة 

 سعودية ال

ة  ملكالم

العربية  

 السعودية 

التجزئة في  لجملة وتجارة ا

والصناعات  زة الطبية  جهاأل

 الكيماوية

 

1,000,000 

 لاير سعودي 
100 % 

 1صر للتوزيع يماكو مشركة سب 

35176 

جمهورية مصر  

 لعربيةا

جمهورية  

مصر  

 العربية

في مجال البيع  مل عال

والتوزيع والدعاية الطبية  

 لدى الغير  والتصنيع

 

20,000 

 جنيه مصري( )

100 % 
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 1 مصر للتسويق  شركة سبيماكو

35177 

رية مصر  هوجم

 العربية

جمهورية  

مصر  

 العربية

العمل في مجال البيع  

ع والدعاية الطبية  والتوزي 

 لدى الغير والتصنيع 

 

20,000 

 )جنيه مصري( 

100 % 

 ايجبت    بيماكوسشركة 

36022 

جمهورية مصر  

 العربية

جمهورية  

صر  م

 ةالعربي 

والبيع   والتصدير االستيراد

دعاية والتصنيع والتوزيع وال

لتسويق في مجال  ر واغي اللدى 

تجارة المستحضرات  

الصيدالنية والتجميل والتغذية  

 وتقديم االستشارات الفنية 

 

 

 

 

2,000,000 

 )جنيه مصري(  

 

 

 

 

100 % 

الصيدالنية   العربية الشركة 

 تافكو الجزائر -طاسيلي

00B14160 

 لجزائرية جمهورية الا

جمهورية  لا

 ية الجزائر

يق وبيع  إنتاج وتسو

 ية طب مستحضرات ال ال

 

1,083,482,400 

 )دينار جزائري( 

22 % 

 شركة انورا للتجارة  

1010932393 

المملكة العربية  

 السعودية 

المملكة  

عربية  لا

 ودية السع

نشآت  مترخيص أنشطة ال

صيدلية، بيع )  الصيدالنية

المستحضرات العشبية،  

ية،  خازن األدوستودعات ومم

دوية، مكتب علمي(  مصنع أ

ع االعشاب الطبيعية  ي ب و

 مستحضرات العشبية الو

 

 

 

300,000 

 لاير سعودي  

99 % 

 تى اآلن  لم تباشر نشاطها ح  1

 توزيع. كة الصناعات الدوائية للر% لش20للرعاية الصحية واّراك  ة% لشرك80شركة مملوكة بنسبة   2

 يما(. بني )شركة أكدأج% لشريك 20وية الصحية راك للرعا% لشركة اّ 15لدوائية سبيماكو ا % لشركة65 شركة مملوكة بنسبة   3

ة لم تكتمل  ي االجراءات النظام العلم بأن مع ،لاير مليون 266يادة رأسمال الشركة الى م قام الشركاء في شركة كاد بز2018خالل العام   4

 القانونية. اإلجراءات عد اكتمال % ب   46صبح ، وسوف ترتفع حصة سبيماكو الدوائية لت بعد

، مع العلم بأن  لاير ليون م 150الى  مليون لاير 100من  مال الشركة  ارما بزيادة رأس في شركة الوطن ف اء م قام الشرك0182العام خالل   5

   النظامية لم تكتمل بعد. االجراءات
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 ركات التابعة:ونشاطات الشأبرز أعمال 

نشاط البحث والتطوير   من ابالكامل بدءً  الدوائي  عتها التابعة سلسلة القطا كاشرو يةالدوائ وسبيماك  طات نشا تشمل
عاية الصحية، مما  م الريد إلى تق باإلضافة لألدوية تسويق والتوزيع تصنيع المواد األولية لألدوية وانتهاء بالو

 حي. القطاع الصة في سالسل القيمة في وميزة تنافسياستراتيجية  أهمية  يمنحها 

 

 :الصحيةللرعاية  راك آة شرك
 

ي المملكة العربية السعودية في القطاع الصحي،  التسويق والتوزيع فت ك إحدى كبرى شركاة آراد شركعت ▪
ا كوكيل لعدد  يضخزين، وأ تزيع واليم حلول لوجستية كالتود قيع المنتجات المرخصة، وت مثل نشاطها في بويت

  كو ولعدد ة سبيمالمجموع توزيع لدادات والمبيعات وام اإللة رة سلسادم حلول إد من الشركات العالمية، كما تق
متر مربع، في   10,500ية تبلغ مستودعات بمساحة اجمال 5المحلية والعالمية. وتدير الشركة ن الشركات م

عربية  تغطية جميع المناطق الجغرافية بالمملكة الا يُتيح له صيم مما وجدة والخبر وأبها والق مدن الرياض 
لعمالء في نفس  احتياجات اة مان تلبي احنة لضش 45ن مكون م  ك الشركة أسطول نقل لتمتما دية. كوالسع

 لرياض. اليوم، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة ا
 

ى المستحضرات  رية باإلضافة إلطالمستحضرات الطبية والبين يد مد العآراك  شركة ظة منتجات تضم محف ▪
قطاع التوزيع  ا يمثل مك، حجم اعمال شركة آراكمن  % 21 بة ل نس مثوتية، غذائالتجميلية والمكمالت ال

 % من المبيعات. 79نسبة  االت التجارية وكالو
 
ة معهم  التوزيع الموقع قيات التمديد اتفشركات الباالتفاق مع بعض اك رآقامت شركة  م 2019 خالل عام  ▪

  يسرية السو  ور كة فيفومع شرسنوات  3ة تفاقية لمد بتمديد اال األمريكية  ليلي  اياليكة رشمع تم االتفاق  حيث 
   وات. سن  5 لمدة

 
 .  ات جديدةرمستحضة بإضافة عد يفور التوزيع المبرمة مع شركة فة بتوسيع اتفاقياك  رآ شركة قامت  ▪
 
، حيث  تجميليةالجلدية والمستحضرات ال م العديد من 2019من عام  الثالث  خالل الربعآراك شركة  طرحت  ▪

  " م ايفاثيرانتاج شركة "ن م  " رماثيايفلتجارية "العالمة اتحت مسمى  ( مستحضر 22بطرح عدد )قامت 
ارية "فوندو" من انتاج شركة  ( مستحضرات تحت مسمى العالمة التج10ومانية، كما قامت بطرح عدد )الر

 ية. إليطال ا"كوزموماك" 
 
ل  الربع األونسية خالل سيتال الفرت بيطرية من انتاج شركة ( مستحضرا10عدد ) حقامت شركة آراك بطر  ▪

 م. 2019من عام 
 
وكذاك  2015-9001االيزو شهادة مرارية المحافظة على تاس م في 2019خالل عام  اكآر شركة نجحت  ▪

ات  س ر( وشهادة الجودة في مماGood Storage Practiceالتخزين الجيدة )ممارسات  الجودة في شهادة 
بعد   صحة العالمية ة الراطات منظمسب اشتلك ح( وذ Good Distribution Practiceالتوزيع الجيدة )

 .ادات ات المانحة للشههلجالتقييم من اعمليات ل ها ز اجتيا
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 : شركة الدمام الدوائية
 

كة على إنتاج  رشاعية االولى بالدمام  وتعمل الندمام فارما في المدينة الصئيسي لشركة اليقع المقر الر  ▪
  ة و الذىكبسول مليون  60قرص و  مليون  250 الىية تصل طبية بطاقة انتاجرات الوتسويق المستحض

بتصنيع   على أساس وردية واحدة لخطوط التعبئة والتغليف ، وبدأت الدمام فارما بةعل مليون  10.5سينتج 
ت  كة سبيماكو الدوائية ،كما أبرمر( من خالل اتفاقية تصنيع مع شةكمنتجاتها )قبل اكتمال مصنع الشر

  يع نالشركة بتص  ، وتقومالصحية  لرعايةشركة آراك لت مع عض المنتجاويق بع وتس توزي  اتفاقيةكة الشر
لحالية لالستفادة من قدرات ئات عالجية متنوعة تتكامل مع محفظة شركة سبيماكو ارات دوائية لفستحضم

ميزة تنافسية   ول علىول إلى كفاءة في التشغيل والحصص يق والتوزيع لدى المجموعة للوو سالتطوير والت
 نافسين. قارنة بالمم

 
  القلب  كأمراض  متعددة عالجية لفئات  تركيز  84 د د بع  منتج 21 المسجلة  فارما  الدمام  منتجات  محفظة  م ضت ▪

  الجهاز  وأدوية الحيوية  مضادات لا إلي  باإلضافة  الرجل وصحة  التنفسي  لجهازا  وأدوية   المفاصل والتهاب 
  0172 عام  ة نهاي في للمصنع  التجريبي  لالتشغي في فعليا  البدء تم  وقد  م،الد  ضغط وأدوية  والعصبي  النفسي 
  مصنع  الى  بالقصيم  الدوائية  سبيماكو  شركة  مصنع  من  كة الشر منتجات  من  عة مو ج م تصنيع تقنية نقل عبر 
  فارما  الدمام  شركة  منتجات  جميعل التصنيع  تقنية  نقل  من  نتهاءل ا تم  2018  عام  وخالل  فارما،  الدمام  شركة
  3 دة لم ةع المصن المستحضرات  ت تشغيال لجميع  ة ثباتيال دراسات  من  لنتهاء ا  إلي ضافة باإل تصنيعها  ئم المال
  لـ  ملفات  تقديم  تم  حيث  ، والدواء لغذاءل العامة  هيئة ال إلى  التصنيع  مكان  تغيير ملفات  إرسال  وكذلك  أشهر
  من  تصنيعها  قر م تغيير  لغرض  ها تقييم ليتم  والدواء للغذاء العامة ئةياله إلى  تركيز( 31)  مستحضر  71

  10 على  الموافقة  تمت  وبالتالي  ، دمامالب ة الشرك مصنع مقر  إلى  القصيم ب ائية و الد  و سبيماك ركةش مصنع 
 . 9120 عام   في  التجاري البيع  عملية في  لشركةا بدأت   حيث   تركيز(   19) مستحضرات 

 

  تحت  يدةالجد  نتجات الم من العديد  ةللشرك أن  كما تراكيز(، 9) نتجات م  3 ليتسج م2019 عام  خالل تم وقد  ▪
  التطوير  مركز  لدى  التطوير  تحت  منتجات  عة ومجم لى إ ة باإلضاف اء،والدو ءللغذا ة العام الهيئة  لدى  تقييم ال

 بالقصيم.   الدوائي

 
 

 :القصيم للخدمات الطبية كةشر
 

  حية وإدارتها وصيانتها وتملك المستشفيات والمراكز الص ة( وتعمل في تأسيس وتجهيز)مقفل اهمةشركة مس ▪

طبيا. تمتلك شركة   المجهزةات ارملك السيتطبية و دات الوالمع األدوية ئة في ملة والتجزوتجارة الجوتشغيلها 

  2010ا عام ميً سر حهافتتاسرير والذي تم  100لوطني بسعة القصيم للخدمات الطبية مستشفى القصيم ا

.  كفاءة لاات عالية د يين والمعواألخصائ باالستشاريين د من التخصصات المطلوبة مزودا يوالذي يشمل العد 

والطوارئ   المتنوعة حية من خالل العيادات ات الصدمنواع الخأ ني مختلف لوطم اتشفى القصي مسغطي وي

ذلك يوفر  كلألطفال وحديثي الوالدة وركزة مة الالعامة والقلبية وكذلك العناي كزة مرالوالتنويم والعناية 

طقة  ص في من ع الخاد في القطاول والوحيلذي يعد األ ًصا في قسطرة القلب واالمستشفى مركًزا متخص

 . قصيم ال
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 : ات الدوائيةناع للص مصر كوشركة سبيما
 

  برج  في  ةكالشر مصنع  قع ي و ية،وائ الد  المستحضرات  يع وتوز  وتسويق بتصنيع  تقوم دوائي  يعتصن  شركة ▪

  سبيماكو كة شر في  ائية الدو سبيماكو  استثمار  ويأتي  ، 2م 8500 مساحة  على  ةدري ناإلسك مدينة  في  رب عال

  في  كة الشر استثمار يركز وكما ي، المصر وق سلا في حصتها  زيادة في  ةالمجموع  طموح مع  متوافقا   مصر

 . المصري قو الس في موعةمجال واجد ت و  المنتجات  محفظة  تعزيز على   مصر سبيماكو شركة

لتالية:  األمراض ا تحضر مسوق لفئات عالجية متعددة تغطي ( مس 25ماكو مصر ) يمحفظة منتجات سبم ضت ▪

جل  الر ةالجهاز التنفسي، وصح والعظام،ي الجهاز العضل ب، امراض راض القلالهضمي، ام راض الجهازام

    الحيوية. باإلضافة الي مجموعة المضادات 

 :المغربشركة سبيماكو 
 

الطاقة  صيدلنية، وتبلغ توزيع األدوية والمنتجات الستيراد و اة تعمل في نشاط تصنيع وتسويق وكالشر ▪
ية لخط تعبئة الكبسولت  ة اإلنتاجالطاقغ تبل سائلة سنويا، كما لامنتجات مليون عبوة لل 2.6ركة نتاجية للشال

وتعتبر سبيماكو المغرب أحد   خالل مصنع الشركة الحالي في مدينة طنجة،حوالي مليون كبسوله سنويا من 
ير في السواق  التصد  لدوائية منسبيماكو ا وذلك يمّكن شركة يعية في منطقة شمال افريقيارع التصن ذ ال
 افريقيا.  يفلجديدة ا

حالية منتجات صلبة  كما تضم المحفظة ال، حالية منتجات سائلة يتم تصنيعها في مصنع طنجةالة حفظ متضم ال ▪
مصنع طنجة، وباقي األصناف  ولت في س يتم تعبئة صنفين من أصناف الكب )أقراص وكبسولت( حيث 

  من  د العالجية لدى عد  ت امن الفئبالمناولة لعدد محلي  قيات تصنيعع تحت اتفاخصوصا الصلبة تصن و
غذائي دون احتساب   صنف دوائي ومكمل 23ن، وتتجاوز مستحضرات الشركة حاليا ء المحليي لشركاا

لشركة في  م، كما نجحت ا2018ل العام وائية خالد أصناف  3صيدلنية، وتم  إطالق لالتركيزات واألشكال ا
  كيزات ترال ب جديدة دون احتسا ف اأصن 5د يل والتسويق لعد التسج  ول على رخص في الحص  2019عام  

 . منتج  30سجيل والتطوير تفوق الـ  الصيدلنية ،ولدى الشركة العديد من المنتجات تحت الت واألشكال 

على أحدث   ي الدار البيضاء والذي أسس ديد فجروع الشركة الغال مششميع أاء بالكامل من جتهبا الني تم تقر ▪
د وذلك إلنتاج المستحضرات  يع الجيصن قواعد الت متبعا   رفيع ى اللنية من المستوناعة الصيد تقنيات الص
املة للمواد  ناعية متكص دير للخارج، والذي يتكون من وحدة ك للتصبة للسوق المحلي وكذلالدوائية الصل

ه للعام  ليون كبسولم 75قرص و مليون  150ل ة إنتاجية قصوي تعاد قأقراص وكبسولت بطا ن لبة م الص
  األرض داري من أربعة طوابق وطابق تحت إ ومبنى ، لية طب 2300خزين حوالي احد، ومخازن تسع لتوال

ام  لعامن  اية الربع األول ريبي مع نهجومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التخدمات، لك مبنى للمرافق والوكذ 
 م. 2020

مناولة،  تصنيع باليما يخص الالدولية ف عض الشركات ين وكذلك بات مع الشركاء المحليكة اتفاقيروقعت الش ▪
التسويق   الحيوي،د المباشر، التكافؤ سب الخطة الستراتيجية للشركة، الستيرالتسجيل ح ا ستقطاب ملفات ا

 المشترك. 

  وسعات الحاصلة فييتماشى مع الت  ظيمي الجديد بما التن للهيكا 2019خالل عام رة الشركة اأعتمد مجلس إد  ▪
 ر البيضاء. الجديد بالدا المصنع راب تشغيل ليا مع اقتالشركة حا
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 :ئراماكو الجزبيمؤسسة س
 

مواد  لو الجزائر بمجال التوزيع واالستيراد لاكوتعمل مؤسسة سبيم  قع مقر المؤسسة في مدينة الجزائر،ي ▪
المجموعة   اً مع طموح لجزائر متوافقية في مؤسسة سبيماكو ائ ماكو الدوار سبيا ستثمأتي ا، وي الصيدالنية 

وق الجزائري وزيادة الحصة السوقية،  السي وعة فتعزيز حضور المجمثمار الشركة على است حيث يرتكز 
ف  ي بمختلي السوق الجزائرعها فيمنتجات سبيماكو الدوائية وبيعها وتوز  اد كو الجزائر باستيروتقوم سبيما

  يتم تصنيعها ئية و ماكو الدواخام من سبيالمواد ال لجزائر باستيراد أيضا تقوم سبيماكو اوها العالجية ئاتف
 . ليةمحناولة مع المصانع اللمبا

 

برامج   بمنع ارة الصحة الجزائرية م وزتقو ، حيث ةكبيرة على واردات االدوي د واجه السوق الجزائري قيو ي ▪
م  ع التي يتلسعها محليا وذلك بهدف خفض فاتورة االستيراد للبتصني ءي طالما تم االكتفاتيراد السنو ساال

بالعمل   وائية تقوم المؤسسةدات الد الوارن دة والحد م ريعات الجديالعملة الصعبة، وبناء على التششراؤها ب
 .وغيرها  دى الغير مع شركات زميلةاتفاقية تصنيع لفي الجزائر تحت على التصنيع 

 
 

 :راكم الطبيةآشركة 
 

الطبية  منتجات الاليا بتوزيع آراكم ح ملحيث تع، ئةجزتعمل شركة آراكم الطبية في مجال تجارة الجملة والت  ▪

راكم  يأتي استثمار سبيماكو الدوائية في شركة أ، وض في الريا  الرئيسي  هاودعتسم عن طريق المملكة  اخلد 

ية التي تعتمد عليها الصناعة  يسئ رمجموعة األنشطة الفي  التكامل  للمساهمة في تحقيق اهداف الشركة في 

 لتجزئة. بايع ى الب حتع  من التصني الدوائية 

 :شركة الوطن فارما
 

العامة لشركة الوطن   اتيجية االستروضع ن لاير سعودي. وتم يو مل  100وبرأسمال  م 2016تأسست عام  ▪
ستلزمات  ة والميلبيطر الطبية، األدوية ا لتجميل ا، مستحضرات يةفي أسواق األدوية البشرول لدخفارما با

ركة الوطن  قر على زيادة رأس المال لشالموارة س اإلد لمن قبل مجالموافقة  م، تم 2018طبية. وفي عام لا
  سعودي.  مليون لاير  150فارما الى  

 
 

 :للتجارة انوراشركة 
 

شركة اراك للرعاية  ملك ت، و لاير  300,000مال يبلغ  سم برأ2018ام تم تأسيس الشركة في الع •

ات في  يلغيل الصيد وإدارة وتشفي مجال تملك  را الطبية و% من الشركة، تعمل شركة ان 99الصحية 

م، وتهدف  2019الربع األول من العام بداية في  ليات يد كورتها من سلسلة الص بااح اول افتت وتم ، السوق

 . تى االن فرعين ح ك ، وتمتلل في مجموعة األنشطة الرئيسيةكامالشركة لتحقيق الت

  والصحة  ة بالبشر ية العنا مجال  ي ف صصة متخ  صيدليات  مجموعة ء انشا ى عل  نورا أ  فكرة ارتكزت  •
 السوق.  وضع   اسةرد  حسب   األخرى المجاالت  يف التوسع  يتم  ان  لى ع  أولى رحلةكم

  مية لالعا لمنتجات ا أحدث  تقديم  وعلى  ممكن  قدر بأكبر  متنوعة  منتجات  تقديم  على  أنورا  ات صيدلي تهدف •
 لتجميل. او  بالبشرة  لعنايةا مجال  في

  طبية  نصائح  م دي لتق يسعى ص متخص كادر  تدريب  ل خال من  عمالء، لل مميزة خدمة  بتقديم  أنورا  اهتمت  •
 العمالء.  من أكبر شريحة لكسب  تهدف ويجيةتر الت حم شاءبإن  قامت  كما ،الءلعمل
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 طاع البتروكيماويات: ق في الشركة راتثمااست

 لخطواتمال شركة ابن رشد، وتتابع سبيماكو الدوائية ا س % من رأ4.17ا دوائية حصة نسبتهلتمتلك سبيماكو ا
م خفضت 2016نه في العام بأتجدر االشارة ، وللربحالشركة ولتعزيز فرص عودتها لة ولة إلعادة هيكالمبذ 

% من  95بنسبة  (صناعية )ابن رشد شركة العربية لأللياف الشركة سبيماكو الدوائية قيمة استثمارها في ال
 . رإجمالي االستثما

كتتاب الخاص ت كجزء من االالبتروكيماويا  ي قطاع ركات فساهمت سبيماكو الدوائية كمؤسس في ثالث شكما 
على تعزيز   لنظر إلى النمو والتوسع الذي تشهده سبيماكو الدوائية والتركيزت، وباكاالشرالطرح العام لهذه قبل 

رة بعد طلب المشورة من أحد البنوك اقرر مجلس اإلد ي القطاع الصحي، فمالها األساسية وجودها في أع
  د الرأسماليةائمراحل، واستخدام العو تروكيماويات على ا في شركات البخلص من مساهمته دة التالرائ االستثمارية 

مارية ويتم  ثة للمحفظة االستلس االدارة بمراقبة دوري في مختلف مشاريع التوسع الجارية والمستقبلية، ويقوم مج
قامت  2018خالل العام ووج، ة الخر االستثمارات مع االخذ باالعتبار التوقيت وطريق  قرارات تصفية اتخاذ 

ية للبتروكيماويات )ينساب( المصنفة  في شركة ينبع الوطن هااألسهم المملوكة لع مي ج سبيماكو الدوائية ببيع 
 كالتالي:  المتبقية  مارات ث تتلخص االست و  ،أوراق مالية متاحة للبيع كاستثمار في 

 

ة اجمالية تبلغ  سوقي بقيمة % 5.25الوطنية  % وشركة التصنيع 3.11لسعودية لالستثمار الصناعي وعة امالمج
 م.  12/2019/ 31في  ما مليون لاير ك ستة عشرو ثمانمائة 

 
 

  -المالية: النتائج 

 ت(ريااللف الماضي )بآالاائج العام مقارنة بنت م 2019النتائج المالية للعام 

 البيان  1م 2018 م 2019 ( -)و أ+  التغير نسبة التغير 

   غيليةمجموع االيرادات التش  1,503,323         1,552,515         49,192       % 3

 تكلفة اإليرادات  (894,807)         (1,001,765)       (106,958)   % 12

 مجمل الدخل  608,516            550,750           (57,766)     %( 9)

 ليالتشغيالدخل   80,765             (332,634)          (413,399)   %( 512)

 نات مالية ضما - ( 101,217) ( 101,217) -

 مصروفات التمويل  (27,037)           (41,038)            (14,001)     % 52

23 % 5,206 27,995             22,789  
ركات الستثمارات والشاصافي الدخل من 

 الشقيقة 

(1038 )%   (529,589)          (478,572) 51,017 

ة  كاة والضريب بعد الز / )الخسارة( دخللا

دخل وقبل حساب حصة األقلية في صافي 

 التابعة  ات كرشال

 )الخسارة( لمساهمي الشركة  /  صافي الدخل 76,583 ( 433,008) ( 509,591) %( 665)
 كما هو موضح في القوائم المالية الموحدة   م9201  ف عامتصني مع لتتناسبم 8012عض أرقام عام بإعادة تصنيف  مت 1

 

، تمثل االيرادات من بيع  لاير ن يو مل  1,553 إجمالي مبيعات قدرها م 2019لعام الدوائية في احققت سبيماكو 
% بالمقارنة باإليرادات 3 تفاعاروبنسبة  مليون لاير  1,463من إجمالي االيرادات بقيمة  %94عة نسبة بضا 
 ت % من إجمالي اإليرادا6 ، بينما تمثل اإليرادات من الخدمات ما نسبته2018محققة في العام عة البضا  عمن بي 
ير وايضا خدمات الرعاية الصحية  تصنيع لحساب الغايرادات من خدمات ال ثلمليون لاير وهي تم  90بقيمة 
 م. 2018لمحققة في العام  دمات اخات النة بإيراد % بالمقار 1 ع تفااروبنسبة 
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 -لفة: المختلقطاعات ى اعل  االيرادات الي توزيع جدول التن الويبي 
 

 الرياالت  بآالف ت رادايالا

 القطاع   م 2018 م 2019 غيير الت نسبة 

 ت االيراد من الخدما 88,607 89,395 1%

 خرى الحكومية األ  وزارة الصحة والجهات  478,779 473,514 % 1-

 القطاع الخاص   729,642 812,209 11%

 ايرادات التصدير   175,735 161,901 % 8-

 خارجية ايرادات الشركات ال 30,560 15,496 % 49-

 اإلجمالي  1,503,323 1,552,515 3%

 
ي  مليون لاير سعودي من إجمال  1,368% بقيمة 88 اخل المملكة نسبة تصل إلىت الشركة د عاتمثل مبي

تشتمل أيضاً على  علماً بأن المبيعات دي، سعو مليون لاير 185بقيمة % 12جية ارخ لقية األسواق االمبيعات وب 
المبيعات ا يخص يم، وف حة في دول الخليج العربيةراء الموحد لوزارات الصالمبيعات الخاصة بمناقصة الش

يرادات و  إل% من إجمالي ا 52خاص تمثل إيرادات القطاع ال ،ة(بدون شركاتها التابعئية )الدواسبيماكو بشركة 
ية ما نسبته  بالمنطقة الغرب  ت %، كما تمثل اإليرادا 41منطقة الوسطى و الشمالية ي اللي فاها جغرافيا كالتبيان
ايرادات التصدير  تمثل  % فيما 6المنطقة الجنوبية % و16رقية لشيرادات في المنطقة اتمثل اال  %، بينما37

 دات الشركة. راالي اي% من إجم 14لألسواق الخارجية 
 
 

             م2018مقارنة العام 

 م 2019ام بالع

نسبة 

 التغيير%
 التغيير الرئيسية أسباب

 %3 االيرادات

ما قيمته  ملكةالحكومية في المت الصحة والجها م لوزارة2019ام الشركة خالل الع راداتيإبلغت 
  %. 11 عارتفبا لايريون " مل812" ما قيمته وللقطاع الخاص %،1 نخفاضبا مليون لاير " 474" 

ويرجع ذلك الى استئناف  مليون لاير " 162"  لتصل إلى %8بة بنس صديرتال إيرادات نخفضتفيما ا
، هذا في نفس كويتوال اتاالماردول الى  ادرات تفاع الصوكذلك ار المصري،للسوق التصدير 

لغت بصادية. في حين روف االقتنتيجة الظ ولبناندان خفضت فيه الصادرات الى السوالوقت الذي ان
 .%1 رتفاعن لاير باليو" م89ى " رن الخدمات األخااليرادات م

 %( 512) األرباح التشغيلية

% 9.49ض بنسبة خفالربح ان إجماليان % اال 3.27ت بنسبة رتفاع االيرادا على الرغم من ا
 عت مخصصاتكما ارتف بح لبعض الشركات التابعة خالل الفترة الحالية.لرا إجمالينتيجة انخفاض 

 المالي . اضافة الى انه نتيجة الوضع مليون لاير 96مة بقي حاليةلمشكوك فيها خالل الفترة اون اليالد
 للذمم المدينة من نفس ة ائر ائتمانية متوقعل مخصص خسلزميلة فقد تم تسجيكات االشر إلحدى

 تثماراعن استشهرة  لبند خسارة تدني. ايضا تم تسجيل مليون لاير 21بقيمة  الشركة الزميلة
 . لاير ليونم 138بقيمة  شركات تابعة في لشركة ا

 صافي الدخل 

 لمساهمي الشركة 
(665 )% 

 وتم ،ليون لايرم 14ل بقيمة مويالتارتفعت تكلفة ألرباح التشغيلية فقد باإلضافة الى انخفاض ا
، مليون لاير 101بقيمة  اصة بالشركة الزميلةض خقرول ماليةمخصص خسائر ضمانات ل تسجي
 . عام السابقلصافى الدخل مقارنة با ى انخفاضلا أدى امم
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 : م 2019للعام   السعودية وخارجها(المملكة العربية  ابعة )داخلتلشركات الإيرادات ا يلي  مافي
 

إجمالي  ة من النسب
 يرادات لا

اليرادات )الف  
 الريالت( 

 الشركة

 شركة آراك للرعاية الصحية   223,921 14%

 دوائية لشركة الدمام ا 17,726 1%

 دوائية لشركة الوطن ا 1,033 0%

 م للخدمات الطبية القصيكة رش 77,868 5%

 بية شركة أراكم الط 46,600 3%

 شركة انورا التجارية  2,746 0%

 للصناعات الدوائية  ماكو مصربيشركة س 7,939 1%

 سبيماكو ايجيبت لألدوية شركة  6,548 0%

 شركة سبيماكو الجزائر  8,948 1%

 المجموع  330339, 25%

 
 

ات ايراد وتشمل  هشركة في االسواق الخارجية لكل دولة على حد لاات إيراد دناه اجمالي اويوضح الجدول 
  ة: لدو  كل  في  عةالشركات التاب ت إيراداالى  باإلضافة التصدير  

 

 م 2019 اإليرادات
 ماليين الرياالت()

 لةالدو

 المتحدةدولة المارات العربية  75.9

 ويتلكا  دولة 27.2

 سلطنة عمان  18.9

 رية السودان هومج 8.4

 جمهورية الجزائرية لا 14.6

 مملكة البحرين 13.5

 اللبنانيةورية الجمه 5.9

 عربيةجمهورية مصر ال 14.5

 ةدنية الهاشمية األرلكالمم 2.6

 العراق 3.2

 الجمهورية اليمنية  0.8

 اإلجمالي 185
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ألسواق تقلبات حادة وانخفاض في  ا  بعض  ت شهد م العديد من التحديات و2019 جهت الشركة خالل العام او
 يلي: يرادات نوجز بعضا منها فيما  اإل

 :  السودان
أخر الحصول  تعويم الجنيه السوداني ادى الى ت قرار و عملة لاستقرار ا وعدم  االقتصاد  تباطؤ بسبب  -

 . اللوجستية اإلجراءات والتصنيع  ت ملياك لعء من الوكيل وارباعلى تأكيد أوامر الشرا
إلى   ر مشجعه للتصدير استنادايات غيى مستو نتجات إلخفض أسعار بعض الم رة الصحة قرار وزا -

 . أقل سعراً ن مصادر هه مابه مشسأدويه جنيالسودان لوجود ي ف الشائعة سعار األ
 . األجنبي قد الن وفير بسبب القيود على ت   االستيراد فقات على ي اعطاء المواتأخر البنوك ف -
 فذ. عقبات الفسح الجمركي في المنا -

 لبنان: 
بناء على   الشركة ت بعض منتجاسعير وخفض أسعار ر نظام التة الصحة تغييقرار وزار بسبب  -

   . ةاألصيلاألسعار المخفضة للمنتجات 
  المتدهورة في الدولة مما جعل الوكيل يحجم عن ية تصاد انخفاض القوة الشرائية بسبب األوضاع االق -

 مخزون. تويات العلى مس سيطرة شراء واللازيادة أوامر 
 . لبنانح العاملين في ركة تسريقرار الش -

 :  الجزائر
 ادات. يراال أثر سلبي علىبالكامل له   المصنعةللمنتجات  االستيراد  امجرب انخفاض  -
 . غطية التصنيع بالمناولة لتلية المحصعوبات مالية لدي المصانع  -
 سابوفين.  ر عدم استكمال تصنيع بعض الكميات من مستحض -
 ي صاد قترار االالستقعدم ا  -

 :  وليبيامن  الي
ً   ار تأثر البيع بشكل جزئي في اليمناستمر ىال ىمما اد  قتصاد اال تباطؤ بب  بس -  في ليبيا.   وكليا

   قطر:
 طري. الق للسوقر التصدير حظاستمرار  -

 
ً  في م تمت بعض األنشطة االستثنائية 2019وخالل العام   ي:   للتالبعض الدول وفقا

 
تم    لك ذ ك HEBAVIRعراقية للمستحضر ن وزارة الصحة الء م شرااق: تم الحصول على اول امر رعال -

من   ءذ جزتنفياستالم و  ص وتمخاشركة )شركة افاق( لتغطية القطاع التوقيع اتفاقية توزيع مع وكيل جديد لل

 أمر الشراء.

  م كما تم  2020ي بداية د ف مياعل على تع الحصوليبيا: تم الدخول في مناقصة وزارة الصحة ومن المتوق -

 طاع الخاص.  ية سوق القط اق على تغفيين بهدف االتفاض ماع مع وكيلين اجتاال

للشركة بهدف تحسين   علميب البدال من المكت  يلمن خالل الوكاعمال التسويق ليكون  لبنان: تم تغيير نموذج -

 . ربحية الشركة 

سويق من خالل  لتج االعمل على توحيد نموذ  اريوج ت و ايجيبسبيماك مصر: تم تفعيل دور االستيراد لشركة -

   الدوائية. ت ر للصناعامص شركة سبيماكو فريق

نمو  ل لى اات عتلك المنتج عات بيم م ويتوقع أن تنعكس   2019خالل عام تم طرح عدد من المنتجات الجديدة  -

 خالل العام القادم:   أكبربشكل   السوقيةفي الحصه 

 تحضرات.ف المسختلن م ( تركيز م 24) د سويق عد وت  رحط حدة: تمية المتاالمارات العرب  ▪

 ت. ( مستحضرا4)سويق عدد دان: تم طرح وتسوال ▪

 مستحضرات.   (3) : تم طرح وتسويق عدد البحرين ▪
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تنزانيا(  –اوغندا  -اوزبكستان-اثيوبيا-أسواق جديدة )كينيا ل في لدخواستراتيجيتها لن تعمل الشركة حالياً ضم 

كافة  ة م زيار 2019ام وقد تم خالل ع سيا، يندو انعلى مصنع في  لالستحواذ ة يراستثما عن فرص  كذلك البحث 
ل ودراسة  جيتسوكالء المناسبين ومعرفة متطلبات ال م تلك األسواق والفرص والبحث عن اللدول لتقيي اهذه 
 . م  2020من عام  اً بدءصول على نتائج ار الختيار المستحضرات، ومن المتوقع الحسعاألمة ءمال
 ول شحنة. ا الستالم   كي لى فتح ضمان بنوجاري العمل ع  ATMAة كرتم توقيع اتفاقية توزيع مع ش  :ا يوبيثا .1

 دي. وغنالعام للسوق األ ع للدخول في مناقصات القطا الوكالءع : تم توقيع اتفاقية توزيع ماوغندا .2

–اوغندا – يايل في كين تسجال لتغطية LIMERIDGEشركة تم توقيع اتفاقية للتسجيل الموحد مع  :كينيا .3

 انيا. تنز

  WID SPECTUMتوزيع  كيل  اقية توزيع مع وقيع اتفتو: تم  تنزانيا .4

 ة. قياالتفاري العمل على االنتهاء من جاو  ASIA PHARMA: تم اختيار الوكيل ستانبكزوا .5
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 ( م2019 –  م2015ات )لفترة خمس سنوقائمة الدخل  مقارنة

يد  زمالعلى  ع االطالبقة )ويمكن الية األربعة السا ألعوام الممقارنة با م 2019للعام   لدخلا ةمبقائن لي بيافيما ي

 اإليضاحات المصاحبة لها( ة وعة القوائم المالي من التفاصيل بمراج

 ( البيان )األرقام باآللف م 2015 1م6201 2 1م2017 1م2018 1م9201

 اإليرادات 1,705,051 1,516,550 1,640,903 1,503,323 1,552,515

 اإليراداتتكلفة  ( 856,450) ( 804,013) ( 936,442) ( 894,807) (1,001,765)

 مجمل الربح 848,601 712,537 704,461 608,516 550,750

 قمصاريف البيع والتسوي ( 477,591) ( 509,987) (358,348) ( 349,536) ( 406,714)

 المصاريف العمومية واإلدارية  ( 83,629) ( 125,923) ( 132,306) ( 203,359) ( 210,186)

 2مصاريف بحث وتطوير  ( 25,347) ( 31,306) ( 37,492) ( 34,622) ( 32,062)

 الشهرةني قيمة خسارة تد    - ( 137,699)

 األخرى  واإليراداتات صصمخ 1,750 7,668 12,602 59,765 ( 96,723)

 ئيسيةلرامليات من العالدخل  263,784 52,989 188,917 80,765 ( 332,634)

6,987 (6,403 ) (2,793) 6,198 6,455 
لة  ت في شركات زميأرباح استثمارا

 ومشاريع مشتركة

 مصروفات التمويل ( 2,827) ( 22,312) ( 10,170) ( 27,037) ( 41,038)

 مالية اتانمض - - - - ( 101,217)

 ي قيمة الستثمارفاض فالنخ ( 118,500) - - - -

21,007 29,191 15,780 25,440 75,881 
من شركات توزيعات أرباح مستلمة 

 مستثمر فيها

- - - 263,300 151,307 
عادلة من  أرباح بيع استثمارات بالقيمة ال

 خر  ل الشامل اآلخالل الدخ 

 األجنبيةالزكاة وضريبة الدخل  - ( 43,682) ( 43,204) ( 25,500) ( 31,678)

 قلية قبل حصة األ )الخسارة(/لخصافي الد 376,100 281,933 148,531 51,016 (478,572)

 الملكية غير المسيطرةحقوق  ( 19,046) ( 5,169) ( 9,630) ( 25,566) ( 45,565)

 كة الخسارة( لمساهمي الشر)/صافي الدخل 357,054 276,763 138,901 76,583 (433,008)

 السهم )خسارة( حبر 2.98 2.31 1.16 0.64 (3.61)
ً للمعايي 2019الى  6120من  ألعوام البيانات الخاصة با 1 ربية  ير المالية المعتمدة في المملكة العر الدولية للتقارمعدة وفقا

 .السعودية
موضح في القوائم المالية  هو  كما 9201 عاممع تصنيف ب لتتناس  2018و 7201و 2016أعوام تم إعادة تصنيف بعض أرقام  2

 .الموحدة
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 ( م2019 –  م2015)نوات س سالي لفترة خمقائمة المركز الم مقارنة

د  مزيالعلى  ع االطالويمكن )باألعوام المالية األربعة السابقة رنة مقا م 2019الي للعام المن بالمركز لي بيافيما ي

 لمصاحبة لها( حات اإليضاقوائم المالية واالفاصيل بمراجعة الت  نم

 ف( البيان )باآلل م 2015 1م2016 2 1م2017 2 1م2018 1م2019

 المركز المالي قائمة  لاير سعودي  سعودي لاير  لاير سعودي  لاير سعودي  ي د لاير سعو

 مجموع الموجودات المتداولة 1,989,254 2,204,954 2,079,647 2,075,245 1,875,322

 المتداولة  مجموع المطلوبات  883,817 849,513 909,272 1,201,588 1,414,019

 رأس المال العامل  1,105,437 1,355,441 1,170,374 873,656 461,303

844,076 887,010 1,058,808 1,097,682 918,398 
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 شامل اآلخر الدخل ال

 ت ومعدات ت وآلممتلكا 504,809 973,486 1,230,691 1,468,226 1,713,282

 لموجودات لي اإجما 3,824,440 4,583,684 4,710,752 4,758,703 4,623,919

 ت إجمالي المطلوبا 1,096,985 1,813,178 1,895,637 2,000,006 2,504,247

 المال المدفوع س رأ 1,200,000 1,200,000 1,200 1,200 1,200

734,579 1,340,570 1,381,305 1,446,037 1,459,941 
الحتياطيات واألرباح المدورة  
 والمكاسب غير المحققة والمنح  

 غير المسيطرةحقوق الملكية  67,514 124,469 233,811 218,190 185,094

 حقوق المساهمين  2,659,941 2,770,506 2,581,305 2,540,507 1,934,579

4,623,919 4,758,703 4,710,752 4,583,684 3,824,440 
ات وحقوق  إجمالي المطلوب

 همين  المسا
 مدة في المملكة العربية السعودية  ية للتقارير المالية المعت لدولاير اً للمعاي معدة وفق 2019الى  2016باألعوام  ت الخاصةالبيانا 1
 القوائم المالية  فيم كما هو موضح 9201لتتناسب مع تصنيف عام  م2018و   م2017  اعوامإعادة تصنيف بعض أرقام    تم   2
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 - المتاحة: اجيةالطاقات االنت

  2018تاج مع إن مقارنة% 37.1 بة بنس  م2019العام خالل مختلفة ال ج اإلنتاقسام في أ جنتااال كمية  ارتفعت 
  ، كما تم تشغيل م2019خالل العام  ( 1)قراص طط لها على الرغم من توقف قسم تصنيع األهو مخ حسب ما

يع  في جم هائي الن جالتسلسلي( لكرتون المنت رقم )ال aggregation Systemهائي بئة الن ام التعفعيل تقنية نظتو
تقديمها باسم  نتجات جديدة تم نتاج وهي على قسمين: مات جديدة إلى اإلوكذلك تمت إضافة منتج ، نتاجاإل  ط خطو

المتاحة وكذلك االنتاجية  صيل للطاقات يلي تف ا يموف، معها متعاقد ة ومنتجات تم إنتاجها لشركات سبيماكو الدوائي
 اللها:  استغنسبة 

 

 صيم:  قمصنع الشركة في ال •
 

 المستغلة الطاقة االنتاجية قة االنتاجيةاطال االنتاج خط
 ية واحدة اس وردعلى أس

 % 148 مليون  953.3 اقراص وكبسوالت مويةة الفالصلب

 % 80 نوملي 24.6 مل(150-100عبوة شراب ) السائلة الفموية

 
 الحيويةالمضادات 

 % 126 مليون  44 اقراص 

 % 19 مليون  99 التكبسو

 % 51 مليون 7 فشراب جا

 % 56 مليون  2.5 عبوة تاالمعقم

ات لمستحضرا
 يمةالعق

 % 131 مليون  6.6 ابرة

 % 160 مليون  10 انبوبة المراهممات والكري

 %  280 مليون 13.5 تحميلة التحاميل

 

 ما:  ر فا ام الدممصنع شركة  •
  10.5سينتج   الذيولة وسمليون كب  60مليون قرص و 250رما صنع شركة الدمام فااإلنتاجية لم تبلغ الطاقة 

 . والتغليف ة لخطوط التعبئة يون علبة على أساس وردية واحد لم
 

 :  سبيماكو مصرمصنع شركة  •
  125و صلبة  تينيةاليج ة كبسول مليون 52.5 للكبسوالت  اإلنتاجية صرم سبيماكو  شركة مصنع  طاقة تبلغ 
  وية يلحا ت للمضادا نقية  هميا كيس ليونم 6.7و دوائي   شريط  يون مل 10.8و  سكي  مليون 5.4و  قرص  ونملي

 . واحدة  وردية سأسا  على   وذلك حل لل القابلة
 

 غرب: سبيماكو الم مصنع شركة •
 

ة سنوياً على  جا جز 500ألف و 412مليون  1اكو المغرب الحالية تبلغ الطاقة اإلنتاجية لمصنع شركة سبيم
مليون   6 إلىالجديد للمصنع ية جاإلنتامتوقع أن تصل الطاقة ال سائلة، ومندية واحدة لألدوية الأساس ور
 . واحدةعلى أساس وردية  االدوية الصلبة عبوة من 
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 م2018لعام في ا إنتاجه تم  مقارنة مع ما   م2019نتاج لعام كمية اإل
 

 

 الكميات المنتجة سنوياً 
 إدارة اإلنتاج ةدوحلا

 م   2018 م   2019

 كبسولة 18,594,800  18,628,080

 قرص  40,642,076  55,206,834 ية حيولقسم المضادات ا

 زجاجة  2,412,095  3,552,931

 قسم الحبوب الصلبة  قرص  1,000,393,530 1,356,548,299

 قسم األشربة  زجاجة  14,048,182  19,387,420

 أنبوبة 6,076,011  15,984,220
 والكريمات قسم المراهم 

 تحميله 24,493,740  44,256,930

 العقيمةت ارقسم المستحض حقنة 3,219,463  8,666,975

 المطهرات عبوة 1,167,322  1,410,449

 
 
 

 : داخل المملكة خالل العام التي تم تسجيلها قائمة المستحضرات
 

 العالج التراكيز اسم المنتج 

 مضاد للفيروسات جم مل 450 ڤيركانزا

 يحيو مضاد ملجم  1000 ملجم، 500 نكوڤاال

 نيترئهاب في الالج االلتلع م ميكروجرا 500 روفالست

 دي لسرطان الث ملجم  2.5 روزليت

 ألمراض الجهاز الهضمي  s , 14’s’28) جم )مل s , 14’s   ،40’28) جم )مل 20 إيزورا

 مضاد حيوي (يناتنق  10 قنينة،  1ملجم ) 500/ 500 إيميستا

 ن رطاألمراض الس ملجم  400 ملجم، 100 إيموتين

 لعالج تخثر الدم ملجم  20 ،مملج s  ,  ‘s42( ،15’28) مملج 10 ملجم،  2.5 بانوريڤ

 المناعة طاتمثب ملجم  500 وناسيل

 مضاد للفطريات ملجم  100،  ملجم 50 فنجسكا

 مالت والعظاضلعالج آالم الع ملجم  10، ملجم 5 بينزافليكس

 يي الرئوضغط الدم الشريان رتفاعال ملجم  125 بيرتينسيو

 المثانة ج فرط نشاطالعل جم مل 10، ملجم 5 ليفانس

 مضادات الذهان  ملجم  300  ،ملجم 200، ملجم 150،  جممل 100،  ملجم 25 ن )الدمام فارما(بتاك

 المرتفع دمللعالج ضغط ا ملجم  300 ،جم مل 150 زانسور )الدمام فارما(

 لالكتئاب مضاد ملجم  20،  جممل 10 ام فارما()الدم تادامس

 
  40وائي أكثر من حاث والتطوير الدتيعابية لمركز األبطاقة االسال غياً، وتبلالح يرحت التطوتمازالت ات مستحضر 8الشركة  ىلد

 ل. واء للتسجيدلغذاء وال ل العامة هيئةلوكذلك قائمة بالمستحضرات التي تم تقديمها لر مستحض
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 : ملكةام خارج المتم تسجيلها خالل العئمة المستحضرات التي  اق
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يعالج لةوالد تراكيزال اسم المنتج 

 لعالج النقرس ربالمغ ملجم  80ملجم،  40 أقراص ت(وايلوريك )أج

 كويتا اكس ار أقراص 
  ملجم،  300ملجم،  200
 ملجم   400

 السودان 

 اب والهوساالكتئلعالج 

 رسالنق جلعال ملجم  40 اص راجاوت أق

 الفم    شار فيقابلة لالنت أولنزا أقراص
  15  ملجم، 10م، ملج 5
 مملج

 رضم تخدم لعالجسالذهان وي من مضادات
ن المتوسطة م وعالج نوبات الهوس مالفصا

 شديدةإلى ال

 لعالج نوبات الصرع   ملجم  500 أقراص   ليفتام اكس ار

 ملجم  60ملجم ،  30 اص ي أقرجالند

 اإلمارات العربية
 لمتحدةا

 قيةالدرط نشاط الغدة لعالج حالة فر 

  ضغط الدم اعالرتفج الع ملجم  12.5\  ملجم100 أقراص  اتش-سورتيفا

 لالكتئاب دمضا ملجم  75 جم،لم 150 فينيكس اكس ار كابسوالت

 راص أق سنافي
 ( 60و 30)حجم العبوة 

 ملجم  5
 النتصابعالج لضعف ا

 أقراص  ركويتا اكس ا
  جم، لم 300ملجم،  200
 ملجم   400

 لهوستئاب وااالك لعالج

 لعالج النقرس ملجم 80ملجم،40 اجاوت أقراص 

 مضاد فيروسات م ملج 450 راص انزا أقركاف

 تنويميستخدم لل ملجم   3 زونام أقراص  

 يستخدم للتنويم ملجم   10 زولونيا أقراص 

 ندا أقراص يزول
  15  ملجم، 10ملجم،  5
 لجمم

 الكويت
 اباالرتيج د الذهان لعالضامن مجموعة م

 .ةطفرتابة العاوالسلوك و بط الكالموعدم ترا

 لورينيز أقراص
 ( 28و 14ة حجم العبو)

 ملجم   120\5

 اثيوبيا

 ة مضاد للحساسي

 اسية مضاد للحس ملجم   60\5 لورينيز شراب

 كورتيدرم كريم
 جرام( 30وجرام  10)حجم العبوة 

 م ل واحد جراكملجم ل 10
 لجلدية ا اضمراأللعالج 

 لحساسية د لمضا ملجم   30\ملجم  500 س أقراصفلوتاب سينو

 ويمضاد حي ملجم  500 سيبروماكس 

 االنتصابعالج لضعف  العراق ملجم   50 ص  اوافي أقر 
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 م:2019تم طرحها خالل العام لجديدة التي  المستحضرات ا
 

 

 ية جالمجموعة العال المطروحة  ت التركيزا المنتج م اس
 ة والعصبيةالنفسيوية االد ملجم  3 زونام

 دوية النفسية والعصبيةاال ملجم  10 زولونيا

 عصبيةاالدوية النفسية وال ملجم  600  &ملجم  300 يوكارباز

 أدوية صحة الرجل  ملجم  5 سنافي

 أدوية امراض الكلى  ملجم  800 رينومير

 أدوية مضادات الفطريات م جمل 200ملجم &  50 فولتيرا

 لحيوية مضادات اأدوية ال م ج 1ملجم &   500 زارومي

 ية وأدوية المضادات الحي م ملج 500 ستاايمي

 أدوية مضادات الفيروسات م جمل 450 زاكانفير

 
 

طنية للشراء وزارة الصحة والشركة الومع والعقود تفاقيات عدد من االالشركة ت وقع م 2019ل العام الخ
وبكنز  ن هجو ل التخصصي ومستشفىك فيصالمل لحرس الوطني ومستشفىواع وبكو(، ووزارتي الدفانالموحد )

قعت اتفاقية  نتجات الشركة، كما وستشفيات الجامعية لتزويدهم بم ملالى اإلضافة ودية باعع لشركة أرامكو السالتاب
ة  رف الدواء من الصيدليصتتيح للمريض إمكانية تهدف لرفع مستوى الخدمات الصحية، حيث  ( التي)وصفتي

ً ئم لالمال قرب إليه وفي الوقت األ  . ه مجانا
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 المملكة:  نبذة عن سوق الدواء فيو  الشركة  ل بهالتي تعمالجية ا عالمجموعات ال أبرز 
 
%،  3.8  ت و وصلوالخاص بنسبة نمبقطاعيه العام  2019مليار لاير في عام  35.9 اء السعوديسوق الدوبلغ حجم 

مثل  ي%، بينما   3.5بنمو   مليار لاير 19.9بواقع % 55دي نسبة واء السعود م من مبيعات سواق العا الويمثل القطاع 
كات المحلية  %، وتمثل الشر5.3و ار لاير سعودي بنمليم 16% من حجم السوق بقيمة 45ة بالخاص نس طاع الق
 %.   70لشركات االجنبية االخاص، بينما تمثل  % من حجم سوق الدواء في القطاع 30
 

 عمل بها الشركة ية التي تالمجموعات العالج رزأب

قيمة المجموعة  ةلعالجيت اموعاالمج
 جيةالالع

المجموعة  بةنس
لعالجية من ا

 قالسو
(%) 

عات قيمة مبي
كة الشر

ة بالمجموع
 العالجية

من النسبة 
ات مبيع

 الشركة
(%) 

الحصة السوقية 
ن للشركة م

المجموعة 
  (%) العالجية

 19.7 17.9 مليون331.3   4.7 مليار    1.7  الفم -وية حيالأدوية المضادات 

  1.1 0.6 مليون11.9   2.9 مليار   1.06 نقالح -ادات الحيوية أدوية المض

 1.4 0.2 مليون     4.4  0.9 مليون   311 رياتادة للفطأدوية مض

 46.5 6.8 مليون 126.5 0.8 نمليو 273.6 أدوية عالج الكبد

 17.1 22.2 ونملي    412  6.7 مليار     2.4 ملعالج االأدوية 

 4.8 13 مليون 240.4 13.9 رمليا     5 والسكريالجهاز الهضمي أدوية 

 36 9.5 نيومل    176 1.4 مليون    490 أدوية صحة الرجل

 9.2 11.3 ونملي208.3   6.4 مليار     2.3 التنفسي الجهازأدوية 

 25.7 4.6 مليون   84.6 1 مليون    328 بأمراض الكلىت عالقة اأدوية ذ

  5.8 7.7 مليون142.4   6.7 مليار    2.4 اض القلبأدوية عالج أمر

  2.7 3.6 نيومل   66.3 6.7 مليار     2.4 النفسية والعصبيةوية داأل

 
 
   البشرية: ارد موال

امج  ل بردية وتدريبها من خالعولساستقطاب الكفاءات ا ة س في سياكاتها التابعة سبيماكو الدوائية وشراستمرت 
،  لدوائيةسبيماكو ا ةظفين لشرك لمو ي عدد ال% من اجما43,3عودة وتمثل السوعة، تطوير والتدريب المتنال

ت استقطاب موظفا  حيث تمع الشركة بالقصيم في مصن التحتية المناسبة  ى تهيئة البنيةكة علالشر ت وعمل
اكو  يمسبي الشركة فقد قامت ف  العاملة  الكوادر أهيل وتطوير ت في ستمراراً في سياستها اصات، وسعوديات متخص

رات ف المجاالت، منها دورات التدريبية لموظفيها بمختلود من الالعديد بتنظيم  خالل العام الماضي الدوائية 
  خالل العام على  كةشرلاخارج المملكة، وعملت كة باإلضافة إلى دورات تدريبية داخل وقر الشرداخل م تدريبية

 . واإلداريةالتخصصية  في األقسام  وطالبة   طالب  124يب درت
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 ة:  والسالم دة والبيئة والصحة الجو
إنشاء قاعدة بيانات لجميع  ب ةعمال، قامت الشركألا في والتميز مستمرلا التحسين في الدوائية سبيماكو من سعيا  

الشركة، من  امتثال ايةابية والتشريعية لحمرقالجل لدى كل الهيئات سة ومطابقتها مع ما هو مالمنتجات المسجل

كيبة على التر بياناتهاتركز قاعدة  يالت و المنطقة كات في را حدث في بعض الشألزمات كمي بعض ا جل تفاد أ

لتشريعية، التحقق والتأكد من مخالف لما هو مسجل لدى الهيئات الرقابية و ا ويعتبرصنع األدوية تخدمة في مالمس

تصر قو ت له مطابقةات المنتجة لكل تشغيالدوائية، عدد الوحد  ت والتشريعاالرقابة  م لدى هيئةخااللمواد اموردي 

 ا هو مسجل. م لىع
ا حاليا  ح المعمول بهكي تطابق مع اللوائظام إدارة الجودة لراءات الرئيسية من ن قامت الشركة بمراجعة جميع اإلج

ة بقة الرئيسية و مطابق اخطة المط وى السوق،مخاطر، شكاالة م إدارا، االنحرافات، جودة نظكم في التغيير)التح

، أيام 4وما إلى ي 14ألسواق من عملية التصنيع ل المنتج بعد م لي قت تسوسين كما تم تحعملية التنظيف( ، 

ت في قسم اإلنتاج بديل عن اختبار جاات لتتوافق مع تعبئة المنتض إجراءات االختبارضافة الى تعديل بعباإل 

يع صن ت ا علىرقاد  رام ليكونادة تصميم مصنع األوبئة، قامت الشركة بإعع عملية التنتهاء من بق بعد االسااللجودة ا

م العمل ي المخبر الجيني، ت لتي سيتم تحليلها فهري ام األحياء المجن الكيمياء وعل طوط أخرى بديل ع خمنتجات/

% مواد 40 ،اإلضافية % للمواد 50الفعالة، د وا% للم75الجودة المكتملة مع الموردين إلى ت على زيادة اتفاقيا

 ة والمرخصين. قابية والتشريعيرالهيئات الن  م ارجيةخش الات التفتيتم اجتياز جميع عمليالتغليف ، 
 

 -: ه أعمال الشركة المخاطر التي تواج   

  االعتبار في  ذ خؤد أن ت بوال  أدناه، ركة المعلومات الموجودة تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالش
  ة للتقليل ير لضرولمهنية االجهود ا علما بأن إدارة الشركة تبذل كل ، المساهمينالمستثمرين/ ية من قبلوبكل عنا

ما   صناعة الدواء بشكل عام متىالمتعلقة بالسوق و ة أو عوامل المخاطرةطر المتعلقة بالشركمن تأثير هذه المخا
 أمكن ذلك. 

 

ق الشركات  ير لشديدة سواء كان عن طلمنافسة اذي يتميز بالدوائي الاع التصني  ع تعمل الشركة في قطا •
تميزها   تيبعض المعايير ال وقد وضعت الشركة  العمالء،عدة ا قنفس افس على التي تتنوالمحلية أو الخارجية 

ل  ة، وستظيتنافسوالجودة النوعية، واألسعار الالمنتجات، والتوسع الخارجي،  نافسين مثل تعدد عن باقي الم
ً مفإن الشركة ال تضمن أن تظل دائ كتظل في المقدمة ومع ذللسوق لكي ب تحركات الشركة تراقا ة  محافظ ا

 للسوق.  اريادته على 

من استثمارات الشركة في الدول االجنبية   ئيةنهاال هامنتجات وبيعخام المواد ال بعض  شراءالشركة في  تعامل ت •
الت  مبالع شراؤهاالخام يتم ض المواد اال ان بع بسعر محكوم  تهمل لثبا االدوالر االمريكي كعملة ألساس التعب

تكاليف اإلنتاج   رفها بنسبة ضئيلة فيرات سعر صي غ ثر تي وقد تؤ إلسترلين ااالخرى مثل اليورو والجنيه 
 . صرف العمالت  ألسعارر  ديث المستموذلك بالتح  الزمة لتالفي تأثير الخطر دابير البأخذ الت قوم الشركة وت

ؤها من  ا الفعالة( يتم شرة )المواد الخام رة على مواد خام رئيسيبدرجة كبيا اإلنتاجية وأقسامه ة ركد الشتمعت •
الشركة،   ل مع عمال القة عمل وطيدة خاللذه المواد وأسسوا عن الرئيسيين الذين يقدمون هدي روالم لعديد من ا

  ؤدي أي تغيير مكن أن ييو تقبل،مسلافي تقديم نفس المزايا في  رارهمتماسإال انه ليس من المضمون 
ير بشكل سلبي  ثأ تال إلى-لخام للمواد ا شرائها عند - سبيماكو الدوائيةها الشروط التي تحصل علي جوهري في 

دين واضافتهم حال  بحث المستمر على موروتسعى الشركة الى ال ، على ربحية الشركةعلى العمليات و 
 . ة م من هيئة الغذاء والدواء السعودياعتماده 

 ،د المحد  الوقت  في بنجاح  منتجاتها  قوتسوي وتصنيع تطوير  ىلع اقدرته في يعتمد  مال الشركةعأ ح نجا إن •
ً  بليةون برامجنا المستق تك وت ألعمالنا،  سبةلنبا هام  عنصر  هو  الجديدة جنيسة لا منتجاتنا  يم تقد  إن من عدد   حاليا

إستراتيجية   تحالفات  مةإلقا كة رتسعى الشالتسجيل و  ومستحضرات تحت ر التطويمن المستحضرات تحت 
خاصة بنا.  ال ة ئي عات الدواا والمجمو نالبحث لزيادة عدد منتجات  على  مة قائ رائدة دوائية  كات رش مع  ديدةج

 مع  وتتماشى  تلبي  أن  ينبغي المنتجات  ذهوه جديدة  منتجات  يق سو وت واختبار تطوير في لذلك سوف نستمر
 هذه تلبية  في  والفشل  ،يلها وتسعيرتهالق بتسج تعلها ت  ية م نظا موافقات  على  والحصول  السالمة  معايير 
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سياسة   وتنتهج الشركة أنشتطها  على  بي لسلا األثر  له يكون  قد  ة مالالز الموافقات  على الحصول  أو  المعايير 
 مة. ا يمكنها من تلبية المتطلبات الالزبم الجودة  على درجات ومعايير أذ اتخاتعنى ب

  الشرق  عدد من دولفي و  ين الخليج مجلس التعاوة وفي دول لكفي المم ةوائية منتشرأعمال سبيماكو الد  •
عرضها  بالخارج تاألعمال  ولبنان، تلكوالجزائر  نوالسودا  مصرل المثال يط وشمال إفريقيا، وعلى سب األوس

أو خفض  نتجاتها ة وتسجيل م على الشرك جديدة مثل فرض شروط واالقتصادية ية ى بعض المخاطر السياس إل
الممكن أن يؤثر على ربحية   من ى الدول التي تعمل بها اسات إحد ، أي تغيير في سي جاتهانت تصدير لملأسعار ا

ق التصدير اضافة الى  حديث الالزم في طرلضمان حقوقها اجراء الت  كةرلشا وتتخذ ، ائيةالدوماكو يسب
 ر. تلك المخاطلمحلي لتالفي  اللجوء الى التصنيع ا

قدرة أحد   عدم  وهي  تمان االئالشركة مخاطر اجه تو، أخرىف اكجزء من تعامالت الشركة مع أطر •
قد لدى  د تم إيداع النارة مالية. لقخس ل األخرالطرف تكبد  إلى  مما يؤدي  بالتزاماته على الوفاء األطراف 
على الذمم المدينة   انئتماال مخاطر  جيدة تظهر ائتمانيةيات مع تصنيفات طنية والمتعددة الجنسالوالبنوك 
  باع قواعد وسياسة وتقوم الشركة بات لها صيتحفي وك مشك لديون الخصم مخصص اد ألصلي بعا بالمبلغ 

 مخاطر االئتمان.   ا هبيجن قها بما  صيل وتطبيح لالئتمان والت

  بات السيولة على أساس منظم وتضمن توفر كة متطل السيولة، تراقب الشر لمخاطر ارة الشركةكجزء من إد  •
التحوط   استراتيجية ركة تمدت الشوفي نفس السياق اع ية، بلمستقمات ااألموال الكافية لمواجهة أي التز

 . ر الفائدةاعلى التعرض لتقلبات أسعللسيطرة  

ائتماني  تصنيف  المساهمين للحفاظ على ل حقوق والذي يشم مال الشركة ن إدارة راس لى حس ا ة كتهدف الشر •
  الت والقروض طة بالتسهيتبلية المر اكة وذلك بضمان الوفاء بالعهود الممناسب لتسيير ودعم اعمال الشر

 . ةالسن  قروض خالل لحة او فوائد اات المالية للمرابالقصور في تحقيق الضمانوتفادي 
 
 
 
 :  وااللتزام كمةحولا

 
ً سبيماك  إدارة شركةيولي مجلس  ً بحوكمة الشركة وإضفاء طابع الشفافية لبالو الدوائية اهتماما غرض حماية  غا

لمواكبة  مل فية في السوق وبيئة العة والشفاالعدالة والتنافسيقيق تحلمصالح ل احقوق المساهمين وأصحاب 
القتصادية  شريعات المالية وا، واتساقا مع منظومة التلكة مملاا لتي تشهدهالهائلة ا التطورات االقتصادية 

اعتماد رة بدامجلس اإل توجيهات هيئة السوق المالية ، قام القائمة والمستحدثة بالمملكة وتماشياً مع ية واالستثمار 
،  تبرةمعلاة اف الدوليظم واألعرنفضل المعايير المستقاة من الوأ اسات تتضمن أدق القواعد وائح وسيإجراءات ول

قات المختلفة بين مجلس اإلدارة واإلدارة  لعاللتنفيذية التي تنظم اارسات اإلدارية واوالتي تكفل أفضل المم
ى  تعن حيث رتقاء بالشركة. م في االمرار العطاء وتساهاست  منلح ، لتضاالتنفيذية والمساهمين وأصحاب المص

أنظمة  ولشركة الداخلية، بأنظمة ولوائح ا االلتزام ات اءرجكة وإة الشرن حوكم شؤو ب" و االلتزام الحوكمة  تيإدار"
ث ي ح  لغذاء والدواء،ل العامة هيئةالسوق المال و زارة التجارة واالستثمار وهيئةوالرقابية مثل ولوائح الجهات 

  عدد من و ة كالئحة حوكمة الشر م24/03/2017خ في تاري  اهمين المنعقدةمسامة لل ية العالجمع اعتمدت 
ئحة حوكمة  مالية بتحديث ال عليمات هيئة السوق الع تان، وتماشياً ماإلدارة واللج لقة بعمل مجلستعم لسات االسيا

من جمعية   قةالعال ئح ذات ياسات واللوالس ا د واعتماة بها كة بتحديث الئحة الحوكمة الخاصالشركات، قامت الشر
 : عامة وهي اهمين الالمس

ا  أعضائه ختيار ااعد راءات عمل اللجنة ومهامها وقوج إوط تشمل ضوابعة والتي جالئحة عمل لجنة المرا •
ل شغور أحد مقاعد  ل مؤقت في حافآتهم وآلية تعيين أعضائها بشكاة عضويتهم ومك ة ترشيحهم ومد وكيفي
 اللجنة. 

  تيار خ االلجنة ومهامها وقواعد ءات عمل بط وإجراوالتي تشمل ضوات لمكافآحات واالترشي  مل لجنة عة الئح •
شغور أحد   ئها بشكل مؤقت في حالا وآلية تعيين أعض ضويتهم ومكافآتهميحهم ومدة عرش ت وكيفية ائهاأعض
 د اللجنة. مقاع
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 لتنفيذية. اة ن المنبثقة عنه واإلدارمجلس اإلدارة واللجاسياسة مكافآت أعضاء  •

 اإلدارة. في مجلس راءات العضوية إجايير وات ومعسياس •

 حاب المصالح.   صأع العالقة مح وتنظيم لالئحة عمل تعارض المصا •
 

مسؤولية  اكو الدوائية( ككيان يتمتع بالسبيمت الطبية )الدوائية والمستلزما اعات السعودية للصنوتفخر الشركة 
بقيمها، حيث  امهازتالأكيد بة وأخالقية لتاذ عمل ج ق بيئةة لخلمل العادلعالارسات في مم األخالقية واالجتماعية

  ،ات الحكومية والعامةها وعمالئها والجه المتكافئ مع موظفيل العادل وامعت نحو اليراً كب هتماما اتولي الشركة 
ً ويعتبر التكام  ة. وأساسياً لةلشرك  ل أمراً هاما

 ً   ياسات الداخليةباللوائح والس االلتزام ن ه لضماتطبيق ، والذي يتم مزاتل لالولدى شركة سبيماكو الدوائية برنامجا
 تمع. شركاء والمجين والالمورد مثل  ع األطراف األخرىم ا هفيشركة وموظ تعامل ال  ةوالتي تحكم طريق

 
يتوقع من جميع منسوبي الشركة تحقيقها   ي تات العمل المعايير العالية الالسلوك وأخالقي حيث تصف قواعد 

على   طالع باال الحاليين والجدد مطالبين الشركة موظفي  إن م عملها. حيث ها ذها لمر تنفيل إليها في إطاووص وال
 ها بشكل سنوي. ومراجعت  عد ا وهذه الق
صالح  ج الكتروني عن حاالت تعارض المعن طريق نموذ ح يعاً مطالبون باإلفصا في الشركة جم ن موظ كما أ 

 بشكل سنوي.  
بريد امية بالية أو نظ نشطة غير أخالقأ  مال او أي أع غ بشكل سري عن البوبإمكان منسوبي الشركة اإل

 ليغ المعتمدة. لغ وفق الئحة التبا بشكل يضمن سالمة المبق فيهقيحت، ويتم الامااللتز رةااإللكتروني إلى إد 
اعد  وق رات والموظفين، حيث يتم شرح وإيضاح اء اإلداإلى مدر االلتزامقات عمل بشأن بعقد حل  الشركة وتقوم 

 فيها. ة الوقوع كي يحظر على منسوبي الشر امية الت فات النظتبليغ، والمخالالالئحة هني، و السلوك الم



 

 

 واللجان التابعة له:  دارة إلا مجلس

تم اختيارهم عن   ين عضاء غير تنفيذية أ ام الشركة األساس من تسعم حسب نظ4/2019/ 2نتهية بتاريخ العاشرة الم رة دولشركة السابق في الكون مجلس إدارة اتي
اءة  هامهم بكفممارسة مكنهم من تم ت والمهارات التيالهؤلم لخبرات واالمجلس ا ء ستقلين، ويملك أعضامنهم أعضاء معامة، أربعة مساهمين ال عية الجمق طري

 واقتدار. 
 

 إلدارة:ت مجلس اسؤولياأبرز م -

 توجيهها. عتها و اجمرات إدارة المخاطر وءرايسة وسياسات وإجلشركة وخطط العمل الرئملة لالشا االستراتيجيةوضع  .1
 ا.  لعام عليهالداخلية واإلشراف ابط للرقابة اوضع أنظمة وضو .2
 د إقرار الجمعية العامة لها. وضع التنفيذ بعجلس اإلدارة ووضعها م حددة للعضوية في ممعايير وإجراءات واضحة ومت وساايإعداد س .3
 ة. ئحالح وفق أحكام هذه اللصاقة مع أصحاب المع سياسة مكتوبة تنظم العالضو .4
وأصحاب   مساهمين والدائنينصاح عن المعلومات الجوهرية للفإلبا  لتزامهااواللوائح وة باألنظمة لتي تضمن تقيد الشرك سياسات واإلجراءات اال وضع  .5

 ن تقيد اإلدارة التنفيذية بها. رين، والتحقق مالمصالح اآلخ
 مع الغير.   ئتمانية ال والية  مااللنقدية، وعالقاتها اا لشركة، وتدفقاته اإلشراف على إدارة مالية ا .6
 ا. قبل نشرها  ه د ماشركة واعتلسنوية للاداد القوائم المالية األولية وعإ .7

 

 سابق في دروته العاشرة:الجلس اإلدارة ت والمؤهالت ألعضاء مراوالسابقة والخب الوظائف الحالية -

 الخبرات وت المؤهال السابقةالوظائف  الوظيفة الحالية   االسم

 
عد ة عضو قامت ويالح بن منيع الخليستاذ / صمعالي األ

 مجلس الشورى
 الجمارك م مدير عا

ة المالية ته العملية بوزارحيا بدأ والمالية،ارة مع دورات في اإلد سالبكالوريو ةجحاصل على در
للجمارك  ثم عين مديراً  وزارة،ادي بالوزارة إلى وكيل تدرج في العديد من المناصب القيثم 

من  دشغل خاللها عضوية عد سنوات،شرة هة ولمدة ع3/3/1428تاريخ ب تازة الممبالمرتبة 
 ركات.عدد من المؤسسات الحكومية والش يف اإلدارات مجالس

 
 غنامين بن محمد كتور / حسسعادة الد

 مالرجل أع
الرئيس التنفيذي 
و لشركة سبيماك

 الدوائية

د ثم تدرج في العديارة الصحة بوز لعمليةبدأ حياته ا لة،ديصة ماجستير كيمياء حاصل على درج
غل وزارة شرخص الصيدلية بالال ة ارب مدير إدليشغل منص يادية بالوزارة من المناصب الق

لدوائية ن رئيساً تنفيذياً لشركة سبيماكو اكومية وعيحن اللجان والهيئات الا عضوية عدد ماللهخ
 م.2012م إلى 2009خالل الفترة 
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 متقاعد العطية يمانالدكتور / علي بن سلي العم

لتعليم نائب وزير ا
 ليالعا

ة القانونية في ياته العملية مدير عام اإلدارح أبد أنظمةصص كتوراه تخدحاصل على درجة ال
لمناصب القيادية تدريب المهني وتدرج في العديد من االفني وال مؤسسة العامة للتعليمال

 هة..1432هة إلى 1430رة من متازة للفتالملمرتبة العالي با عليم لتا رعين نائب وزي بالمؤسسة،

  لخليفةبن جاسم ا سعادة الدكتور / عيسى
 مالعأ رجل

وكيل وزارة الصحة 
 تة الكوي

ارة بدأ حياته العملية في وز الصيدالنية،والعلوم  الصيدلةلماجستير في حاصل على درجة ا
أن عين وكيل  لوزارة إلىا يادية فيناصب القن المم ديدعيت ثم تدرج إلى الالصحة بدولة الكو

مجالس اإلدارات ن م ددا عضوية عشغل خالله م،2008م إلى 2006الصحة للفترة  وزارة 
 ية.كومالحالهيئات و

 
 طارق بن محمدمهندس / سعادة ال
 نالفوزا

العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي 

كة الفوزان لشر
للتجارة 

 والمقاوالت العامة

ب المنتدو العض
ذي يوالرئيس التنف

لشركة الفوزان 
اوالت قمللتجارة وال

 العامة

لعضويات في ا زال يشغل عدد من ات شغل ومشآنمفي إدارة ال وريوسكالبالحاصل على درجة 
المقاوالت اع الخاص وليده خبرات متعددة في مجال في القطإدارات ولجان وهيئات مجالس 
 .راتواالستثما

جابر  ارك بنمبذ / اسعادة األست
 المحيميد

ير المستشارين بك
اإلداريين 

ؤسسة العامة بالم
 للتقاعد

تب كمدير عام م
مؤسسة المحافظ 

عد أمين للتقاة ماالع
 ارةعام لمجلس اإلد

( من MBAريع وماجستير إدارة أعمال )ة المشافي إدارالبكالوريوس  حاصل على درجة
ة في الكليات واد اإلدارر ومدرب لممحاضمعيد و يةالعمل بدأ حياته األمريكية،المتحدة واليات ال

للتقاعد أمين عام مة عالالمؤسسة فظ امكتب محا م عين مدير عا والرياض،باألحساء  التقنية
 داريين.تشارين اإلكبير المس دارة،إلالمجلس 

تاذ / عبد الرحمن بن محمد األس ادة عس
 الثنيان

 

 
 متقاعد

وزارة ضابط في 
 الدفاع

قات العامة ؤوالً للعالالعملية مسبدأ حياته  واإلعالم،ة جستير في السياسالماة رجعلى د حاصل
لملحقية مة في االقات العالمرضى والعافاع ومسؤول شؤون لدا رة عامة بوزاالشؤون ال في إدارة 

 لوزارة.كة المتحدة وتدرج في العديد من المناصب بامملالعسكرية بال

 
مستشار نائب  ويواحسين الز األستاذ / علي بن سعادة 

ة لصحر اوزي
 لصيدلةلشؤون ا

مساعد وكيل وزارة 
القطاع  لشؤون

 الخاص وزارة 
 الصحة

ي  ء فة مدير شؤون الدوابدأ حياته العملي الصيدلية،العلوم  الوريوس فيبكلالى درجة ل عحاص
وزارة بالمناصب القيادية درج في عدد من صحة الخليج وت وزراءالمكتب التنفيذي لمجلس 

ً منها م حةالص م 2012م إلى 2006ترة من سنوات في الف 7طبية لمدة الرخص  للديراً عاما
 ،م2016م إلى 2012ن في الفترة مسنوات  4اص لمدة لخا اعشؤون القطمساعداً ل وكيالً و

 عدد من مجالس إدارات شركات األدوية. ويشغل خاللها عضوية

في ك أستاذ مشار د بن محمد الشقحاءر / وليالدكتوسعادة 
 كلية الطب

يذي التنفمدير وال
لمشروع مستشفى 

المام جامعة ا
حمد بن سعود م

 االسالمية

لية عميد ك ئبان
 وثحبب للالط

والدراسات في 
محمد جامعة اإلمام 

 الميةاإلسبن سعود 

قوى األمن  لي في مستشفىبدأ حياته العملية صيد الصيدلة،لدكتوراه في احاصل على درجة 
ً استشاري الصيدلة السريرحا يعمل القيادية،ب لمناصا ي العديد منفوتدرج  ية بالمستشفى ليا

عدد من  ويشغل عضوية اإلسالمية،سعود ن ب مداإلمام محات جامعة يتشفومدير مشروع مس
 ة والعلمية المختصة.ريلسعلمية في األبحاث اان الاللج
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ضاء غير تنفيذيين تم  نظام الشركة األساس من تسعة أع م حسب 2019/ 03/04اريخ تب  ة عشر التي بدأت يلي في دورته الحاد لشركة الحايتكون مجلس إدارة ا
والمهارات التي تمكنهم من ممارسة  الت لمؤهلخبرات واالمجلس ا ملك أعضاءين، ويم أعضاء مستقل مة، ثالث منهالعا مين ية المساهعن طريق جمع اختيارهم 
 اقتدار. م بكفاءة ومهامه

 

 : وأعضاء اللجان االدارةضاء مجلس مؤهالت ألعرات والخبالو لسابقةلحالية وااالوظائف  -
 

 الخبرات و التالمؤه بقةوظائف السالا الوظيفة الحالية االسم  

مد معالي األستاذ / مح
مة العا محافظ المؤسسة حاس بن طالل الن

 عدتقالل

مدير عام مصرفية 
مصرف  -الفروع
 إلنماءا

رنامج حاصل على بالملك سعود، معة امن جة سبفي المحا سلوريواالبكاصل على درجة ح
في مجموعة سامبا المالية  ةيالعملحياته  ميتشجين، بدأ ةن جامع ذية إلدارة األعمال ماإلدارة التنفي

ً عين مدة، ثم من المناصب القياديتدرج بالعديد ثم  محافظ  ير عام لمصرفية اإلنماء، يعمل حاليا
 اعد.قلمؤسسة العامة للتل

 عمار / اذألستا سعادة 
 بن عبد الواحد

 ري الخضي

رئيس مجلس إدارة 
 عة سامبا الماليةمجمو
لشركة لمنتدب االعضو 

 مارستثلاللخليج ال اأمو
 التجاري المحدودة

ي قليمر اإلالمدي
-الوسطى( )المنطقة 
سعودي البنك ال
 فرنسيال

نصب م تقلد ن،واشنطمعة جورج اارة الهندسية من جاإلدحاصل على درجة الماجستير في 
ً  الوسطى في البنك السعوديلمنطقة قليمي لالمدير اإل منصب العضو  الفرنسي، يشغل حاليا
 مبا المالية.جموعة ساورئيس مجلس ملالستثمار الخليج  شركة أموالل المنتدب

فياض الدكتور/ دة سعا
 بن أسعد الدندش

وكيل وزارة الصحة 
 رااالستثمعد لتنمية االمس

 الصحي

زير مستشار و
 والتخطيط ادتصاالق

بد العزيز في جدة، علملك احة من جامعة افي الطب والجر سالبكالوريودرجة حاصل على 
، والتخطيط ادقتصاالب مستشار وزير لد منصلتنفيذية في القطاع الخاص، تقا ل في الخبراتعم

 .صحيلا االستثمارتنمية الياً وكيل وزارة الصحة المساعد لويعمل ح

 يصلستاذ/ فسعادة األ
 محمد شاكر نب

ك تنفيذي مؤسس وشري
لشركة هضبة اإلعمار 

 واالستثمارتطوير لل
 العقاري

 فيذيالمدير التن
 إدارة يس ورئ
 واالستثمارت الثروا

 ابيتالك لشركة عودة 

جة لى درتسويق من جامعة الملك سعود، وحصل عال في سالبكالوريودرجة حاصل على 
لمتحدة، بدأ حياته لواليات افولك في ادينة نورم-وننيميأولد دو امعةمن ج االقتصادفي  ماجستيرال
 ة اعد مدير إدارعربية، عمل كمسال دينامكسنرال ركة جر األعمال الجديدة بشيملية كمدير تطوالع

ت لخدماتقلد منصب رئيس ا ل برنامج الماجستير،ميريل األمريكية خالكة الثروات في شر
، لالستثماراتخليجية وير األعمال بالتطات ورولثيس إدارة ارئبنك ساب، وعمل ك يصرفية فالم

 واالستثماررة الثروات ال كرئيس إدعمال، ووات بشركة عودة كابيترلثرئيس إدارة اتقلد منصب 
 لرئيسلسعودية والبحرين، تقلد منصب اعربية الكالً من المملكة الاألسواق يز ورئيس لفي بارك

 دة كابيتال، ة عوركلش واالستثمار يس إدارة الثرواتئفيذي ورالتن
 .يقارلعا االستثمارللتطوير  ركة هضبة اإلعماياً كمؤسس وشريك تنفيذي لشرحال يعمل

د كتور/ محمدسعادة ال
 خليل محمد محمد

بية ام الشركة العرر عمدي
ة للصناعات الدوائي

-والمستلزمات الطبية

ذي التنفيالمدير 
يما للتكافؤ دكز أكلمر
 والدراسات ويالحي

ئية، الطبية والدوا كيمياءلفي ا دكتوراه لافي الصيدلة ودرجة  سالبكالوريوحاصل على درجة 
 National Association of  ريكي في الصيدلة من جامعةاألم دلبورا صل علىح

Boards of Pharmacy (NABP)  مختلفة في  ني لجاوعضو فكخبير ، بدأ حياته العملية
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ة، عمل كمدرس دوية البيولوجيخبير في مجال األية، وعمل أيضاً كألردنا واءلغذاء والدا مؤسسة ةدالنيصيال أكديما
 (CVS) ركةمنصب صيدلي مسؤول في شا، تقلد كفي أمري ليدومعة توي كلية الصيدلة في جاف

اً ضمل أيية، وعاألردنية الصيدلة في الجامعة ذ مشارك في كللد  منصب أستاية ، تقاألمريك
ً كملحيوي والدراسات افؤ اتكلل أكديماركز لمكمدير تنفيذي  عام دير الصيدالنية، يعمل حاليا

 .أكديما -ةيبات الطمستلزمية والربية للصناعات الدوائعللشركة ال

 
 

صالح بن  /سعادة األستاذ
 الحناكي هللاعبد

يذي لشركة الرئيس التنف
مد إبراهيم السبيعي مح
 ستثماراللوالده أو

 (اسكم)

يذي الرئيس التنف
ء إلنمالشركة ا

 لالستثمار

ى درجة الملك سعود، وحصل عل ةرية من جامعفي العلوم اإلدا سالبكالوريوجة حاصل على در
 ي العلوم )الرياضيات( منالماجستير ف جةدرمن جامعة كولورادو و قتصادالالماجستير في ا

صرف في م ةثمارياالستارة المحافظ در إية كمديه العملين أمريكا، بدأ حياتجامعة ميتشيغ
 وتقلدالمالية،  لالستشارات فالكوم ام إدارة األصول في شركة ، تقلد منصب مدير عجحيارلا

ً لي، يعمل حالالستثماراإلنماء  ةنفيذي لشركلتا الرئيسمنصب  نفيذي لشركة محمد يس التالرئ ا
 ك(.)ماس لالستثمارالسبيعي وأوالده  إبراهيم 

 
محمد ور/ تة الدكادسع
 سديرين أحمد الب
 
 

 
المعلومات م أستاذ نظ

مال بكلية وإدارة األع
 إدارة األعمال بجامعة

  دالملك سعو

مدير عام صندوق 
د ة الموارتنمي
 ف"دهة "البشري

 

 ، وحصل على درجةامعة الملك سعودألعمال من جفي إدارة ا سيوالبكالورحاصل على درجة 
على  وحصل ،يةالحكوميا كاليفورنمن جامعة  مات إداريةوم معلنظو االقتصادالماجستير في 

حيث عمل  امعة لستر ببريطانيا، جإدارية من إدارة أعمال في نظم معلومات  اه دكتوردرجة 
بشرية ر عام صندوق تنمية الموارد المنصب مدي دقلت األعمال،سعود لتطوير  ملكلا عةوكيل جام
 .""هدف

 
 
 

 تاذ/ خالد بنسعادة األس
 رحمن القويزلعبدا

 متقاعد

نتدب المضو الع
ية لعربا كةللشر

لتطوير المياه 
والطاقة )أكوا 
 القابضة(

أمريكا، بدأ - ن سياتلطة واشنن جامععمراني مفي التخطيط ال سوريوكالبالى درجة حاصل عل
 يد من المناصبعية السعودي و تدرج في العدالعمل في صندوق التنمية الصنا ة فيعمليه الحيات
ين والمطالبات وكان آخر تأمال اكتتابسام اً في أقفيين وتدرج وظيللتأمعمل في التعاونية  ادية،يالق

الة في المعهد البريطاني مالز حصل على دارية ،طاع الشؤون المالية واإلقهو مدير  منصب
 وعمل االئتمانية ، الوطني كمدير عام المجموعة يطانيا ، عمل في البنك العربي ن برين ملتأمل

ير عام المجموعة  مد ثم  االئتمانمخاطر ارة إدم عد مدير عاكمسا ماليةفي مجموعة سامبا ال
لمجموعة استرا  ينفيذرئيس التمنصب ال لمنطقة الوسطى، ثم تقلداشركات في المصرفية لل
 ضة(.و الطاقة )أكوا القاب مياه لاالعربية لتطوير  منتدب للشركةعضو مل كثم ع الصناعية،

 
 

ر بن ستاذ/ ثاماأل سعادة 
 حمودعبدهللا ال

قانونية المدير الشؤون 
 تثمارااالستة في شرك

 الرائدة

ت مدير وحدة قرارا
وتعليماته في  المجلس

  المالية هيئة السوق

رجة وحصل على د سعود،لملك ا جامعة ن من في القانو سالبكالوريوجة رحاصل على د
 يةلعملدأ حياته ا، بأمريكا-جامعة كاليفورنيا  نم األوراق الماليةلقانون المالي وستير في االماج
عار في شركة نزرتن روز مقانوني  شارئة الغذاء والدواء، وعمل مستار قانوني في هيكمستش

ت المجلس وتعليماته، يعمل ارارة قوحدير مدك ي هيئة السوق الماليةف ل، عمللمحاماة ولبرايت ف
 الرائدة  ماراتثستاالنية في شركة الشؤون القانو لياً كمديرحا
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 تهم وخبراتهم:   والسابقة ومؤهال حالية الذية ارة التنفياالدئف وظا -
 

   ت والخبرا  هالت المؤ السابقة الوظائف  حالية فة اليالوظ ين  كبار التنفيذي 

  سعادة الدكتور محمد بن 
 طان لن السسلطا

الرئيس التنفيذي  
 كة  للشر الحالي

الرئيس التنفيذي   -

 ةكلف للشركالم

وير  رئيس تطلنائب ا -

ت  تشريعااألعمال وال 

 الدوائية 

لواليات  اآيالند بود اقتصاديات الدواء من جامعة ر ة الدكتوراه في لى درجع حاصل
دواء في كلية  الات اديتص اقابقة منصب أستاذ ية السلالعم خبراته مريكية. تشملالمتحدة اال

ة السعودية. كما  ية الصيدلرة الجمعيك سعود، ورئيس لمجلس إداالصيدلة بجامعة المل
الدواء ولبعض العامة للغذاء و والبحثية للهيئة شاريةستاالع من المشاري د ى عد ل عل عم
ر  م كمستشا2018 العامبداية  كة فيل بالشرة. انضم للعماء المحلية والعالميوركات الد ش
للرئيس   يينه نائب حتى تم تع االستراتيجيط لتنفيذي وتم تكليفه بإدارة التخطيئيس اللر
م. تم  2018شهر أغسطس  تداء منابائية ريعات الدوتشوال عمال لتنفيذي لتطوير األ ا

  ي ذ كرئيس تنفي وتم تعيينه  ،أشهر 6م لمدة 5/4/2019ركة في لشتكليفه كرئيس تنفيذي ل
 م. 24/10/2019لشركة في ل

بن    كتور محمد د ة السعاد 
 عبدالرحمن العمر 

 عام المصنع  رمدي

صنع  مدير عام م -

ية  ئكو الدواسبيما

 المكلف

  لمصنع  المدير الفني  -

 . يةسبيماكو الدوائ

فورد بالمملكة  د امعة برافي الكيمياء الدوائية من ج وراهالدكت حاصل على درجة 
ة  دالنية في كلي لصيا اء يميالك بقة منصب أستاذ ه السا تخبرا ل ة. تشمالمتحد طانية البري

  لدوائية ورئيس لجنة االمصانع يق برمجة فريق تدق سسعود رئيلملك الصيدلية بجامعة ا
لعمل  ل العامة للغذاء والدواء. انضم  الشركات للهيئة دوية واألسجيل لبيطرية لتا دوية األ
عام   رة حتى تكليفه كمدي لدوائياماكو صنع سبي كمدير فني لم  2018ركة في سبتمبر شبال

  ع سبيماكو ير عام مصنتم تعيينه كمد م، و 6/5/2019سبيماكو الدوائية في  مصنع
 م. 6/11/2019في  ة الدوائي

اذ محمود  تاألس  سعادة
 لق خاد العب

 المدير المالي 
 ئيس التنفيذي الر نائب 

  دواء،لافي شركة دار 
 األردن.  ،انمع

ى زمالة  فة إلضاإلا ، بيةجامعة األردنال من س في المحاسبة لوريوالبكاى درجة حاصل عل
  لمراجعة المالية ار قة مديالساب اتهخبر، تشمل CPA) مريكية ) المحاسبين القانونيين األ

  للتنمية شركة دار الدواء ي ف يالتنفيذ ائب الرئيس ونوالمدير المالي , EYة في شرك
 .2019فبراير   هرش في الشركة منذ  عمل ي.  ار ستثمواال

سعادة المهندس عصام  
 ل  قعبن عبدهللا ال

س التنفيذي  الرئينائب 
  للخدمات المساندة
 واالستثمار 

 االستثمار دير إدارة م
د عدة  تقل-ر إدارة اعمال ستياجالميكانيكية وم لهندسةبكالوريوس في ادرجة ال ىحاصل عل

مل في  عوي 2006-1996الل عمله في الفترة خلصناعية وق التنمية امناصب في صند 
 م. 31/12/2019ن الشركة في لته متقاس ام.وتقدم ب2006الشركة منذ العام  
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بن  ر محمد  الدكتوسعادة 
 يز الفضلي عبدالعز

التنفيذي  ئيس رنائب ال
 عات مبيالو  للتسويق

تسويق  للنائب الرئيس 
 ة اراكشرك –ت والمبيعا

ركة منذ  شلويعمل في ا ماجستير إدارة اعمال،وصيدلة  حاصل على درجة بكالوريوس
 بيع والتسويق للمستحضرات الدوائية ال في ة دد م ولديه خبرات متع1997العام 

اذ فهد بن  سعادة األست
 لف إبراهيم الخ

جلس  ار م شمست
 اإلدارة

يذي السابق  لتنفالرئيس ا
 شركةل

منذ العام   الشركة  يعمل فيوس في األساليب الكمية، على درجة البكالوري صلحا
ً تنفيذياً ف قياديئج في عدة وظام وتدر1987 م  2012 م عالا فية  للشركة وعين رئيسا

العديد  ل ، ويشغجلس اإلدارةب مستشار مد بعدها منصلقم وت 04/05/2019حتى تاريخ 
الهيئة العامة   ي مجلس إدارةك عضواً فذلركات وكإدارة الش جالست في م من العضويا

 . م 2019/ 01/10ي من الشركة ف ستقالتهابوتقدم   للغذاء والدواء،

سعادة المهندس أحمد بن  
 دي ربعبدهللا ال

لرئيس  ار اتشسم
 التنفيذي للشركة 

ير  ئيس لتطو نائب الر
لتشريعات  األعمال وا
 دوائية ال

م  1988م ركة منذ العامل في الشيع لهندسة المدنية، و في احاصل على درجة بكالوريوس 
من الشركة   استقالته ب ائية، وتقدم دواء والتشريعات الدولصناعة اه خبرات متعددة في ولدي

 . م31/05/2019بتاريخ 

دكتور مراد بن  ة الاد عس
 محمد السقاف 

 ة اإلنتاج مدير إدار المصنع  عام  مدير
م ولديه  1988لعام اذ ويعمل بالشركة من يدلة بكالوريوس في الصدرجة ال  ى صل علاح

ن الشركة  م  باستقالتهم ريعات الدوائية، وتقد شية والتطوير األدوات في نظم اإلنتاج وت خبر
 م. 01/07/2019بتاريخ 
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 -عات مجلس اإلدارة: جتماا  -

( بتاريخ  26رقم ) تماعباالج لمنتهية لعاشرة اا الدورةحتى نهاية م 2019عام ( اجتماعات خالل ال4عاشرة )الدورة ال السابق في  ركةإدارة الشعقد مجلس 
 م: 2019خالل الدورة العاشرة في العام  عات تما ج الاة سبيماكو الدوائية السابق وحضورهم كرجلس إدارة شناه أعضاء ملجدول أد ا ويوضح  ، م2/4/2019
 

 ة صفال المنصب  رةمجلس اإلداأعضاء 
الثالث   تماعجالا

 والعشرون 
الرابع   ماعتجاال

 ن والعشرو 
الخامس   االجتماع
 رون والعش

السادس   االجتماع
 والعشرون 

 م 2/4/2019 م 2019/ 10/3 م 4/3/2019 م 9/2/2019

 ي يوخلمعالي األستاذ / صالح بن منيع ال
مجلس   يس رئ

 اإلدارة
 ✓ مرير بالت ✓ ✓ غير تنفيذي 

 نام غ محمد ر / حسين بن ادة الدكتوسع
نائب رئيس  
 ة مجلس اإلدار

 ✓ ير مر بالت ✓ ✓ ر تنفيذي يغ

 ✓ لتمرير اب ✓ ✓ ل تقمس عضواً  العطية معالي الدكتور / علي بن سليمان 

 ✓ ير ر تمبال ✓ ✓ مستقل  عضواً  محمد الفوزان بن  طارق  مهندس /  سعادة ال

 ✓ رير بالتم ✓ ✓ ذي غير تنفي عضواً  يميد  سعادة األستاذ / مبارك بن جابر المح 

 ✓ بالتمرير  ✓ ✓ ل مستق واً عض بن محمد الثنيان من سعادة األستاذ / عبد الرح

 عتذر ا رير بالتم ✓ ✓ تنفيذي  ر غي عضواً  ة فم الخليسعادة الدكتور / عيسى بن جاس

 ✓ بالتمرير  ✓ ✓ غير تنفيذي  واً ضع وي والزسعادة األستاذ / علي بن حسين ا

 ✓ بالتمرير  ✓ ✓ مستقل  اً عضو محمد الشقحاء  / وليد بن   األستاذ سعادة 
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ة سبيماكو الدوائية وحضورهم  رة شركس إداعضاء مجليوضح الجدول أدناه أ و م،2019( اجتماعات خالل العام 9في دورته الحادية عشر )  الحالية عقد مجلس اإلدار
 م: 2019م  خالل الدورة الحادية عشر في العا  ات تماعجاال
 

 ة الصف المنصب  دارة اء مجلس اإلأعض 
 ابع سلا  االجتماع السادس   االجتماع الخامس   االجتماع الرابع   اعاالجتم ث الثال   االجتماع انيالث  االجتماع األول  االجتماع

 
 ن الثام  االجتماع

 
 لتاسع اماع  االجت

 م2019/ 29/12  م2019/ 10/12 م2019/ 05/12 م2019/ 24/10 م 29/8/2019 م 18/8/2019 م 20/6/2019 م 4/5/2019 م 3/4/2019

األستاذ / محمد بن لي امع
 سنحاال طالل

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ذيفيغير تن رئيساً 
 ✓ بالتمرير

سعادة األستاذ / عمار بن عبد  
 احد الخضيري ولا

يس نائب رئ
 رةاإلدا مجلس

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ غير تنفيذي
 ✓ ربالتمري

الدكتور / فياض بن  دة اعس
 أسعد الدندش 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ فيذيغير تن عضواً 
 ✓ بالتمرير ✓

ن  سعادة األستاذ / فيصل ب
 شاكر حمدم

 ✓ بالتمرير ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ نفيذيغير ت عضواً 

سعادة الدكتور / محمد خليل  
 مد محمدحم

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ نفيذيغير ت عضواً 
 ✓ بالتمرير ✓

  بن  لحصاسعادة األستاذ / 
 الحناكي

 ✓ ربالتمري ✓ ✓ ✓ اعتذر  ✓ ✓ ✓ مستقل عضواً 

 نالدكتور / محمد ب سعادة
 أحمد السديري 

 ✓ ✓ اعتذر  ✓ ✓ ✓ مستقل عضواً 
 ✓ يربالتمر عتذر ا

سعادة األستاذ / خالد بن عبد  
 الرحمن القويز

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ غير تنفيذي عضواً 
 ✓ رلتمريبا ✓

سعادة األستاذ / ثامر بن عبد 
 دحموال هللا

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ مستقل عضواً 
 ✓ مريربالت ✓

غ دارة من خالل اجتماعاته بإبالإلسابقاً( مهام أمين سر مجلس اإلدارة ليقوم رئيس مجلس ا ستثمارواال ساندةمال المألعي لالتنفيذلعقل )نائب الرئيس اعصام بن عبد هللا المهندس / تولى 
أحد   تعتبرالتي لعامة ون اهميت المساالتنفيذية أو جمعيا لمساهمين باإلدارةالل لقاء اإلى الشركة خ هم حيال الشركة وأدائها والتي تصلظاتلحوومات المساهمين اء المجلس بمقترحيع أعضجم
رة  امل مهامها، وبقرار من مجلس اإلداى كولتلتمجلس اإلدارة الحوكمة( مهام أمين سر دارة ف بنت فيصل الفاخري )مديرة إافسائل تواصل المساهمين مع الشركة ، وتعينت األستاذة / عو

 م. 29/8/2019بتاريخ 

 
 



 

 

 
المالية األخيرة وأسماء أعضاء   السنة  خالل  مة للمساهمين العا ت الجمعيا نعقاد ا  خ تواريوضح ي الجدول التالي 

 : كالتالي االجتماع ذا ه لمجلس اإلدارة الحاضرين 
 

 ا دهتاريخ انعقا ة نوع الجمعي لس )الحضور( المج أعضاء

  األستاذ صالح بن منيع الخيلوي لي معا

 

 

 عادية 

 

 

 

 م 2019/ 10/1

 ن بن محمد غنام ي عادة الدكتور حسس

 ية العط  حسين علي بن  تور معالي الدك

 سعادة المهندس طارق بن محمد الفوزان 

 ي ي بن حسين الزواولعسعادة الدكتور 

   ميد المحياذ مبارك بن جابر األستسعادة 

 الثنيان  عبدالرحمن بن  تاذ ألس ا سعادة

 اء قحمحمد الشلدكتور وليد بن سعادة ا

 لخيلوي ن منيع اتاذ صالح بسمعالي األ 

 
 ة ديعا

 

 م 2/4/2019

 تور حسين بن محمد غنام ة الدكسعاد 

 طية علمعالي الدكتور علي بن حسين ا

 د الفوزان  ن محمسعادة المهندس طارق ب

 واوي الزين حس ي بن دكتور علسعادة ال

 المحيميد ابر سعادة األستاذ مبارك بن ج

 ستاذ عبدالرحمن بن الثنيان  ألسعادة ا

 شقحاء لد بن محمد اة الدكتور وليسعاد 

 الي األستاذ محمد بن طالل النحاس مع

 م 2/5/2019 عادية 
 تاذ فيصل بن محمد شاكر األس  سعادة

   لحمود د هللا اادة األستاذ ثامر بن عبسع

   دة الدكتور محمد خليل محمد محمد سعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :ديريهامن م إدارتها الحالية والسابقة أوجالس س إدارة الشركة السابق في دورته العاشرة عضواً في مضو مجلكون عارجها التي يالمملكة أو خ داخلول التالي يبيّن أسماء الشركات جدال -

 

الكيان القانوني  مقر الشركة ة اليالحت عضوياال دارةأعضاء مجلس اإل
 ركة للش

العضويات 
 سابقةال

 الكيان القانوني للشركة  الشركةر مق

 
 
 
 

 خليوييع الذ صالح بن منمعالي األستا

شركة سبيماكو المغرب للصناعات 
 الدوائية 

  لقةمة مغمساه المغرب
 
 

 ال يوجد
للصناعات الدوائية ربية الشركة الع

 ديما ة أك
 ابضةة قوميحك ردن األ

سؤولية ذات م السعودية شركة آراك للرعاية الصحية 
 ودةحدم

ة ذات مسؤولي يةسعودال شركة الدمام الدوائية 
 محدودة

العربية للصناعات  الوطن شركة 
 الدوائية 

ذات مسؤولية  السعودية
 دودةمح

ت شركة سبيماكو مصر للصناعا
 وائية الد

 مساهمة مغلقة مصر

 
 سين بن محمد غنامح /ور كتة الدسعاد

مغرب للصناعات شركة سبيماكو ال
 لدوائية ا

رق  شركة كاد الش مساهمة مغلقة مغربال
 ألوسطا

 ودةة محدذات مسؤولي ةالسعودي

ذات مسؤولية  السعودية شركة الدمام الدوائية 
 محدودة

ة العربية الشرك
لصناعة المنتجات 

المحدودة ة   لطبيةا
 عناية

 دةحدوة مليمسؤو ذات وديةالسع

 مغلقة مساهمة السعودية شركة القصيم للخدمات الطبية 

 
 عطيةن المعالي الدكتور / علي بن سليما

  مساهمة مغلقة وديةالسع ة لماليية لألوراق اشركة ملك
 قابضة  السعودية  ةتشارياالسشركة بيت الخبرة  ال يوجد

 
 

 ليفة تور / عيسى بن جاسم الخالدك سعادة

 
 

ة السعودية يتيلكوا  لشركةا
 للصناعات الدوائية 

 
 

 لكويتا

 
 
 مقفلةمساهمة 

كة العربية شرال
للصناعات  

 يماأكد  الدوائية ة

 ومية قابضةحك األردن 

العربية لشركة ا
لصناعة المنتجات 
الطبية المحدودة ة  

 عناية

 ذات مسؤولية محدودة يةلسعودا

 
 

  مساهمة مغلقة السعودية ةاريلعقا نزل
 

 
 

 
 مساهمة مغلقة السعوديةوالمقاوالت  لتجارةزان لشركة الفو 
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 ن د الفوزاالمهندس / طارق بن محم سعادة

  العامة
ة العربية الشرك

النية الصيد
 لي ة تافكوسيطا

 
 
  

 
 الجزائر 
 
 
 

 
 اهمة مغلقةمس

 
 
 

 غلقةهمة ممسا السعودية سابق لالستثماركة الشر 

 مساهمة مغلقة عوديةالس عة ناوالص للتجارة  شركة الفوزان

ستثمار اد المحمدية لالشركة اتح
 جاري لتا

 مساهمة مغلقة السعودية

ع لالستثمار كة اتحاد منافشر
 ري التجا

 مساهمة مغلقة عوديةالس

شركة نبع الجود للتطوير 
 التجاري مارالستثوا

 ؤوليةذات مس السعودية
 محدودة

ان  فوز بدهللاف محمد عشركة أوقا
 الفوزان 

ذات مسؤولية  السعودية
 ودةمحد

 مساهمة السعودية واالستثمارية نمسكان للتشركة ا

 
 ميد المحي جابر ذ / مبارك بنسعادة األستا

 مة مغلقةمساه السعودية صيم للخدمات الطبية ة القشرك مساهمة مدرجة السعودية إسمنت اليمامة

محمد بن  من رحبد الستاذ / عسعادة األ
 الثنيان

دالنية الشركة العربية الصي
 تافكو طاسيلي ة

شركة القصيم   مساهمة مغلقة زائر لجا
 مات الطبيةللخد

 قةة مغلمساهم سعوديةال

الدوائية ة   ناعاتشركة الخليج للص ادة الدكتور / علي بن حسين الزواويسع
 جلفار

 الشركة العربية ة مدرجةمساهم اإلمارات
ت  للصناعا

 أكديماة   ئيةواالد
شركة كاد الشرق  

 األوسط

 ردن األ
 السعودية

 ضةومية قابحك
 ذات مسؤولية محدودة

 مد الشقحاء/ وليد بن مح كتورسعادة الد
 السعودية رق األوسط اد الشركة كش

ذات مسؤولية 
 محدودة

 ال يوجد
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 ريها:مدي إدارتها الحالية والسابقة أو من س في مجال  عضواً  لحادية عشر إدارة الشركة الحالي في دورته ا  مجلسضو ع يكونها التي ات داخل المملكة أو خارجالشركلجدول التالي يبيّن أسماء ا

مقر  لحالية ويات االعض مجلس اإلدارةأعضاء 
 الشركة 

الكيان القانوني 
 للشركة 

مقر  قةالسابالعضويات 
 الشركة 

وني الكيان القان
 لشركة ل

 اسلنحا  طاللمحمد بن معالي األستاذ / 
 

 مساهمة السعودية  بنك الرياض

 مساهمة   ة السعودي  الطبية القابضة   شركة 
 ية محدودة  ذات مسؤول ية سعودال شركة رزا العقارية 

 مساهمه مغلقة  البحرين ما كابيتال ركة أسش

 مساهمة السعودية  عودية الس ت االتصاالشركة 

 ةساهمم ة دي لسعوا ساسيةكة السعودية للصناعات األ الشر

 مساهمة مغلقة   ية السعود شركة الشيكات السياحية  
 مساهمة مغلقة  السعودية  ور باآكوا 

 مساهمة مغلقة   ودية السع ي لعقارا لالستثمار كة التعاونيةالشر

 مساهمة مغلقة  ية لسعودا الرائدة   االستثماراتشركة 

 
 تاذ / عمار بن عبدالواحداألس سعادة

 الخضيري 

  دية السعو عودية السمان ساكس  جولد مساهمة السعودية  ي الفرنسي  سعودال نكالب 

  السعودية  تال بارتنرزكابي  أموال شركة 

 مساهمة ية السعود راعي شركة الم

  السعودية  الخليج  أموال شركة  مساهمة السعودية  مجموعة سامبا المالية  

 مساهمة السعودية  ة الطيار شرك

  لسعودية ا دية شركة اليانز السعو ة ذات مسؤولية محدود عودية الس رياضية الية ندشركة األ

  السعودية  مورغان ستانلي

 مساهمة   السعودية  فوال جموعة صام مسؤولية محدودة ذات  ة سعودي ال الفارابي  طب  شركة 

 مةمساه السعودية  شركة المملكة القابضة  

 مةمساه السعودية  شركة هرفي  لقة مة مغساهم رمص سبيماكو مصر للصناعات الدوائية 

 
 بن أسعد الدندش فياض /سعادة الدكتور

  والمستلزمات  يةصناعات الدوائ ربية لل الشركة الع
 يماأكد-يةالطب 

    ة حكومية قابض األردن

    لية محدودة مسؤو ذات السعودية  ة الدمام الدوائيةشرك

    مغفلة مساهمة  ب  مغرال ة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائيةشرك

    ودة ذات مسؤولية محد  السعودية  ة األوسط للصناعات الدوائي  لشرق كاد اشركة 

 
 كرمد شامحفيصل بن  /اذسعادة األست

  مساهمة مغلقة  ة السعودي  ية ة القصيم للخدمات الطب شرك
 

 ت البالستيكية نتجالمشركة فالكون ل

 
 
 عودية الس

 
 

 ذات مسؤولية محدودة 
 مغفلة ساهمة م رب المغ و المغرب للصناعات الدوائيةماكبي شركة س

 مساهمة مغلقة  مصر ةيماكو مصر للصناعات الدوائي شركة سب 

 لية محدودة ذات مسؤو السعودية  حية ية الص للرعاشركة اراك 

 ة محدودذات مسؤولية  ة عودي لسا العصرية  المأكوالت شركة 

 
 

    مشتركة  شركة عربية تونس ية )سيف( دالن الصي  الشركة العربية للصناعات

    محدودة ؤولية ات مس ذ سوريا  طرة( اكبي اعة األدوية )ة لصن الشركة العربي 

    ية محدودة سؤولت مذا السعودية  للصناعات الدوائية  طن العربيةشركة الو 



45 

 

    مساهمة مغلقة  زائرالج ( كة العربية الصيدالنية طاسيلي )تافكوالشر مدمح مدخليل مح محمد /سعادة الدكتور

    مغفلة مساهمة  المغرب  ئية رق األوسط للصناعات الدواالش  ة كادشرك

    همة مغلقة مسا صرم ئيةصناعات الدوار للكة سبيماكو مصشر

 
 

  صالح بن عبدهللا الحناكي ة األستاذ/سعاد

    ذات مسؤولية محدودة  عودية الس ة لتطوير المحدودخر لذا شركة 

    ة محدودذات مسؤولية  السعودية  ستية لوج الماسك 

    ة مسؤولية محدودذات  السعودية  ي للتطوير العقاري شركة إسكان حقل الفاضل

    قة مساهمة مغل السعودية  إلسكان نية لشركة الوط

    مساهمة السعودية  ران ناس طي 

    ة  مساهم السعودية  اجحي الر صرف م

    ذات مسؤولية محدودة  دية السعو شركة هدف لخدمة األعمال  ريسديال بن أحمد  محمد /سعادة الدكتور

    ةمساهم لسعودية ا ةاألهلي  والتصنيعشركة الغاز  

عبدالرحمن  لد بن ذ/ خاسعادة األستا
 القويز

    ة مساهمة مغلق السعودية  ت الرياض جموعة كابالم

    مساهمة السعودية  مصرف الراجحي 

    ذات مسؤولية محدودة  السعودية  نشآت ة المكة إمكور إلدارشر

    مساهمة السعودية  كة بوانشر

    ودة ذات مسؤولية محد  السعودية  ة اإلداري  لالستشارات ينرجي كة سشر

    حدودة ذات مسؤولية م ودية السع ة لمميزالكيماوية ا محاليل شركة ال

    ة محدودة سؤولي ذات م السعودية  بية ت الطلمنتجاالشركة العربية لتصنيع ا

      د ال يوج  الحمودبدهللاع سعادة األستاذ/ ثامر بن

 

 -م: 2019اربهم خالل العام عة وأق التابأو شركاتها   الشركة أو أدوات دين هم في أسفي دورته العاشرة ابق ة أعضاء مجلس اإلدارة السمصلحيان بب -

   إجمالي عدد األسهم من سماال

   م2019/ 1/1

   م حتىمالي عدد األسهإج

 م 02/04/2019
 اجمالي نسبة التملك % 

 التغيرفي صا

 - 0.000382 458 458 ع الخليويمني لح بنمعالي األستاذ / صا

 - - - - ليمان العطيةبن سمعالي الدكتور / علي 

 - 0.000382 458 458 ى بن جاسم الخليفة / عيس دكتورسعادة ال

 - 0.000917 1100 1100 غنامحمد بن محسين  /سعادة الدكتور 

 - 0.002917 3500 3500 وزان الفد سعادة المهندس / طارق بن محم

 - - - - محيميدستاذ / مبارك بن جابر الة األسعاد

 - 0.001404 1685 1685 مد الثنيانبن محعبد الرحمن  /تاذ سعادة األس

 - - - - بن حسين الزواوي كتور / عليسعادة الد

 - 0.005833 7000 7000 شقحاء مد ال ر / وليد بن محدكتوة السعاد
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 ذكر أعاله.  والدهم القصر فيما عدا ماأو ألكية لزوجات أعضاء مجلس اإلدارة د موج* ال ت 

 

 -م: 2019ام العالل ربهم خأو شركاتها التابعة وأقا  دين الشركةفي أسهم أو أدوات  ية عشر الحادفي دورته لي  ة الحاء مجلس اإلدارأعضابيان بمصلحة  -

 الي عدد األسهم من  إجم م االس

 م  03/04/2019

 دد األسهم حتى  ي عالإجم

 م 31/12/2019
 سبة التملك % مالي ناج

 

 غيرصافي الت

 - - - - النحاس طالل معالي األستاذ محمد بن 

 - 0.000833 1000 1000 الواحد الخضيري بن عبد عمار  ادة األستاذ  سع

 - 0.0000008 1 1 لدندشد اأسعياض بن سعادة الدكتور ف

 - 0.000833 1000 1000 سعادة األستاذ فيصل بن محمد شاكر 

 - - - - خليل محمد محمد محمد  كتور سعادة الد 

 - 0.0000166 20 20 الحناكي هللا صالح بن عبد  سعادة األستاذ 

 - 0.0022816 2738 2738 ي محمد بن أحمد السدير دكتور دة السعا

 - 0.0000083 10 10 ز عبدالرحمن القوي  بن  الد خ ستاذ سعادة األ

 - 0.0000833 100 100 دهللا الحمود عب  بن ثامر   سعادة األستاذ 

 أعاله. ر ما ذكقصر فيما عدا هم الأعضاء مجلس االدارة أو أوالدال توجد ملكية لزوجات  *
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 : ـ م2019العام خالل التابعة وأقاربهم ها كات أو شر أسهم أو أدوات دين الشركةفيذيين في ان مصلحة كبار التنبي

 

 المنصب  االسم 
 األسهم من دد ع إجمالي

 م 1/1/2019

 هم حتىدد األسلي عإجما

 م 31/12/2019

 غير صافي الت  %  نسبة التملكاجمالي 

 0.0083333 10,000 498 التنفيذي للشركة  الرئيس لطان بن سلطان السمحمد   سعادة الدكتور 
9,502.00 

 

 - - - - مصنع سبيماكو الدوائية ممدير عا العمر حمد بن عبدالرحمن ر مكتودة الد سعا

 ئيس التنفيذي للمالية الر القالخ سعادة األستاذ محمود عبد 
- - - - 

 بدهللا العقل بن ع  سعادة المهندس عصام 
خدمات  ذي لللرئيس التنفي نائب ا

 0.018333 22000 14000 ر واالستثماالمساندة 

 

8000 

 لفضلي مد بن عبدالعزيز امح تور ة الدكسعاد 
نائب الرئيس التنفيذي للتسويق  

 اتيعوالمب 

- - - - 

 - 0.0001266 152 152 ارة مستشار مجلس اإلد 1يم الخلفن إبراه هد بسعادة األستاذ ف

 10,591 0.013824 16589 5998 لشركة الرئيس التنفيذي ل مستشار 2بديعبدهللا الر  حمد بنادة المهندس أسع

 - - - - مدير عام المصنع 3سقافر مراد بن محمد الكتوالد سعادة 

 م  10/10/2019بة إلى تاريخ استقالته  م الخلفراهي األستاذ/ فهد بن إب  أسهم  عن اح فصتم اال1

 م 13/05/2019بة يخ استقالته لى تاربدي إعبدهللا الر مد بنم األستاذ/ أحعن أسهفصاح االتم 2

 م01/07/0192محمد السقاف بة بن  اذ/ مرادعن أسهم األست فصاح اال تم3

 

 

 -اإلدارة: لجان مجلس   

ا  تأدية مهامه ا من ، والتي تمكنهأوضاعهاحاجة الشركة وظروفها و كة تشكيل لجاناً متخصصة حسب رة الشرإدا حوكمة الشركات، يحق لمجلسحة ئحسب ال 
جنة التنفيذية،  الل) بثق عن مجلس اإلدارة اللجان التالية:، وين في لوائح أعمالها لهام وأسلوب عالحياتها ومدة عضويتها ولياتها وصحيث حددت مهامها ومسؤالية، بفع

 (. ثماراالست ة الحوكمة والمخاطر، ولجنالترشيحات والمكافآت، لجنة ، لجنة اجعةلجنة المر
 
 
 



48 

 

 

 التنفيذية   لجنةال •
ية  حالالم، والجدول أدناه يضح الوظائف 2019/ 3/4يخ شر ة المنعقد بتار ة عيرة الحاد ي اجتماعه األول ة الدوة الشركة فبموجب قرار مجلس إدارمشكلة لجنة 

 التنفيذية: ة اء اللجنة ت ألعضمؤهالوالسابقة والخبرات وال
 

 والخبرات    هالت المؤ السابقة  الوظائف  الوظيفة الحالية  سم   اال

 نحاس  اذ / محمد بن طالل الاألست معالي

 . مجلس اإلدارة الحالي في هذا التقرير أعضاءتهم وخبراتهم ضمن هالؤ سابقة ومكر وظائفهم الحالية والتم ذ 

 ضيري  احد الخدالوادة األستاذ / عمار بن عب سع

 ل بن محمد شاكر سعادة األستاذ/ فيص

 محمد  محمد ر/ محمد خليل  الدكتو سعادة

 
 

 الجتماعات اللجنة:   ضورهمالمجلس الحالي لح من  ةاء اللجنوالجدول أدناه يوضح أعض اجتماعات   ة( سبع)م 2019العام ي فلجنة دت العق

 

  . جنة لل مديرة إدارة الحوكمة( مهام أمين سر اخري )ذة عفاف فيصل الفاستاتتولى األ

 

 المنصب االسم
االجتماع  ع االول تماجاال

  الثاني
اع االجتم الجتماع الخامس ا االجتماع الرابع  الثالث جتماع اال

 دس السا
 ع لساباالجتماع ا

 م 22/12/2019 م 8/10/2019 م 29/8/2019 م 20/6/2019 م 12/6/2019 م 2019/ 2/6 م 2019/ 3/5   عجتمااالتاريخ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   رئيسا اللجنة اذ محمد بن طالل النحاساألستمعالي 

بد الواحد ار بن عذ عمسعادة األستا
 الخضيري  

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو  
✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو    محمدمد خليل محمد كتور محسعادة الد

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو    محمد شاكر عادة األستاذ فيصل بنس
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ا،  والشركات التابعة له الشركة عمال بة ومراجعة أمراقة التنفيذية واإلدار المتعلقة باإلشراف على جلس اإلدارة في تنفيذ مهامهساعدة مة بم تختص اللجنة التنفيذي

 ستثماراتها.  اها والشركة وأهداف جيةاتيرباستلقة دراسات والتوصيات المتعوعمل ال

 
 ـ:  اللجنة مهام واختصاصات 

 بالموافقة عليها. لمجلس مها ليها قبل تقدي ة عل والمصادق  ارات االستثمالجديدة أو إعادة  ارات االستثم ييم األداء ومراجعة ية، وتقلدور.مراجعة تقارير اإلدارة ا1

 ضها على مجلس اإلدارة.عر  تملقة بالموازنات ة إن وجدت ة قبل أن يالمتعلفروقات الجوهرية ي افالتحقيق ازنات والخطط السنوية وراجعة المو.م2

 ة أو الزميلة. التابعركات لشركة أو الشية لالتوسع الرئيس أعمال  ز المشاريع الرئيسية أوالم تقارير حول تنفيذ وإنجاعة واستمتاب.3

 . ط والموازنة والتوقعات الموافق عليها الخط ت ألي انحرافات عنيراس ل على تفشركة والسعي وراء الحصوعة أداء ال.متاب4

 حاسماً. وقت يكون عامل ال  س عندناكلة إليها من قبل المجل سيما بالنسبة للمهام المواته، والؤوليساعدة المجلس في تنفيذ مس.م5

 ركة. ل النظام األساسي للشبتعدي  توصية.ال6

 دارة. س اإلستحواذات إلى مجلواال  االندماج يم التوصيات في عمليات .تقد 7

 ألسهمها.   ركةلش.تقديم التوصيات بخصوص شراء ا8

تقديمها  قشتها ومراجعتها قبل ة لمنانفيذي ت اللجنة التماعا قديمها في اجتليتم ت تنفيذي حول أداء الشركةشكل دوري من خالل الرئيس الدارة بر اإل.استالم تقاري9

 لذلك.مجلس ة إذا دعت الحاجة لل

نظيمية بشكل  وف المتغيرة والمتطلبات الت مع الظركيف أكد من مرونة الالئحة للتالت و بها من قبل أمين سر اللجنة، االحتفاظ وجنة ارة الئحة عمل اللإد  . 10

 أفضل.
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 افآت:مكوالالترشيحات لجنة  •

الوظائف الحالية  لجدول أدناه يوضح وا م2016/ 3/4خ قد بتاري عناشرة ة المه األول ة الدورة العفي اجتماع قرار مجلس إدارة الشركةبموجب كونة لجنة م
 م: ة 2/4/2019خ لمنتهية بتاري عاشرة ااإلدارة السابق بدورته الترشيحات والمكافآت من مجلس لجنة الء ة والخبرات والمؤهالت ألعضاابق لسوا

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 :  لجنةلمكافآت لحضورهم الجتماع اليحات وارش أدناه يوضح أعضاء لجنة الت دول لجواحد، وا م اجتماع 2019رة خالل العام  العاشاللجنة في دورتها  ت عقد 

 

 ول ألاالجتماع ا  صب المن نة أسماء أعضاء اللج

 م 4/3/2019

ً  نيان ن محمد الثاألستاذ / عبد الرحمن ب سعادة   ✓ رئيسا

 ✓ واً عض منيع الخليوي  ن باألستاذ / صالح   معالي

 ✓ عضواً  طية العن معالي الدكتور / علي بن سليما

 ✓ عضواً  ام غنسعادة الدكتور / حسين بن محمد 

 

 مؤهالت والخبرات  ال السابقة الوظائف  وظيفة الحالية ال    م االس

 لثنيان حمد اعبد الرحمن بن م   /  ذ ادة األستاسع

دارة السابق في  مجلس اإلء مؤهالتهم وخبراتهم ضمن أعضاة و بقتم ذكر وظائفهم الحالية والسا
 ر. هذا التقري

 ع الخليوي بن مني   معالي األستاذ / صالح

 مان العطية بن سليعلي   لي الدكتور /عام

 ن بن محمد غنام  كتور / حسيسعادة الد 
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لحالية  اح الوظائف أدناه يوض  م والجدول3/4/2019بتاريخ المنعقد  ة  11دورة ة ال لوعه األ لس إدارة الشركة في اجتمالجنة مكونة بموجب قرار مج
 م: ة 4/2019/ 3يخ اراإلدارة الحالي بدورته الحادية عشر التي بدأت بت جلسم  رشيحات والمكافآت منألعضاء لجنة الت ت ؤهالوالسابقة والخبرات والم

الوظيفة   األسم 
 الية الح

 ت والخبرا  ؤهالت الم الوظيفة السابقة 

 السديري الدكتور / محمد بن أحمد ادة سع

 سعادة الدكتور / فياض بن أسعد الدندش ر. ريالحالي في هذا التق ضاء مجلس اإلدارةعأمن والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ض  هم الحاليةتم ذكر وظائف

 امر بن عبد هللا الحمود تاذ / ثس سعادة األ

ير الموارد  مد  د المحمالعزيز  ت عبد عادة األستاذة / منيرة بنس
البشرية  

في   دارية واإل
شركة  

  ثمارات االست
 دةائالر

مشروع الموارد  
وير  طتر ال البشرية/مدي

شركة  التنظيمي في 
 ة المراكز العربي

( من  نجليزيةإ  في اللغات والترجمة )لغة  س البكالوريولة على درجة حاص
ة  صمتخصال المهنية ات صلة على العديد من الشهاد جامعة الملك سعود، وحا 

دة  شهاو (، CHRM)شهادة مدير الموارد مجال الموارد البشرية،  في
(CIPD)  منOakwood ي الموارد  تملك خبر واسعة ف  ا ية، كمالدول

ً ي وظيف رجت تد البشرية و في العمل في المجال علمت كمديرة توظيف في   ا
في  ي لبشرية/د التطوير التنظيمفارتس، ومدير مشروع الموارد اكة نوشر

ً كمد ز الكلمراشركة ا   في واإلدارية ير الموارد البشرية عربية، وتعمل حاليا
 الرائدة.  االستثمارات شركة 
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هم  نة الترشيحات والمكافآت لحضوراء لج عضاجتماعات، والجدول أدناه يوضح أ ( 7)ته الحادية عشر دور ي م ف 2019خالل العام  اللجنة  عقدت 

 اللجنة: ة الجتماعات 

 

 بق. سا مجلس الحالي والللة م أمين سر اللجنا( مهامااللتزحمن قباني )مدير إدارة لرستاذ عبد ا* تولى األ              
 

المستقلين   عضاءألة ا ن استقالليم في مجلس اإلدارة والتأكد ة وتحديد جوانب الضعف والقوة اإلدارس تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجل

لحوكمة الصادرة من هيئة  ة ائحوليات الواردة في اللى المهام والمسؤ إضافة ة وكبار التنفيذيين، هذا باإلدارت مجلس اإلسياسات وخطط مكافآ واإلشراف على

 ة. صة بالشركة، والئحة عمل اللجنة الخاكمالسوق المالية والئحة الحو
 

 

 لمنصب ا نة جالل ماء أعضاءأس

االجتماع  
 االول 

الجتماع  ا
 الثاني 

جتماع  اال
   لث الثا

االجتماع  
 الرابع  

االجتماع  
   الخامس

االجتماع  
 س الساد

االجتماع  
 السابع  

ماع  جتاال
 الثامن  

 االجتماع التاسع  

30/04 /
 م 2019

16/06 /
 م 2019

03/07 /
 م 2019

25/07 /
 م 2019

26/08 /
 م 2019

21/10 /
 م 2019

10/12 /
 م 2019

15/12 /
 م 2019

23/12 /2019
 م

 ✓ ✓ ✓ ✓ ا اللجنة  يسرئ  السديري تور / محمد بن أحمد سعادة الدك
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو   بن أسعد الدندشالدكتور / فياض  سعادة
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ضو  ع مود لحسعادة األستاذ / ثامر بن عبد هللا ا

العزيز  د األستاذة / منيرة بنت عب سعادة
 محمد ال

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



 

 

   اللجنة: ـ اتأبرز مهام واختصاص
 

ً للسياسح لعضوية المجلس وف ة لمجلس اإلدارة بالترشي توصيال • ة عدم  والمعايير المعتمدة مع مراعاات قا

 ف واألمانة.  لشرباإدانته بجريمة مخلة رشيح أي شخص سبق ت

إلدارة وإعداد وصف  هارات المناسبة لعضوية مجلس امن المة المطلوب لالحتياجات المراجعة السنوية  •

صصه  يخ  ذي يلزم أن ما في ذلك الوقت اللعضوية مجلس اإلدارة، ب لوبة مطال والمؤهالت  ات للقدر

 رة.  العضو ألعمال مجلس اإلدا 

 . ها ة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤ يذي نفإلدارة واإلدارة التاجعة هيكل مجلس ا رم •

 لشركة.  حة اصل وم  ا بما يتفق تهاإلدارة، واقتراح معالج  د جوانب الضعف والقوة في مجلستحدي •

ن العضو  ا إذا ك ن، وعدم وجود أي تعارض مصالحقليعضاء المستي من استقاللية األ التأكد بشكل سنو •

 أو لديه تعامالت في مجال نشاطات الشركة.  رى أخية مجلس إدارة شركة يشغل عضو

ين،  ذي نفيوكبار الت قةاإلدارة واللجان المنبث لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس واضحة ات وضع سياس  •

لتحقق من  اعنها ون الجمعية العامة، واإلفصاح م ا العتماده للنظر فيها تمهيداً  ورفعها إلى مجلس اإلدارة

 ياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.  السك ، ويراعى عند وضع تلتنفيذها

   ها. لمتوخاة منا اليتها في تحقيق األهداف ياسة المكافآت، وتقييم مدى فعرية لسدوالمراجعة ال •

كة  رن بالشلمنبثقة عنه وكبار التنفيذيي ن اارة واللجا آت أعضاء مجلس اإلد صية لمجلس اإلدارة بمكافالتو •

 المعتمدة.   وفقاً للسياسة 

 ية.  لتنفيذ ا ت ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارةاساسي اقتراح  •

 اإلدارة التنفيذية.   ظائفو  شغلاإلدارة و لسهالت المطلوبة لعضوية مج إعداد وصف للقدرات والمؤ  •

   تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.ضو  ين على العديد الوقت الذي يتعتح •

التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار   غيرء التنفيذيين واألعضا  صف وظيفي لألعضاءووضع  •

   التنفيذيين. 

 ن.  يذيينفالتة أو كبار ارركز أحد أعضاء مجلس اإلد جراءات الخاصة في حال شغور موضع اإل •

طط  خي ذلك لممارسات المنظمة لها، بما فوا واإلجراءات فآت وحوافز الشركة اإلشراف على خطط مكا •

ذية  التنفية تشجيعية، وإعداد تقرير سنوي يوضح ما تقاضته اإلدارال آت ة التنفيذية والمكافمكافآت اإلدار

 التقرير السنوي للشركة.  خالل العام وتضمين ذلك في

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 -عة:  مراجالنة لج •

لحالية والسابقة  ف اائدول أدناه يوضح الوظم والج16/4/2017 خ بتاري  معية العامة للشركة المنعقدة الج ب قرار من مجلس اإلدارة بموج لجنة مشكلة من قبل
 : م 2019/ 2/4 يخ ه العاشرة المنتهية بتار من مجلس اإلدارة السابق بدورتراجعة لموالخبرات والمؤهالت ألعضاء لجنة ا

 
 

 
 : من المجلس السابق ونسبة حضورهم الجتماعين اللجنة ةاجعمرلجنة اليوضح أعضاء   والجدول أدناه  ،ني اجتماع م2019عقدت اللجنة بالعام -

 م10/3/2019الثاني  م3/3/2019 ألولا                     المنصب                            لجنة المراجعةأعضاء 
ً  بدهللا الدخيل بن ع ستاذ/ صالحسعادة األ    رئيسا

  واً عض يدبارك بن جابر المحيمسعادة األستاذ/ م التمرير ب

  عضواً  سعادة المهندس/ طارق بن محمد الفوزان 

 سر اللجنة.  أمينهام مة الداخلية( يدي )مدير إدارة المراجعلى األستاذ/ سعد بن مهنا السن تو

 
 
 
 

 ت  ت والخبراالمؤهال ئف السابقة الوظا الوظيفة الحالية     سم اال

تاذ / صالح بن  سعادة األس 
 لدخيل ا د هللاعب

 متقاعد
ة  وزار –رة الميزانية ادا

 الية الم

ته العملية في  ت المتحدة األمريكية، بدأ حيالوالياا  حاصل على درجة الماجستير في ادارة األعمال من
وجزء منها  عامةميزانية العظمها في ادارة العاماً م 32المالية لمدة ارة وز في يم، ثم عمل لمجال التع

 ية. دولالة ويالمؤتمرات المحلعدد من اللجان و يشارك ف في مكتب الوزير،

سعادة االستاذ / مبارك  
 بن جابر المحيميد 

 هذا التقرير. في  ابق لسس اإلدارة الم وخبراتهم ضمن أعضاء مجهم الحالية والسابقة ومؤهالته وظائف كرتم ذ 

هندس / طارق  سعادة الم
 مد الفوزان بن مح
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وحتى نهاية الدورة الحادية عشر لمجلس   م2/5/2019لمنعقدة بتاريخ العامة للشركة ا ة ن الجمعيمجلس اإلدارة بموجب قرار مقبل  الحالية منل لجنة المراجعة تم تشكي

 . ضاء لجنة المراجعةألع   هالت ؤالخبرات والم ظائف الحالية والسابقة ووالجدول أدناه يوضح الو م  2/4/2022خ  ري اإلدارة بتا
 

 سم اال
 

 لية الوظيفة الحا
 

 سابقة ئف الالوظا
 

 المؤهالت والخبرات 

ستاذ / خالد بن  ألسعادة ا
 عبدالرحمن القويز 

 قرير. لس اإلدارة الحالي في هذا التضاء مجأعوظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن كر ذ  تم 

الح بن  سعادة األستاذ/ ص
 ي حناك  العبدهللا 

بن   د خال /سعادة األستاذ  
 اغ داوود الفد 

 
 متقاعد 

ق العام لشركة  المدق
  رتير لجنةرامكو وسكا

ة  المراجعة الداخلي
 ة لمجلس إدارة الشرك

بدأ   لندن، جامعة  من 1983 ل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية عامحاص
م  2015تقاعد منها عام  حتى  سنة  30فيها لمدة  مل رامكوا وعاية في شركة حياته العمل

لس إدارة جلداخلية لمشركة وسكرتير المراجعة العام للا المدقق اكان منصبه حينه و
في دولة   المشتركة نصب الرئيس التنفيذي للشركةل م عمكما  ،السعودية امكوراشركة 

ج الجودة  رنامارات مختلفة وأدار برك في عدد من عضويات مجالس إد وشا ن،بي الفل
 ة. واصفات والسالمة الصناعيوالم وعية الن

لود بنت  ستاذة / خسعادة األ
منتدب في  عضو  بد العزيز الدخيل ع

عة الدخيل  ومجم
 ة المالي

ي  مديرة عام مساعد ف
وعة الدخيل  مجم

 المالية 

ألمريكية  عمال في التمويل من الجامعة ا رة األداحاصلة على درجة الماجستير في إ
  IFCولي ة البنك الد مساعدة المدير في مجموع  ملية ا العياته بدأت ح  ، (سي )واشنطن دي 

ي عام  السعودي البريطان تمان في البنك وعملت محللة ائ  1995 حتى  1994م عا
  تى ح 1998ت مديرة عام مساعد في مجموعة سامبا المالية عمل و 1998حتى  1997
  ،2020حتى  2006ة موعة الدخيل الماليعضو منتدب في مج وتعمل حالياً  2006
 رات. جالس اإلداعدد من عضوية اللجان وم  ت في وشارك
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 لشركة كالتالي:  مراجعة في أسهم الة أعضاء لجنة اول التالي بيان ملكييوضح الجد 

 م ةةةسةاال
 إجمالي عدد األسهم   المنصب

 م 2019/ 01/ 01من 
 سهمعدد األي إجمال
 م 2019/ 04/ 02 

 %  ة التملكاجمالي نسب

 0.00049 588 588 رئيساً  الدخيل   عبدهللا  لح بن اذ / صااألست سعادة

 - - - واً عض بن جابر المحيميداذ / مبارك عادة األستس

 اً ضوع بةن محمد الفوزان  ة المهندس / طارقدسعا
3500 3500 0.002917 

 

 الجتماعات اللجنة:   ورهمبة حض ونس   ليس الحان المجلم  لجنة المراجعة ات، والجدول أدناه يوضح أعضاءاجتماع عتس م 2019عقدت اللجنة بالعام  -

 

 سر اللجنة.  ناخلية( مهام أمي إدارة المراجعة الدسنيدي )مدير بن مهنا التاذ/ سعد تولى األس

 

 ية أعضاء لجنة المراجعة في أسهم الشركة كالتالي:  ملكن ح الجدول التالي بيايوض 

 م سةةةةاال
 إجمالي عدد األسهم   المنصب

 م 2019/ 04/ 03من 
 سهمدد األجمالي عإ
 31 /12 /2019 

 %  اجمالي نسبة التملك

 0.0000083 10 10 رئيساً  ن القويزبن عبدالرحم خالدستاذ/ سعادة األ

 0.0000166 20 20 واً عض كيلح بن عبدهللا الحناصاعادة األستاذ/ س

 - - - عضواً  لفداغا  خالد بن داود /الدكتورسعادة 

 - - - واً عض خيل زيز الدخلود بنت عبدالع سعادة األستاذة/

 بالمنص مراجعةاء لجنة الأعض         
 الثالث     

 م 8/5/2019
 الرابع    
 م 11/5/2019

 خامسال   
 م 26/5/2019

 سسادال   
 م 30/5/2019

 السابع    
  م 23/6/2019

 الثامن    
 م 10/8/2019

 التاسع    
 م 25/9/2019

 شر العا   
 م 3/11/2019

 عشرالحادي   
 م 2019/ 22/11

  رئيساً  ويزلرحمن القة األستاذ/ خالد بن عبداسعاد

 بالتمرير

    

 بالتمرير

  

      ر عتذا  عضواً   الحناكيذ/ صالح بن عبدهللااسعادة األست

        ضواً ع سعادة الدكتور/ خالد بن داود الفداغ

 اعتذرت       عضواً  الدخيل العزيز ذة/ خلود بنت عبدسعادة األستا



 

 

أنظمة الرقابة  ولقوائم المالية  ونزاهة التقارير وا قق من سالمة  شركة والتحأعمال ال ص لجنة المراجعة بمراقبةتخت
كة وعما قامت به من  ي الشرف عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية  ريرتقداخلية فيها، وتُعد ال

اجعة خالل  لجنة المراألعمال التي قامت بها  قريرا التاول هذ ، ويتنختصاصهاى تدخل في نطاق اأعمال أخر 
لدوائية والتي  و ااك المراجعة لشركة سبيمالئحة عمل لجنة  يليات المذكورة فحسب المهام والمسؤوم 2019العام 

 ة. وقدالمالي مجلس هيئة السوق ئحة حوكمة الشركات الصادرة عنات وال ركتم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الش
 ب النظام: موكلة لها حسالمهام ال العديد من م ب 2019اجعة خالل العام المرلجنة قامت 

 

سةابةات شةةةركة سةبيماكو  حة عةمكاتب المحاسبين القانونيين لةمراجة دراسة العروض المقدمة من •
)الربع األول والربع الثاني  األولية المالية والتي تشتمل على مراجعة القوائم  م2019 للعام الدوائيةةةة 

ثة  ثال وقد تم ترشيح  ، محددة ضوابط وفق وتقييمها فنياً وتجارياً م 2019 للعام والربع الثالث( والسنوي 
وشركاه محاسبون قانونيون عضو   الدكتور محمد العمري ركةش) المحةاسةبين القانونيينمكاتب من 

BDO -  العظم والسديري محاسبون قانونيون عضو كرو   -  وشركاه محاسبون قانونيونشركة بيكرتيلي
 . وشروط التعاقد معهنطاق أعماله   بعد التحقق من استقالليته ومراجعة   (ية هوروث الدول

م  2019للعام  بع األول والربع الثاني والربع الثالث( والسنويالر) األولية اسة القوائم المالية الموحدةدر •
ها وذلك في ضوء العرض واإلفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم  للتحقق من عدالتها وشفافيت 

ملكة العربية السعودية قبل نشرها في  بالمولية المتعارف عليها والمعتمدة حاسبة الد المالية وفقاً لمعايير الم
الشركة لدى "تداول" في التاريخ المحدد من قبل هيئة السوق المالية إضافة إلى رفع التوصية  قع مو

عامة  لمجلس اإلدارة للموافقة على القوائم المالية الموحدة السنوية تمهيداً لعرضها على الجمعية ال
 ارها. إلقر

لنظر في القوائم المالية قبل  ه لمعمقدمة من المراجع الخارجي واالجتماع ت الدراسة التقارير والمالحظا  •
ومدى فعالية أعمال المراجعة وكذلك اإلجابة   وموضوعيةالموافقة عليها من أجل التحقق من استقالليته 

 عماله. على سير أ عن استفساراته والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر 

العمل على سد   بطلب امت اللجنة قو يةتقييم نظام الرقابة الداخلل( EYونغ )اند ي  أرنست مكتب التعاقد مع  •
الثغرات واحالت التقرير الى اإلدارة التنفيذية بالشركة لوضع خارطة طريق لتحسين أدوات الرقابة  

 . الداخلية

بيماكو  المالية الموحدة لشركة س ية القوائم على موثوقالتأكيد ( EYاند يونغ ) أرنست مكتب التعاقد مع  •
 . القصوروتطوير تالفي طلبت اللجنة من إدارة الشركة و  ةجبوتوافر العناية الوا الدوائية 

 

وعلى ذلك ترى اللجنة أن أعمال المراجعة التي تم تنفيذها من قبل المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي  

ً في نظام ا2019خالل عام  سين نظم وإجراءات  لرقابة الداخلية وجاري العمل على تحم تُظهر ضعفا

لمراجعة الداخلية لشركة  ة. وعليه فقد اوصت لجنة المراجعة بإسناد مهام وحدة اائم لقالرقابة الداخلية ا

سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة داخل المملكة وخارجها ألحدى المكاتب االستشارية المتخصصة لعام  

ائية  لدوا اتها بما يتناسب مع حجم شركة سبيماكو م المراجعة الداخلية واستكمال متطلب م لحين تدعي2020

 وشركاتها التابعة. 
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 لجنة: هام الم  أبرز 

 

ق  بعد التحقتعابهم، وتقييم أدائهم، يد أوتحد  وعزلهم ونيين ن القان بترشيح المحاسبي  التوصية لمجلس اإلدارة •

 التعاقد معهم. شروط لهم ومراجعة نطاق عملهم ومن استقال

  رج دم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخن عم القانوني للشركة وأعماله والتحقق اسب اجعة خطة المح رم •

 وظاتها عليها. ل المراجعة وإبداء ملحاق أعماعن نط

 في شأنها.  ابعة ما تم مالية ومتمالحظاته على القوائم الني ولقانوحاسب اير الماسة تقر در •

 كة. لشروالمالية في ا لرقابة الداخليةنظم امراجعة وتقييم  •

الموارد   ن توافرتحقق ماللمراجعة الداخلية في الشركة، من أجل ة اارالرقابة واإلشراف على أداء إد  •

 ها مجلس اإلدارة. ها لي حدد ات التوالمهمألعمال  ليتها في تنفيذ ا الالزمة وفاع

لملحوظات الواردة  ة لالتةصةحةيةحي ت فةيةذ اإلجةراءاتةنة ةة الداخةلةيةة ومةتابةعةةر المراجةعتةقةارية دراسةة •

 فيها. 

والتوصية   اإلدارة وإبداء الرأي  لى مجلس رضها عع المالية األولية والسنوية للشركة قبلئم وا دراسة الق •

 فافيتها.  ا وشدالتهتها وعن نزاهها لضمافي شأن

 ة. ة تتضمنها التقارير الماليغير مألوف  ل مهمة أو دراسة أي مسائ •

 قة. لعالا اللوائح والسياسات والتعليمات ذات ة ولشركة باألنظماتحقق من التزام ال •

حيال   ياتها ئر لعالقة، وتقديم مشركة مع األطراف ذوي اريها الأن تج رحمراجعة العقود والتعامالت المقت •

 دارة. س اإلى مجلذلك إل

ا  هة وإبداء توصياتإلدارذ إجراء بشأنها إلى مجلس اضرورة اتخاسائل ترى رفع ما تراه من م •

 ي يتعين اتخاذها. التباإلجراءات 

 

 :  لجنة االستثمار  •
يخ  ة ة المنعقد بتارلعاشر ة الدورة العاشرتماعه افي اج كة نة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشرلج
  ار االستثمؤهالت ألعضاء لجنة خبرات والمسابقة والوضح الوظائف الحالية والاه يل أدنوالجدوم 4/5/2017
 ة م: 2/4/2019عاشرة المنتهية بتاريخ ال إلدارة بدورته اأعضاء من مجلس  من

 م. 2019تها في عضويستثمار إي اجتماع خالل مدة د لجنة االلم تعق

 
 
 
 
 
 

 راتت والخبلمؤهالا الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  سماال

 وزان طارق بن محمد الفسعادة المهندس / 
 أعضاء مجلساتهم ضمن والسابقة ومؤهالتهم وخبرلية الحا ظائفهمذكر و تم

 .تقريراإلدارة السابق في هذا ال
 لزواوي  ن ا / علي بن حسي رسعادة الدكتو

 الشقحاء مد محسعادة الدكتور وليد بن 

تنفيذية ة الإلدارجدول اه ضمن وخبرات السابقة ومؤهالتهذكر وظائفه الحالية و تم لخلفاهيم ا برسعادة األستاذ / فهد بن إ
 في هذا التقرير.
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م  2019/ 3/4 ة المنعقد بتاريخ  11األول ة الدورة  اعه تموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجبم  لجنة مكونة 
ء من  لجنة االستثمار من أعضا عضاءت أل والمؤهالبرات بقة والخف الحالية والسادول أدناه يوضح الوظائوالج
 ة  م:3/4/2019تاريخ أت ب بدورته الحادية عشر التي بد س اإلدارة  مجل
 

 الخبرات ت والالمؤه الوظائف السابقة  فة الحالية وظيال االسم  

سعادة األستاذ / عمار بن  
 ريد الخضيالواح بدع

 ر. ذا التقريجلس اإلدارة الحالي في ه اء من أعضتهم ضموخبرا ؤهالتهمالية والسابقة ومتم ذكر وظائفهم الح

الدكتور / فياض  سعادة 
 دندش بن أسعد ال

صالح بن   / سعادة األستاذ
  الحناكيهللا عبد

بن  د سعادة األستاذ / خال
 عبد الرحمن القويز

 
 

عبد   / سعادة األستاذ
 ن علي السيفللطيف با

 
لتنفيذي المدير ا
لمنتدب والعضو ا
رائد  لشركة 

 مارالستثل

 
نائب الرئيس  

ومدير التنفيذي 
ستثمار في اال

مؤسسة الملك  
 سانيةعبد هللا اإلن

ارة األعمال وماجستير في  إد الماجستير في ةحاصل على  درج  
 ومحاسبد امعة بوسطن وهو أيضاً محلل مالي معتمن جم االقتصاد
ودية و السعة أرامكلية كمحلل في شركمعتمد بدأ حياته العم قانوني

ث كان يدير ثمارية، حيافظ االستأصبح رئيساً إلدارة المححتى تقدم و
ً ف ،عبر فئات األصولثمرة محافظ ضخمة مست دايات ي بوعمل أيضا

تقنية، وشغل منصب مدير المحفظة في  والم جامعة الملك عبد هللا للعلو
التنفيذي ومدير الرئيس  شغل منصب نائبعامة، وواق الساأل
رة  يساً إلداهللا اإلنسانية، وكان رئعبد لملك ؤسسة ار في مالستثماا

ر )ماسك(، اوأوالده لالستثمبيعي في شركة محمد إبراهيم الس المحافظ
نتدب لشركة رائد  المو الياً منصب المدير التنفيذي والعضل حيشغ

 .لالستثمار

 
جتماع  م الحضوره ستثمار لجنة االأعضاء لل أدناه يوضح اجتماعات، والجدو (8) م 2019م ل العاالعقدت خ
 اللجنة: 

 م. 20/06/2019ة خارجي بتاريخ لجن و ستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف كعض األم تعين سعادة ت *
 ر( مهام أمين سر اللجنة. تثماواالسالمساندة عمال فيذي لألب الرئيس التن ن عبد هللا العقل )نائ عصام ب  هندس / ى المتول*

 

اء  أسماء أعض
 لجنة ال

 ب المنص

  الجتماعا س ادالس  االجتماع الخامس    االجتماع ع  رابال  االجتماع   ثالثال  االجتماع ني ثاال  االجتماع االول    االجتماع
 السابع  

  االجتماع
   الثامن

/ 11/11 م2019/ 17/10 م 2/10/2019 م 28/8/2019 م 27/6/2019 م 26/5/2019 م 22/4/2019
 م 2019

24/12 /
 م 2019

تاذ /  سعادة األس
د ب عمار بن ع

الواحد  
 الخضيري 

ئيسا ر
 ة اللجن

 ✓ اعتذر ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ 

  تور سعادة الدك
فياض بن    /

 أسعد الدندش 

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو 

✓ ✓ ✓ ✓ 

سعادة األستاذ /  
عبد  صالح بن 

 حناكي  الهللا

 ✓ ✓ ✓ ✓ ضو ع

✓ ✓ ✓ ✓ 

/   سعادة األستاذ 
د  بن عب  خالد

 ز القوي الرحمن 

 ✓ ✓ ✓ اعتذر و عض 

✓ ✓ ✓ ✓ 

  / سعادة األستاذ 
عبد اللطيف بن  
 علي السيف* 

 ✓ ✓ - - وعض 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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اسات واستراتيجيات سي المتعلقة بوضع اته في تنفيذ مسؤولية إلى مساعدة مجلس اإلدار تثمار االستهدف لجنة 
ات وعملي االستراتيجي مار االستث طويري،الت  رواالستثما، الرأسمالي االستثمارت لياعمومبادئ أنشطة و

يلة األجل داخل  والمتوسطة والطو  أصول الشركة القصيرة  رات تثمااسات شطة وعمليوأن  اج واالندم االستحواذ 
    العائدة للشركة.و  وخارج المملكة

 

 
 اللجنة: ـ ات اختصاصمهام و

ً للخطكة وفقالشر اح سياسات واستراتيجيات استثمارات قتروا التوصية لمجلس اإلدارة  • ة االستراتيجية  ا
 .  عة التاب  شركاتهاكو الدوائية ويمالسب

حواذ وفق  ستة الجديدة وعمليات الدمج واالالفرص االستثمارياإلدارة باعتماد تقييم  مجلسصية لالتو •
 إلدارة التنفيذية واللجنة.  ل اقبوشركاتها التابعة بعد دراستها من كة تراتيجية للشراالس الخطة 

يه  توج  إعادةء أو إلى األدا ت ضعيفةمن االستثماراأفضل الخيارات للخروج دارة بجلس اإلية لمالتوص  •
 االستثمارات.  

حوط من  للتلية تكوين مخصصات مال بعد التنسيق مع لجنة المراجعةة لمجلس اإلدارة التوصي •
 .  مارات ضعيفة االداءستث اال

 ار الخارجيين.  االستثمتشاري ر ومسدارة بالتعاقد مع مديري االستثمااإل لس التوصية لمج •

تثمار لضمان  بخصوص سياسات مخاطر االس اطر المخ  ق مع لجنةالتنسيرة بعد ة لمجلس اإلداالتوصي •
 .  مقبول ق إجمالي مخاطر الشركة ضمن نطا بقاء 

 مارات الشركة. ستثا حول مرئيات اللجنة الخاصة األداء ريراإلدارة بتقا مجلسالرفع ل •

 

 : خاطرلجنة الحوكمة والم •
 

م  2019/ 3/4قد بتاريخ لمنعة ا 11الدورة  ألول ة تماعه االشركة في اج بموجب قرار مجلس إدارةمكونة  لجنة 
المخاطر من  ة وء لجنة الحوكم عضارات والمؤهالت أل خب الوظائف الحالية والسابقة والجدول أدناه يوضح وال

   م 3/4/2019الحادية عشر التي بدأت بتاريخ  رتهدومجلس اإلدارة الحالي ب
 

 لخبرات هالت واالمؤ السابقة  الوظائف  وظائف الحالية ال السم ا

يصل  ذ/ فألستاسعادة ا
 بن محمد شاكر

 
 
 

في  دارة الحالي س اإلم ضمن أعضاء مجلتهلية والسابقة ومؤهالتهم وخبرا ذكر وظائفهم الحاتم 
 هذا التقرير. 

د  سعادة الدكتور/ محم
 ل محمد محمد خلي

مر  سعادة األستاذ / ثا
 مود  الحعبد هللا بن 

خالد   سعادة األستاذ /
 الخطاف  بن صالح

شئون  الرئيس لل نائب 
لية وكبير المدراء  الما

 يين المال
 معادن 

 
يس التنفيذي  الرئ

 ة ضب لشركة لفانا القا

  معة الوريوس من جاالبك حاصل على درجة
ل  اصالملك سعود بتخصص المحاسبة وقد و

جامعة  بة في عليمه في العلوم المالية والمحاست
ي  التطبيق تصاد االقو. حصل على شهادة كولوراد 
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واشنطن.  ية في والاألمريكية جامعة من ال
 CPA نيالمحاسب القانو وحاصل على شهادة 
 اليةفي األوراق الم لموالشهادة العامة للتعا

CME-1 اصب في العديد من  من  شغل عدة
مؤسسة النقد العربي   مثل ة المؤسسات المالي

بنك نومورا  تداول و دولي و بنك الالسعودي وال
إدارة   ي مجلسأيًضا فقابضة، وعمل والفانا ال

ت المالية  في العديد من المؤسسا ار ستثماالن لجا
  ثمار ت سلالتثمارية مثل مؤسسة الخليج واالس 

ار وسامبا  تثم شركة رضا لالسمين ووبوبا للتأ
 .ية السعودية عرب الكابيتال وشركة التأمين 

 
م  لمخاطر لحضوره وا  نة الحوكمةأعضاء لج  ات والجدول أدناه يوضح اجتماع ( 7)م 2019ام عقدت اللجنة بالع

 ات اللجنة: تماعالج
 

 . ين سر اللجنة( مهام أمااللتزام إدارة دير ني )مبد الرحمن قباذ عولى األستات 

 
 

المتعلقة بوضع الخطط   امهة في تنفيذ مهس اإلدارلى مساعدة مجل إ طرتهدف لجنة الحوكمة والمخا
 رارات ذات كة وجميع األنشطة والقفي الشرمخاطر مة واللحالية والمستقبلية إلدارة الحوكا ت ياواالستراتيج
 . الصلة بها 

 
 لجنة: ت التصاصاأبرز مهام واخ

 

 ات. الممارس لنظامية وأفضلا ات لوائح وتحديثها وفقاً للمتطلبوالقواعد والمراجعة السياسات   •

ياسات  التي تمثل الشركة، وغيرها من السمل لعر مدونة قواعد السلوك وأخالقيات اطويمراجعة وت •

 رسات. مماة وأفضل الت النظاميداخلية وفقاً للمتطلبااءات الواإلجر

ض من  ويتف وأفضل الممارسات في ذلك، أو  كمة بشكل عام رة على التطورات في الحوإلداجلس اإطالع م •

 ك.  يلزم بذل

  أسماء أعضاء 
 اللجنة 

 صب المن 
 جتماع السابع  اال س االجتماع الساد االجتماع الخامس   بع  االجتماع الرا الثالث  االجتماع   ني ثاالاالجتماع   االجتماع االول  

 م2019/ 23/10 م2019/ 23/10 م 3/9/2019 م 19/6/2019 م 25/5/2019 م 1/5/2019 م2019/ 13/04

  تاذ / سعادة األس
ل بن محمد  فيص
 شاكر

 ✓ ✓ ✓ ✓ لجنة رئيسا ال

✓ ✓ ✓ 

سعادة الدكتور /  
يل محمد  خلد محم

 محمد  

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو 

✓ ✓ ✓ 

دة األستاذ /  سعا
ثامر بن عبد هللا  

 ود حمال

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو 

✓ ✓ ✓ 

اذ /  سعادة األست 
صالح   الد بنخ
 لخطاف ا

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو

 اعتذر
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  ية بها طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتوص  مع سب ات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناياسوس  استراتيجية وضع  •

لمتغيرات الداخلية  لى ااًء عا وتحديثها بنعتهيذها ومراجقق من تنف، والتحالعتمادهادارة جلس اإلإلى م

 رجية للشركة. والخا

عليه والتحقق من عدم تجاوز   فاظ ا الشركة والحتتعرض لهخاطر التي قد  لمل وضع إطار لتحديد مستوى مقبول •

لك  المسؤولية عن سالمة ذ  الشركة  إدارة وتحميل ، Risk Appetite Framework (RAF)له ة الشرك

لحدود المخاطر والتبليغ   االنتهاكات ة ب على المخالفات، ومعالجمناسقت الالتعرف في الولك ، بما في ذ اإلطار

 ة. طر الهامالتعرض للمخا ت االعن ح

  ا خالل تمراره ، مع تحديد المخاطر التي تهدد اسجاحبن الشركة ومواصلة نشاطها  استمرارى جدو التحقق من  •

 عشر شهراً القادمة.   االثني

لى الوجه الصحيح  يت المناسب عتخاذ اإلجراءات في التوقان ا ت لضمكة لديها آليالشرأن إدارة التأكد من ا •

سلبية،   اطرمخ ت التعرض الخطيرة النابعة من أي حاالدة المخاطر، و فيف من حالمطلوبة للتخة ليلتحقيق الفعا

 . كة على مواجهة المخاطر رة الشراوز قد أو تتجال سيما تلك التي تقارب 

إجراء اختبارات   وري )من خاللاطر وتعّرضها لها بشكل د لمةخمةل اركةة على تةحةالشقييم قدرة إعادة ت  •

ا في  بم ،ةاالستراتيجي في المناقشات  –ضرورة ال عند  –األخرى  المخاطر  المثال( وحدود ل بيالتحمل على س

 المنتجات.  عمال أوات األي قطاعذلك تلك المتعلقة بالتوسع ف 

تحديد  نظم وآليات  ا الدورية وتقييم فعاليةريرهة تقاالشركة ومناقشر بارة المخاطى نظام إد اإلشراف عل •

 الشركة.  قد تتعرض لها تيال وقياس ومتابعة المخاطر 

 وصية بشأنها. التو  ضعيفة األداء على الشركة  ستثمارات االتقييم مخاطر  •

من قبل   دهتمااعأنه قبل توصيات بش وإدارة المخاطر ووضع  الحوكمة دارة ظيمي إلمراجعة الهيكل التن  •

 . دارةس اإلمجل

 يق الفاعل إلدارة المخاطر. يد على التطب ممارسة اإلشراف والتأك  •

لمتمثل في فهم  وا طرو الدوائية بدورها في إدارة المخا ماك بعة لشركة سبيكات التامن قيام الشر كد تأال •

 المحتملة.  ثيراتهاكة وتأ بالشر  المخاطر ذات الصلة

 بالشركة.   دارة المخاطرمةن مسائل قد تؤثر في إ  دارةس اإلمنبثقة عن مجلال ةره اللجان مةا تةثةيمةراجةعةة  •

 
 

 :  طرالمخا ادارة  لجنة •
 م، 4/5/2017ة ة المنعقد بتاريخ اشر لعركة في اجتماعه العاشر ة الدورة االشر مجلس إدارة موجب قرالجنة مكونة ب

 م وتم إلغائها وتشكيل لجنة جديدة باسم لجنة الحوكمة والمخاطر من قبل  2/4/2019وحتى نهاية دورته بتاريخ  
 ألعضاء لجنة  ت  ات والمؤهالقة والخبرلوظائف الحالية والسابيوضح ا أدناه  الجدولو،  مجلس اإلدارة الحالي

 -: م4/2019/ 2لعاشرة المنتهية بتاريخ ابق بدورته ااطر من مجلس اإلدارة السالمخدارة إ
 

 المؤهالت والخبرات   سابقة ال الوظائف  حالية وظائف الال االسم 

 ور / حسين بن محمد غنام دكتالسعادة 

هم ضمن  ابقة ومؤهالتهم وخبراتية والس الحال ظائفهم تم ذكر و 
 رير. التقهذا   ارة السابق فيإلد ضاء مجلس ا أع

 الخليفة يسى بن جاسم سعادة الدكتور / ع 

 حسين الزواوي  بن ي  سعادة الدكتور / عل 

 بن جابر المحيميد   اركاألستاذ / مب سعادة
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ضورهم  حونسبة  إدارة المخاطر  ء لجنة ح أعضااه يوض واحد، والجدول أدن  اجتماع م 2019 عام العقدت خالل 
 -ة: اللجن تماع الج
 

 م 4/3/2019  األول المنصب  اجعة المر أعضاء لجنة 

  نة لجالرئيس  تور/ حسين بن محمد غنام سعادة الدك

  عضو  يفة خل عيسى بن جاسم  لدكتور / سعادة ا

  عضو  ن الزواوي حسين سعادة الدكتور / علي ب

  عضو  حيميد ابر المك بن جمبار /سعادة األستاذ  

 سر اللجنة. عة الداخلية( مهام أمين مراجرة اليدي )مدير إدالسنبن مهنا ا ستاذ/ سعدتولى األ

 
 

 أبرز مهام واختصاصات اللجنة: 

شركة والتوصية  ال طة اطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشلمخاملة إلدارة اسياسات شو استراتيجية  ضع و •
ة  داخليالمتغيرات ال على ثها بناًء تها وتحدي حقق من تنفيذها ومراجع، والتاعتمادهال ارة بها إلى مجلس اإلد 

 لخارجية للشركة. وا

 Risk Appetiteها الشركة ) ل رض وى مقبول للمخاطر التي قد تتعر لتحديد مست وضع إطا •
Frameworkعن  ؤولية وتحميل إدارة الشركة المس  له،كة لشرا الحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز( و

لحدود   االنتهاكات  الجة، ومععلى المخالفات  سب الوقت المناتعرف في اإلطار، بما في ذلك المة ذلك سال
 ة. امعن حاالت التعرض للمخاطر اله طر والتبليغ المخا

ناسب على الوجه الصحيح  المت لضمان اتخاذ اإلجراءات في التوقي يات شركة لديها آلإدارة الالتأكد من أن  •
ر  مخاط النابعة من أي رةلتعرض الخطيوحاالت اخفيف من حدة المخاطر، وبة للتالمطل فعاليةلتحقيق ال

 ر. خاطلماوز قدرة الشركة على مواجهة اقارب أو تتجبية، ال سيما تلك التي تسل

ن خالل إجراء اختبارات  )م  ريةل المةخاطر وتعّرضها لها بشكل دوحةملشركةة على تةم قدرة اإعادة تقيي •
ي  ما ف، بيةاالستراتيجشات اقفي المن –ة د الضرورعن –د المخاطر األخرى ل( وحدوالمثا ى سبيل التحمل عل

 ات األعمال أو المنتجات. وسع في قطاعذلك تلك المتعلقة بالت 

آليات تحديد  م ونظتقاريرها الدورية وتقييم فعالية  قشة بالشركة ومنا المخاطر لى نظام إدارةف عرااإلش •
 ا الشركة. تعرض له ي قد ت طر الت وقياس ومتابعة المخا

 ة بشأنها. توصية والداء على الشركاألضعيفة   ارات االستثم تقييم مخاطر •

 س اإلدارة. قبل مجل من اعتمادهبل ه قأندارة المخاطر ووضع توصيات بشالتنظيمي إل مراجعة الهيكل  •

 إلدارة المخاطر.  اعل لفة اإلشراف والتأكيد على التطبيق اارسمم •

اطر  المخفهم  طر والمتمثل في خاي إدارة المبدورها فركة سبيماكو الدوائية  ابعة لشات الت الشرك التأكد من قيام •
 لمحتملة. تأثيراتها اذات الصلة بالشركة و

 كة. شرائل قد تؤثر في إدارة المخاطر بالمس س اإلدارة مةنة عن مجلللجان المنبثقه اةرمةراجةعةة مةا تةثةي •
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 التنفيذية: اإلدارة اللجان المنبثقة عنه ودارة وجلس اإلافآت مسياسة توزيع األرباح ومك

م بتوزيع  تقوة الثانية واألربعين، فإن الشركحسب المادة طريقة توزيع األرباح. و  شركة اس للين النظام األسيب 
ة  األخرى بما فيها الزكاة المفروض  ليف كاخصم جميع المصروفات العمومية والتعد فية السنوية بباح الصااألر
 ً  لتالي: الوجه ا على شرعا

وقف هذا  للجمعية العامة العادية جوز ي، وين احتياطي نظاموي الصافية لتك األرباح %( من 10يجنب )  .1
 المال.  %( من رأس30) كور مذ ال االحتياطيجنيب متى ما بلغ الت

معية  قي يخصص لألغراض التي تحددها الجتفاا ن األرباح الصافية لتكوين احتياطي( م %5يجنب كذلك ) .2
 . ( من رأس المال %25المذكور ) الحتياطي اهذا التجنيب إذا بلغ ويوقف  لعامة،ا

 . وع %( من رأس المال المدف5عادل )للمساهمين تباقي بعد ذلك دفعة أولى ع اليوز  .3
 للوائح. وا  مةالمقررة لهم من األرباح وفق األنظبة الممتازة النساألسهم  وزع على حاملي ي .4
ل عليه  حصيتجاوز ما يارة )ال اقي لمكافأة مجلس اإلد من الب %(10) يتجاوزيخصص بعد ما تقدم ما ال  .5

باقي بعد ذلك  ال زع مسمائة ألف لاير سنوياً(، ويوأو عينية خ من مكافآت ومزايا مالية دارةس اإلعضو مجل
 ة في األرباح. افياهمين كحصة إضعلى المس

جب تفويض من  نوي بموربع س  نوي أو مرحلية على مساهميها بشكل نصف س باح أريجوز للشركة توزيع  .6
 ياً. نو مجلس يجدد سلعامة للالجمعية ا
ستقطاب أعضاء  ال آت انه المنبثقة هو تنظيم المكافاإلدارة ولجة المكافآت ألعضاء مجلس سياس ف من يكون الهد 
هنية  تهم بما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجبا وبم، لمية وفنية وإدارية وخبرة متناسبةة علجان ذوي كفاءمجلس أو 

الى   ارتها.  كما تهدف الشركة إلد  الزمة ة والمهارات الرك عمل فيه الشع الذي تالية، مع مراعاة القطاكفاءة عو
ارات والخبرات المطلوبة  لمهالبشرية ذات االموارد لها استقطاب خال منئة جاذبة للعمل فيها، تستطيع خلق بي
ذيين في  ر التنفيالتنظيمي لمكافآت كبا اإلطار ن خالل وذلك مالستدامة نموها وتحقيق رؤيتها،  يهم عل واإلبقاء 

 قة. ت ذات العالمة والتشريعات والتطبيقاألنظمع ا  ة، بحيث يتوافقركالش
في  ه واإلدارة التنفيذية حسب المعمول ب نه ان المنبثقة ع رة واللجلى مجلس اإلدات إفآوتلتزم الشركة بصرف المكا

 ياسة. هذه الس  إنحراف جوهري عن د يوج  الوأنه  اهمين  ة المسسياسة المكافآت المعتمدة من جمعي 
 

، شركة البثقة والمنصوص عليها في نظام لجانه المن آت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافظمة لوء األحكام المنض  وفي 
م الشركات الخاصة بالشركات نظال جراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً اإل ات، والضوابط ومة الشركوالئحة حوك

التنفيذية   دارةواإل نه المنبثقة عنه جااإلدارة ول ضاء مجلسساس، تكون مكافآت أع شركة األنظام الرجة، والمد 
 التالية:  ئ والقواعد وفقاً للمباد 

 
 نه المنبثقة ولجاة أعضاء مجلس اإلدار

 
 رة. دااإلة طريقة توزيع مكافآت أعضاء مجلس شركنظام األساس لليبين ال (أ

دارة  إلعضاء مجلس امكافآت أ –ترشيحات والمكافآت لجنة الصية من على تو بناء  –يحدد مجلس اإلدارة   (ب 

 اً للمبادئ التالية: وفق  نبثقة ولجانه الم

جلس  ء م  لتحفيز أعضا، وعامالً ةاالستراتيجي شركةالالمكافآت متوافقاً مع أهداف  يكون تنظيم أن  .1

  أعمالها تنمية  كة علىتلك األهداف، وتعزيز قدرة الشر قيق تح اإلدارة ولجانه المنبثقة على 

 واستدامتها. 

 وبة. المهارات والخبرات المطلا، ووحجمه الشركة ونشاطها ل لطبيعة أعمامالئمة  أن تكون .2

لتعزيز  بة لمؤهالت المطلوخبرات وارة من ذوي الإلداا ون عامالً في جذب أعضاء لمجلس أن تك  .3

 ا. فهقدرة الشركة في تحقيق أهدا

عضويته  ل ، وذلك مقابالعالقة األنظمة واللوائح ذات افق مع بما يتوسنوية يستحق عضو مجلس اإلدارة مكافأة  (ج

 آت. ات والمكافى توصية من لجنة الترشيح ء علس بنافي المجل
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بما ال يخالف األنظمة واللوائح  ية عنه مكافأة سنو لمنبثقة في اللجان ا شاركلميستحق عضو مجلس اإلدارة ا (د 

 مكافآت.حات والالترشيالقة، وبناء على توصية من لجنة العت ذا

ضات  ما صرف من مكافآت وتعوي رداد واست ذي يلحق بسمعتهاالض عن الضرر بالتعوي يحق للشركة المطالبة (ه

 ال: في حك اليف أخرى تحملتها الشركة وذلوأي تك

للوائح في المملكة  وا مةانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظألم مخل بالشرف وا لعضو عملارتكاب ا .1

 ر. بلد آخ  و في أي ودية أالعربية السع

 بمصلحة الشركة.   ضرر  عليه جباته مما يترتب واته ومهامه و بمسؤوليااخالله في القيام   .2

متتالية خالل  جتماعات ا ثالث يب عن التغب بسب –قرار من الجمعية العامة ب –لعضوية انهاء ا .3

 رة. دااإلواحدة بدون عذر مشروع يقبله مجلس نة  س

ة العضو  مثقة عنه مساهن المنبمجلس اإلدارة واللجا  ت أعضاءر مكافآد إقراعن االعتبار يتم األخذ بعين  ( و

 تخدم مصلحة الشركة. اسهامات  يما يطرح من مواضيع، وأي ته ف مشارك وحضوره و

ً للمهام والمسؤ  ثقة ة ولجانه المنبس اإلدارآت أعضاء مجلمكاف قريجوز أن ت  (ز   يات ولبشكل متفاوت تبعا

 واإلنجازات المتحققة. 

اطئة فإنه  ئج خو نتا ومات غير دقيقة ألنبثقة على معانه المو مجلس اإلدارة أو لجقرة لعضفآت المالمكا إذا بنيت  (ح

قة عند  عالاألنظمة ذات المراعاة  تجاهها، ويجب الئم لممجلس اإلدارة التخاذ القرار احالة إلى يتم الرفع بال

 النظر فيها. 

 

 ذية فياإلدارة التن -

اإلدارة التنفيذية على أن تكون   مكافآت  –فآت والمكا رشيحات ارة بناًء على توصية لجنة التس اإلد يحدد مجل (أ

 تالية: ئ اللمباد وفقاً ل

، وعامالً لتحفيز اإلدارة  يجيةت االسترا ة مع أهداف الشركةفقوالتعويضات متوا كون المكافآت أن ت .1

 ة أعمالها واستدامتها. ى تنميالشركة عل رة قد ة على تحقيق تلك األهداف، وتعزيز يذيالتنف 

 . لوبة المط كة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات رعة أعمال الشة لطبيمن مالئأن تكو  .2

الت الالزمة لتمكين الشركة  هات والمؤ ي القدرات والمهارذو قطاب التنفيذيين لشركة من استأن تمكن ا .3

 دافها. أه من تحقيق 

تحقيق   ها على سلباً على مصلحة الشركة وقدرتيؤثر  ن شأنه أن ح م الأال تسبب أي تعارض في المص .4

 أهدافها.

قها لألهداف  قيرة التنفيذية وتحمكافأة اإلداعند إقرار  لشأنهذا امراعاة السياسات المتبعة في الشركة في  يجب  (ب 

 ومة. المرس

ً للنتائف فأن تتفاوت المكافأة المقرة لكل موظ ز يجو (ج عام محل  الل الي حققها خالت ج ي اإلدارة التنفيذية تبعا

 التقييم. 

وفقاً  رحة للمجلس مقت ديالت ارة التنفيذية بشكل سنوي والرفع بأي تع د لمكافآت اإل األعلى السقف يجوز مراجعة (د 

 ة التي تحكم ذلك. لألنظم

دى  ل فق مع األداء والتقييم المعمول بهتوااستراتيجية الشركة وأهدافها وبما ي علسياسة مجب أن تنسجم هذه اي (ه

 ية. ا يخص مكافآت اإلدارة التنفيذ لك فيم الشركة وذ 

رفع بالحالة إلى  فإنه يتم ال نتائج خاطئة أو  دقيقة رة لإلدارة التنفيذية على معلومات غير قالمكافأة المبنيت  اإذ  ( و

 ت العالقة عند النظر فيها. ذا لمالئم تجاهها، ويجب مراعاة األنظمةاالقرار  التخاذ لس اإلدارة  مج

 



 

 

 : م2019م اائح خالل العواللو ة األنظماضاه أعضاء مجلس اإلدارة حسب ما تق ول التاليلجد ا يوضح 
 
 
 

 العاشرة  رة في الدو السابق  ةإدارة الشرك مجلس

 

 

 ضاء ألعلرئيس مجلس االدارة أو ا متغيرةفآت امكم صرف ال يت -

 وأسرهم االدارة   جلسم * يتم توفير تأمين طبي ألعضاء 

 سنوات سيارة كل ثالث  تأمين** يتم 

 

 

 

 
 أعضاء مجلس االدارة 

دل حضور  ب  أةلمكافمبلغ ا
ات  جلس

 المجلس 

موع بدل  مج
  ات حضور جلس
 اللجان

 
 نيةمزايا عي 
* 

فآت األعمال  امك
الفنية واإلدارية  

 رية تشاواالس

مكافآت رئيس المجلس أو  
ن دب أو أمي منت الالعضو 
إن كان من   السر

 األعضاء 

 روفات صدل المب  المجموع 

 ثابتة لالمكافآت ا

 األعضاء المستقلين

 34,302 212,000 - - - 3,000 9,000 200,000 العطية ي بن سليمان عل /كتور معالي الد

 35,102 212,000 - - - 3,000 9,000 200,000 المهندس / طارق بن محمد الفوزان  سعادة

 251,163 212,000 - - - 3,000 9,000 200,000 عبد الرحمن بن محمد الثنيانتاذ / عادة األسس

 35,102 209,000 - - - - 9,000 200,000 لشقحاءمد ابن محسعادة األستاذ / وليد 

 355,669 845,000 المجموع 

 األعضاء غير التنفيذيين

 217,812 312,000 300,000 - ** 3,000 9,000 - صالح بن منيع الخليويتاذ / ألسمعالي ا

 195,500 215,000 - - - 6,000 9,000 200,000 ن محمد غنامحسين ب /كتور الدسعادة 

 165,269 215,000 - - - 6,000 9,000 200,000 بر المحيميدمبارك بن جا ة األستاذ /سعاد

 36,880 209,000 - - - 3,000 6,000 200,000 سم الخليفة جا سعادة الدكتور / عيسى بن

 35,102 212,000 - - - 3,000 9,000 200,000 يوالزوا سعادة األستاذ / علي بن حسين 

 650,563 1,163,000 المجموع 
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 حادية عشر في الدورة الالحالي   ةكس إدارة الشرمجل

 

 

 

 

 ة أو األعضاء مجلس االدارئيس لر رةمكافآت متغي ال يتم صرف -

 أسرهم واالدارة  طبي ألعضاء مجلس   ين* يتم توفير تأم

 ت نوا ** يتم تأمين سيارة كل ثالث س

 
 االدارة  مجلسعضاء أ

لغ مب 
 المكافأة

بدل حضور  
جلسات  

 جلس لما

مجموع بدل  
ر جلسات  حضو
 للجانا

 
 مزايا عينية

* 

لفنية  ل امكافآت األعما 
واإلدارية  
 واالستشارية 

أو   يس المجلس رئ  آتمكاف
عضو المنتدب أو أمين ال

  كان منالسر إن 
 ء األعضا

 المصروفات  لبد المجموع 

 المكافآت الثابتة 

 قلينلمست ضاء ااألع

 - 54,000 - - - 33,000 21,000 - ناكيلحاعبدهللا  الح بن األستاذ / ص سعادة

 - 42,000 - - - 24,000 18,000 - مد السديريأح محمد بن/  الدكتورسعادة 

 9,600 66,000 - - - 42,000 24,000 - ودستاذ / ثامر بن عبد هللا الحمدة األسعا

 9,600 162,000 المجموع 

 نر التنفيذيي ء غي ألعضاا

 21,150 45,000 - - ** 21,000 24,000 - ل النحاسالمحمد بن طستاذ / معالي األ

 - 63,000 - - - 39,000 24,000 - عمار بن عبد الواحد الخضيري /  األستاذسعادة 

 20,238 69,000 - - - 45,000 24,000 - ش الدند  دبن أسعفياض الدكتور /  سعادة

 35,640 63,000 - - - 39,000 24,000 - كربن محمد شا فيصلاذ / سعادة األست

 277,230 63,000 - - - 39,000 24,000 - محمد خليل محمد محمد لدكتور /سعادة ا

 - 63,000 - - - 39,000 24,000 - حمن القويزبد الر خالد بن ع/  اذاألستسعادة 

 354,258 366,000 المجموع 



 

 

 : م 2019  ة عن مجلس اإلدارة خالل العاملمنبثق اللجان ا ضاء أعيوضح الجدول التالي ما تقاضاه  -
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لثابتة امكافآت ال اء األعض
 لمجموع ا ات ر جلسبدل حضو )عدا بدل حضور الجلسات( 

 اجعة اء لجنة المرأعض

 103,000 3,000 100,000  الدخيل ذ/ صالح بن عبدهللاتاسعادة األس

 103,000 3,000 100,000 مبارك بن جابر المحيميد اذ/سعادة األست 

 103,000 3,000 100,000 انالمهندس/ طارق بن محمد الفوز سعادة

 309,000 9,000 300,000 المجموع   

 آت مكافترشيحات والة الء لجن أعضا

 103,000 3,000 100,000 انحمن بن محمد الثني لرة األستاذ / عبداسعاد

 103,000 3,000 100,000 بن منيع الخليوي  الح معالي األستاذ / ص

 103,000 3,000 100,000 ر / علي بن سليمان العطية الدكتومعالي 

 3,000 3,000 - الدكتور / حسين بن محمد غنام سعادة

 312,000 12,000 300,000 لمجموع ا   

 المخاطر  نةأعضاء لج

 103,000 3,000 100,000 حسين بن محمد غنام لدكتور / سعادة ا

 103,000 3,000 100,000 يفة لخلا سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم

 103,000 3,000 100,000 لزواوي حسين ا علي بنسعادة الدكتور / 

 3,000 3,000 - المحيميد جابرك بن سعادة األستاذ / مبار

 312,000 12,000 300,000 المجموع   

 نة االستثمارجأعضاء ل

 - - - محمد الفوزان بن سعادة المهندس / طارق 

 - - - واوي ين الز علي بن حس/  ور سعادة الدكت 

 100,000 - 100,000 شقحاءحمد الميد بن سعادة الدكتور ول

 100,000 - 100,000 لف الخ راهيمسعادة األستاذ / فهد بن إب 

 200,000 - 200,000 المجموع   
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التي  ضويته خالل ع لي  لحاا اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ضاء يوضح الجدول التالي ما تقاضاه أع -

 : م03/04/2010بدأت بتاريخ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 تة ب مكافآت الثالا عضاء األ
 وع لمجما سات بدل حضور جل  )عدا بدل حضور الجلسات( 

 جنة المراجعة أعضاء ل

 21,000 21,000 - ن القويزخالد بن عبد الرحم  / سعادة األستاذ 

 12,000 12,000 - بن عبد هللا الحناكي الحسعادة األستاذ / ص

 21,000 21,000 - خالد بن داوود الفداغ / ستاذ سعادة األ

 18,000 18,000 - / خلود بنت عبد العزيز الدخيل  ة عادة األستاذس

 72,000 72,000 - المجموع   

 آت ترشيحات والمكافالأعضاء لجنة 

 24,000 24,000 - لدكتور / محمد بن أحمد السديرياسعادة 

 24,000 24,000 - د الدندش أسعن سعادة الدكتور / فياض ب 

 24,000 24,000 -  الحمودعبد هللا  امر بنسعادة األستاذ / ث 

 24,000 24,000 - د لعزيز المحمبد ابنت عسعادة األستاذة / منيرة 

 96,000 96,000 - المجموع 

 المخاطر  لحوكمة ا اء لجنةأعض

 18,000 18,000 - بن محمد شاكرصل سعادة األستاذ / في 

 18,000 18,000 - ليل محمد محمد  محمد خلدكتور / ة اادسع

 18,000 18,000 - ن عبد هللا الحمودب ستاذ / ثامر دة األاسع

 18,000 18,000 - ف ن صالح الخطااذ / خالد ب ألست ادة اسع

 72,000 72,000 - المجموع 

 أعضاء لجنة االستثمار

 18,000 18,000 - عمار بن عبد الواحد الخضيري  ذ / سعادة األستا

 21,000 21,000 - لدكتور / فياض بن أسعد الدندش عادة اس

 21,000 21,000 - ستاذ / صالح بن عبد هللا الحناكيألسعادة ا

 18,000 18,000 - قويزالد بن عبد الرحمن ألستاذ / خالسعادة ا

 15,000 15,000 - ف* ة األستاذ / عبد اللطيف بن علي السي دسعا

 93,000 93,000 - المجموع 

 نة التنفيذيةاللجء أعضا

 21,000 21,000 - النحاس طالل  نمحمد ب معالي األستاذ 

 21,000 21,000 - خضيري د الالواحسعادة األستاذ عمار بن عبد 

 21,000 21,000 - خليل محمد محمد  مدسعادة الدكتور مح

 21,000 21,000 - رشاك سعادة األستاذ فيصل بن محمد 

 84,000 84,000 - المجموع 
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مدير  الا فيهم رئيس الشركة التنفيذي ومالتنفيذيين ب لكبار  م 219م لغ إجمالي ما تم صرفه خالل عاب -
 -التفصيل التالي: ( لاير حسب 5,566,783غ )مبل لماليا

 اتويضذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعيار التنفستة من كب البيان 
 لي(لماا )يشمل الرئيس التنفيذي والمدير

 3,352,168 لتعويضات اتب واالرو

 1,782,700 البدالت

 431,915 والسنوية * ية رلمكافآت الدوا

 - ة الخطط التحفيزي

أخرى  مزايا عينية  تعويضات أوأي 
 ري أو سنوي شهتدفع بشكل 

 

 همالتفراد عائلهم وألوتأمين طبي  -اصالت ووسيلة م توفير

وير ئب الرئيس لتطصب نانيشغل ميذي في وقتها فإن سعادته كان التنف خص الرئيسا ييم*المكافآت الدورية والسنوية ف
 األعمال والتشريعات الدوائية

 م 2019ام تحاقه بالشركة في عالحيث تم تعيينه ومدير المالي، مكافات لل أية  م صرف*لم يت

 
 
القصر(  دهم وأوال وأزواجهم يين يذاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفأعضالتي تعود ألشخاص )عدا  األسهم  -

 -ية: المالل السنة ا خاله أت عليالتي طر والتغيرات
 

 

 
 

 أخرى: مستحقات  أي أولسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم  حقةالمدفوعات النظامية المسددة والمست -

  تحقات سداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مسية المستحقة للنظامافوعات يوضح الجدول التالي قيمة المد 
 -أسبابها:  وجز لها وبيان ى مع وصف مأخر
 

 نهايةالمستحق حتى  المسدد  البيان
 الفترة المالية ولم يسدد 

 ألسبابن ابيا الوصف 

الزكاة المستحقة عن عام   لاير  32,680,034 لاير  43,534,212 الزكاة
 م 2019

- 

إجمالي الضرائب لشهر   لاير  581,642 لاير  29,278,324 لضريبة ا
 م 2019 ديسمبر

ت في شهر يناير دفع
 م 2020

لمؤسسة العامة للتأمينات ا
 االجتماعية

عن شهر  ينوظفاشتراكات الم لاير  2,166,731 لاير  24,602,313
 م 2019ديسمبر 

اير ين هردفعت في ش
 م 2020

لاير  759,978,8 مكتب العمل والجوازات    اإلقاماتل وسوم رخص العمر - 
 لموظفي الشركة والتأشيرات

- 

لعامة للغذاء  ئة االهي رسوم
 والدواء

 - أدوية-وشهاداترسوم تسجيل  - لاير  2,351,145

 

 االسم
إجمالي عدد األسهم  

 م 1/2019/ 1في 

ألسهم  مالي عدد اإج

 م 31/12/2019في 

بة التملك  نسإجمالي 

 عامنهاية ال
 التغيير صافي

ائية لدوالشركة العربية للصناعات ا 

 والمستلزمات الطبية ة أكديما

24,586,173.00 
 

24,586,173.00 
 

%20.49 
 

- 

 رن شاكيحمد أمأمين م
14,988,785.00 

 
15,424,764.00 

 
%12.85 

 
435,979.00 

 

 8.16% 9,789,734.00 15,669,734.00 تقاعد العامة لل ؤسسةالم
-5,880,000.00 
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 لقروض:  ا •
ابحة اإلسالمية مع أحد البنوك المحلية  رالمب  يللتابعة اتفاقية تمو ا ة وشركاتهاائيالدوكة سبيماكو توجد لدى شر

 الي: كالت ياخرى وهتمويل من جهات حكومية وبنوك   الى  افةباإلض
 

 الشركة  
 قرضوع الن

 والجهة المانحة 
المبالغ المدفوعة سداداً   القرض  مبلغ أصل

 سنة  للقرض خالل ال
المبلغ المتبقي من  مدة القرض

 ض لقرا

 سبيماكو الدوائية
ةنكية بميتسهيالت إسال  

 بنك الرياض -مرابحة 
350,000,000 100,000,000 

2019-2020 
250,000,000 

 سبيماكو الدوائية
ةنكيتسهيالت إسالمية ب  

 بنك الرياض -حة مراب
200,000,000 66,666,667 

2016-2021 
116,666,667 

 كو الدوائيةسبيما
ةتسهيالت إسالمية بنكي  

 بنك الرياض -بحة مرا
350,000,000 70,000,000 

2016-2023 
245,000,000 

 سبيماكو الدوائية
صندوق -يليقرض تمو

التنمية الصناعية  
 السعودي

281,653,200 - 
2019-2024 

241,107,622 

 سبيماكو الدوائية
-تمويل الصادرات

صندوق التنمية الصناعية  
ديالسعو  

150,000,000 - 
2019-2021 

150,000,000 

 الدمام فارما 
ةكيبنتسهيالت إسالمية   

 بنك الرياض -مرابحة 
90,000,000 18,000,000 

2016-2023 
54,000,000 

 الدمام فارما 
ةتسهيالت إسالمية بنكي  

  رياضالك بن - مرابحة
20,000,000 - 

2019-2020   
20,000,000 

 الدمام فارما 
ة الصناعية صندوق التنمي  

 السعودي
54,100,000 - 

2016-2025 
52,561,253 

 6,843,000 2003-2022 2,281,000 36,540,000 المالية رة زاو القصيم الطبية 

سبيماكو مصر 
للصناعات  
 الدوائية  

 - 11,088,033 تسهيالت بنكية
2019-2020 

11,325,401 

 المغربسبيماكو 

البنك  -يتمويلقرض 
المغربي للتجارة 

 ارجية الخ
20,294,618   - 

 سنوات 7
24,391,199   

 سبيماكو المغرب
ي جارلتا -قرض تمويلي

 وفا بنك
21,067,223   1,519,497   

2019-2020 
26,227,393   

 1,198,122,535 (سعوديلاير ) التابعةوشركاتها المديونية االجمالية للشركة 

 

 المساهمين:  لب سجالتط -

 اريخها وأسبابها تو ( مرات، والجدول أدناه يوضح 5همين )ا طلب سجل المس م تم 2019خالل العام 

 

 بب لسا اريخ الطلب ت م 

 الجمعية العامة  م 2/1/2019 1

 العامة الجمعية  م 2019/ 19/3 2

 ملف أرباح  م 7/4/2019 3

 مة الجمعية العا م 2019/ 25/4 4

 الشركة ت جراءاإ م 2019/ 1/10 5

 

 -الشركة: لحة موظفي صتم إنشاؤها لمأخرى  احتياطياتأو  استثمارات  •
 ً  حة موظفي الشركة. صللم إنشاؤهاتم ى  أخر  احتياطيات أو أية  استثمارات ة أي ال توجد حاليا
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   -جي:  الخاربات الحسا مراجعي  •
انوني السادة /  ن المحاسب القى تعيي م، عل02/4/2019وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة في 

عن  حسابات الشركة  جعة( لمراBDOاه محاسبون قانونيون عضو )وشرك  ر محمد العمريلدكتوشركة ا

ض من مكاتب المراجعة  ل على عرو الحصو راجعة تم على توصية لجنة الم ءً ، وبنا م2019السنة المالية 

ة  اللجن د مناقشتها أستقر رأي المراجعة، وبعلجنة  ها علىرضتم ع م وقد 2019لتدقيق حسابات الشركة للعام 

م  حسابات الشركة لعا ي اختيار مراجع ر فتي ستعرض على الجمعية العمومية للنظت ال اعلى الترشيح

 م. 2019

 

 -: بالشركة مستخدمة سياسات المحاسبية الال •
للتقارير   يةللمعايير الدول وفقاً  م 12/2019/ 31داد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في تم اع
 بية السعودية. العر ة مدة في المملكالمعت المالية

 
 

 -م: ذه األسهه تماكة وتفاصيل استخدابها من قبل الشرفظ نة المحت أسهم الخزي •
 ة محتفظ بها من قبل الشركة. أسهم خزين أي  م2019لعام ال توجد خالل ا

 

 - ل: تحوي أدوات الدين، حقوق خيار، حقوق  •
كرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة  و مذ أراق مالية تعاقدية قابلة للتحويل وأي أو أي أدوات دين  ت هناك ليس

ين  وات د ب أد ب بموجأو اكتتاالتوجد حقوق تحويل  كما أنه  ية، الكة خالل السنة المأو منحتها الشر تهاأصدر
نحتها الشركة،  أصدرتها أو م مشابهة حقوق  أو تاب، قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكت

ق  داد، وقيمة األوراين قابلة لالسترت د ء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدواشرا  وال يوجد استرداد أ  كما أنه
 م 2019تبقية، خالل العام  الية المالم
 

 :ءاتـزاجــال •
 

قوبة/الجزاء/التدبير االحترازي/القيد الع
  االحتياطي

 
 ةمخالفأسباب ال

 
عة  الموق الجهة

 للمخالفة

 
عها في سبل عالجها وتفادي وقو

 المستقبل

( ثمانية عشر مخالفة بتاريخ 18) فرض م ت
ألف  مئة 100,000ة بمبلغ 25/12/1440
 1,800,000بأجمالي غرامة وكل ل لاير
 إلجمالي الغرامات لاير ألفنمائة ليون وثمام

عدم تبليغ الهيئة عن 
يرات حدثت في تغي

اد لموا ر بعضمصد
ع ( تس9ة لعدد )الفعال

 مستحضرات

ة وزارة الصح
ممثلة في لجنة 

المؤسسات لفة خام
 الصحية الخاصة

ى ض ضد القرار لدتراتم تقديم اع
ياض الرب المحكمة االدارية

 لمحكمةزال قيد النظر لدى اوال

 

 -ين:  همالمساد كبار التنفيذيين أو الح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أحل عن المصالتناز •
كبار  من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد أي  هاتفاقيات قام بموجبلومات عن ترتيبات أو ا ين وجود أي معلم يتب
ن  ع بالتنازل ي الشركة من مساهم، أو أي سبيماكو الدوائيةكة شرمن  ل عن أي مكافآت نفيذيين للتنازالت

 أو حقوقه في الحصول على األرباح. مصالحه 
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 -قة: العال ذات األطراف  مع عقود لواعمال األ •
    للتالي:اً وفق  ةقتعامالت مع األطراف ذوي العالالاء عدداً من م إجر2019العام  تم خالل 

جات شركة  بعة( لمنتلرعاية الصحية )شركة تال ق شركة اراك يت وتسويعامب المتمثلة في التعامالت  .1

  ن مجلس اإلدارة السابق وهو م ممثل ماكو الدوائية بيسشركة ل إن ، حيث بشكل سنوي دوائية سبيماكو ال

وهو  الي ارة الحلس اإلد وي، وممثل من مجليصالح بن منيع الخ اذ/ارة األست س اإلد معالي رئيس مجل

  لاير  747,716,238 م2019عام  خالليث بلغ حجم التعامالت مد شاكر، ححن مب  فيصل / االستاذ 

 فضيلية. سعودي دون شروط ت

ية  وائيماكو الد ركة سب لش  إنابعة( حيث ة الدمام الدوائية )شركة ت ركمع ش المعلومات اتفاقية خدمات تقنية  .2

نائب  و ع الخليوي،ي من بن األستاذ/ صالح  ابقالس إلدارة مجلس ا ممثلين من مجلس اإلدارة وهم رئيس 

هم الدكتور/  ن المجلس الحالي و وممثلين م  ،حمد غنامحسين بن م الدكتور/ السابق رئيس مجلس اإلدارة 

قيمة االتفاقية في عام    بلغوت  لسلطانلطان اكتور/ محمد بن سدندش والرئيس التنفيذي الد الأسعد فياض بن 

تفاقية غير محددة بمدة على أن تراجع كل  ال وا، ن شروط تفضيليةبدو سعودي  لاير  129,359 م 2019

 سنتين. 

شركة  ل إن حيث  )شركة تابعة(،إلى شركة الدمام الدوائية  ية مستحضرات طبل بشكل سنوي  ت مبيعاال .3

ح بن  صال  / جلس اإلدارة معالي األستاذ م  يس رئ)سابق وهم من مجلس اإلدارة ال ين ممثلية الدوائ سبيماكو 

  ة ن مجلس اإلداروممثل م حسين بن محمد غنام / دارة الدكتورإلئيس مجلس اونائب ر يو ليالخمنيع 

  م 2019 عام خالل حيث بلغ حجم التعامالت . اض بن أسعد الدندش(في /الحالي وهو الدكتور

 دون شروط تفضيلية.   سعودي لاير  4,009,897

  / ذ است أن األحيث  ،)شركة تابعة( رب اكو المغسبيم شركة  بية إلى ط حضرات مست ل سنوي بشكل مبيعات ال .4

)أكديما(   مثل الشركة العربية للصناعات الدوائية ي( لسابقا صالح بن منيع الخليوي )رئيس مجلس اإلدارة

د الغنام )نائب رئيس مجلس  حسين بن محم /لدكتوررب، وأن افي مجلس إدارة شركة سبيماكو المغ

شركة  أن لو ،رب غلمماكو اكة سبيي مجلس إدارة شردوائية فشركة سبيماكو ال ل مثي ( بقالسا دارةاإل

  األستاذ/ عمار  وهم )نائب رئيس مجلس اإلدارة الحالي  ة رس اإلداجلممثلين من م الدوائية  سبيماكو 

حمد شاكر وعضو مجلس اإلدارة  مبن فيصل  /األستاذ  س اإلدارةعبدالواحد الخضيري وعضو مجل

لاير سعودي   437,054 م2019م عا خاللتعامالت غ حجم ال وبل  .ل محمد محمد(ليحمد خالدكتور/ م

 ط تفضيلية. وبدون شر 

  في ممثل التي لديها ائية ماكو الدوشركة سبي إلى  لرعاية الصحيةل كة اراكشر ن م بشكل سنوي  مشتريات  .5

ل من  وي وممثلي بن منيع الخرة األستاذ/ صالح الي رئيس مجلس اإلدا بق وهو معمجلس اإلدارة السا 

عام   خالل التعامالت صافي لغ حجم حيث ب .كرشا د حمفيصل بن م  / ستاذ ارة الحالي وهو االلس اإلد مج

 .  سعودي دون شروط تفضيلية لاير  105,366,902 م 2019

ماكو  ركة سبيلشحيث ان )شركة تابعة(  لرعاية الصحيةللشركة اراك  بشكل سنوي  ععمولة توزي  .6

ع  ني لح بن م مجلس اإلدارة األستاذ/ صا يس ئ لي رمن مجلس اإلدارة السابق وهو معاة ممثل الدوائي

بلغ حجم التعامالت في  و  . شاكريصل بن محمد ف / ستاذ لس اإلدارة الحالي وهو االمثل من مجوي وميلالخ

 لاير سعودي دون شروط تفضيلية.  31,017,918 م 2019عام 

سبيماكو الدوائية   ة الصحية )شركة تابعة( حيث ان لشركةاتفاقية خدمات تقنية معلومات مع اراك للرعاي .7

ة األستاذ/ صالح بن منيع الخليوي  ة السابق وهو معالي رئيس مجلس اإلدارارممثل من مجلس اإلد 

وممثل من مجلس اإلدارة الحالي وهو االستاذ/ فيصل بن محمد شاكر، وبلغ حجم التعامالت في عام  

بمدة على أن تراجع كل  روط تفضيلية. واالتفاقية غير محددة لاير سعودي بدون ش 912,582م 2019

 سنتين. 
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)شركة  وائية شركة الدمام الد لمنتجات بشكل سنوي )شركة تابعة( حية لصاية اراك للرعكة اشر مبيعات  .8

وهم  في شركة الدمام الدوائية  السابق دارةمجلس اإلممثلين من يماكو الدوائية ب لشركة سحيث ان عة( تاب

حسين بن   / ور اإلدارة الدكتنائب رئيس مجلس و وي خلي نيع الصالح بن م /س اإلدارة األستاذ )رئيس مجل

ك للرعاية الصحية  شركة آرا ارة في ثل من مجلس اإلد سبيماكو الدوائية ممة شركلن كما امحمد غنام(، 

  م 2019عام  خالل بلغ حجم التعامالت و، ح بن منيع الخليويصال  / اذ و رئيس مجلس اإلدارة األسته و

 ضيلية. تف   ن شروطلاير سعودي بدو 25,390,284

بعة( إلى شركة آراكم  تاشركة من شركة آراك للرعاية الصحية )وي سنبشكل ات طبية مبيعات منتج  .9

حيث ان   ،فضيليةتبدون شروط  م.2019ل العام لاير خال 6,474,167بقيمة ة )شركة تابعة( الطبي

صالح بن منيع   / تاذ ية الطبية وهو األسشركة آراك للرعا  ممثل في مجلس إدارة ية الدوائ  ركة سبيماكو لش

 (. السابق دارةاإلس مجلوي )رئيس الخلي

كة  لصحية )شركة تابعة( إلى شرا رعايةمن شركة آراك لل بشكل سنوي  مبيعات منتجات طبية  .10

،  فضيليةت بدون شروط م. 2019خالل العام  سعودي لاير  29,142بقيمة ة تابعة( )شرك  ة الطبي القصيم 

  / وهو األستاذ  ة حيصرة شركة آراك للرعاية ال في مجلس إداممثل ركة سبيماكو الدوائية لش إن ث يح

  ل هو األستاذ/ فيصو لحالي في المجلس اوممثل  ( السابق جلس اإلدارةخليوي )رئيس م نيع الصالح بن م 

ق  ة السابيوائية ممثلين في مجلس إدارة شركة القصيم الطب يماكو الد ركة سب شاكر. كما أن لش بن محمد 

وهو  س الحالي وممثل في المجل يد جابر المحيم  بن اذ/ مباركغنام واألستوهما الدكتور/ حسين محمد 

 ن محمد شاكر. ستاذ/ فيصل باأل

  إن حيث ، إيجبت )شركة تابعة( و بيماك س شركة  إلى  بشكل سنوي  مبيعات مستحضرات طبية  .11

د بن  سابق األستاذ/ فهفيذي ال الرئيس التنممثل في شركة سبيماكو إيجبت وهو  ةالدوائيو سبيماكشركة ل

ً يمثلها اإبراهيم الخلف وح حجم  ، حيث بلغ ن السلطانسلطاد بن ئيس التنفيذي الدكتور/ محملراليا

 دون شروط تفضيلية.  يسعود  لاير  14,429,867م 2019التعامالت خالل عام  

  يقها في دوائية وتسو لمنتجات دوائية من شركة سبيماكو الالجزائر  بيماكواستيراد مؤسسة س .12

ل في مجلس مديري مؤسسة سبيماكو  مثية مسبيماكو الدوائشركة ل إن ، حيث ويسن  بشكل  الجزائر

الفضلي. حيث بلغ  ز زيعالللتسويق والمبيعات الدكتور محمد بن عبد ئب الرئيس التنفيذي وهو نا ئر الجزا

 .ط تفضيلية ، بدون شرو سعوديلاير  19,859,448 م 2019  العام  الل خ الت محجم التعا

لمعالي الطبية،  كة اشرللرعاية الصحية منتجات طبية إلى راك ة آشركبشكل سنوي مبيعات  .13

يث بلغ  ح لعطية مصلحة غير مباشرة فيها، تور علي بن سليمان االدك بق سا اإلدارة الوالتي لعضو مجلس 

 .تفضيليةشروط   بدون   لاير سعودي   514,301م 2019عام   امالت علتاحجم 

  مليون لاير  970ة مع بنك الرياض بقيمة نيعقد تمويل إسالمي وتسهيالت ائتما تجديد اتفاقية  .14

مليون   321مبلغ  31/12/2019سنوات وبلغت قيمة المستخدم منها حتى  3لمدة  2019خالل عام 

  361,666,667بلغ رصيدها  2016لاير، باإلضافة إلى قروض تمويل بالمرابحة اإلسالمية من عام 

نك الرياض حسابات بنكية بعمالت  ب  م. كما يوجد لدى الشركة مع 31/12/2019لاير سعودي حتى 

وخدمات متعددة من خالل الفروع والخزينة ومركز تمويل التجارة بالبنك بدون شروط تفصيلية،  ة مختلف

حيث إن رئيس مجلس إدارة سبيماكو الدوائية الحالي )معالي األستاذ/ محمد بن طالل النحاس( عضوا  

 ة بنك الرياض.في مجلس إدار

ت مع شركة االتصاالت السعودية  رنخدمات الهاتف الثابت والجوال واإلنت ماتفاقيات عقود لتقدي  .15

مختلفة وتتجدد تلقائياً، حيث إن رئيس مجلس إدارة سبيماكو الدوائية   سنوية م بمدد 2019خالل عام 

ة االتصاالت السعودية،  الحالي )معالي األستاذ/ محمد بن طالل النحاس( عضوا في مجلس إدارة شرك

 لاير سعودي.   971,798ت تعامالوتبلغ حجم ال
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  ع مم 2018ة عن النصف الثاني من عام الشركهمي اح مساتقديم خدمات توزيع أربعقد  اتفاقية  .16

ة  فباإلضا فضيلية تبدون شروط  سعودي لاير  98,103 بقيمة م 2019خالل العام  حي مصرف الراج

سبيماكو الدوائية  لس إدارة و مجعض إن حيث  جاريالاب خالل الحسن م االعتياديةإلى بعض التعامالت 

 . يلراجحارف ارة مص( عضوا في مجلس إد خالد عبدالرحمن القويز / ذ ستاالحالي )األ

مركز  شركة سبيماكو الدوائية وبين  بشكل سنوي صيدالنيةعقود دراسات حيوية و  اتفاقيات  .17

رئيس   إن حيث كديما( وائية )أت الد للصناعا العربية لشركة التابع ل الصيدالنية وي والدراسات ي لحالتكافؤ ا

ر/  لدكتوالي ة الحاعضوي مجلس اإلدار كذلك ح بن منيع الخليوي وستاذ/ صالق األاإلدارة الساب جلسم

حيث  . ايمأعضاء في مجلس إدارة شركة أكد د الدندش فياض بن أسع / الدكتورو محمد خليل محمد محمد 

، بدون شروط  ي سعود لاير 2,259,688 مبلغ لاد ما يعم 2019م ت خالل عا تبلغ حجم التعامال

 . فضيلية ت

عامة  الالهيئة ية مع لزكاة والضريبة والتي تشمل إجراء التسويم خدمات استشارية لتقد  اتفاقيات  .18

رات حيث  ستشالالسلطان السلطان وشركاه  / كة الدكتوركوية مع شرللزكاة والدخل بشأن الربوط الز

طان  طان السلكتور/ محمد بن سلي للشركة الد ذ تنفيلرئيس ال الدرجة األولى لسعادة امن توجد صلة قرابة 

قامت الشركة في عام  ه ليوبناء عم. 2018تشارية والتي تم اإلفصاح عنها في عام مع مالك الشركة االس 

ظير  فر نفق عليها من المبلغ الموالمتة لاير والذي يمثل النسبة المستحق 2,753,652بلغ م بدفع م 2019

اقيات تم  لًما بأن هذه االتف ل. عكاة والدخلهيئة العامة للزستقطاع مع ابة االوية وضريتسوية الربوط الزك

ن  طان السلطال تعيين سعادة الدكتور / محمد بن سلقبللشركة لسابق توقيعها من الرئيس التنفيذي ا

 . ضيلية فت بدون شروط   كرئيس تنفيذي للشركة 

 

 

 -تماعية: االج وليةرعات والمسئالتب •

 ً ا في التصنيع  نها تتعدى نشاطاتهية وأاننسإل وا عية الجتما اتها ئولياأهمية مس ئية بوامن سبيماكو الد  إيمانا
ً و ة عيا االجتما اجباتهاألعمال وتحقيق األرباح إلى القيام بوو بتقديم  ت الشركة للمفاهيم الحديثة، حيث قام فقا

وسوف  جمعيات، وال ة عياالجتما نقدية لبعض المراكز برعات تة و يأدو  نية على شكلتبرعات العيالن العديد م
ر  ورعاية الكثي من خالل دعم  إليه  تنتمي  الذي  المجتمع  ه تجا االجتماعية  ها ؤوليتمس  ة رسة بمماالشرك تستمر 
 .المملكة  مناطق لفمخت في والتوعوية  التثقيفية  الت لحموا  لمؤتمرات ا من

ما  لمملكة كاطق امنالمهرجانات والفعاليات في مختلف  د من د كة عت ورعت الشرم نظم 2019م عاالوخالل 
 -ي: يل

 

القوى  العاب ة نورة، دعم برنامج قمم، رعاية بطولة بجامعة األمير  ، يوم المهنة بحثيةدة اليالرل الصحة جائزة
  ؤتمر رعاية مين، طفال المعوقألا جمعية الحركية،  ي اإلعاقةداون والتوحد، تدريب وتوظيف ذو  زمةالتلم

مرار على  االست، صةخصة المت العلمي ات عيجمال مؤتمرات  رعاية، اء بنوك الدم، رعاية مهرجان شتويةأصدق
 . لة سكري صديقي تفعيل حم

 

 -: م2019المالية  ةسنلة خالل االشرك  األرباح التي تم توزيعها على مساهمي •
 

يماكو الدوائية( في اجتماعه  لطبية )سبالدوائية والمستلزمات ات رة الشركة السعودية للصناعاأوصى مجلس إدا
وزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف  ، بتم4/3/2019هة الموافق 27/6/1440خ بتاري المنعقد 

 ة اآلتي: م على النحو 2018الثاني من العام المالي 
 ( لاير. 120,000,000ة اجمالي المبلغ الموزع ) 1
 سهم.  ( 120,000,000المستحقة لألرباح ) همة عدد األس 2
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 . ( لاير 1ة حصة السهم الواحد ) 3
 %(. 10هم )للس لتوزيع من القيمة اإلسمية سبة اة ن 4
ة تاريخ أحقية األرباح سيكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع   5

لتي سوف يحدد  الجمعية اداول يلي تاريخ انعقاد ت  اإليداع( في نهاية ثاني يوماألوراق المالية )مركز 
 ة الجهات المختصة. موافقصول على موعدها الحقاً بعد الح

هة الموافق  13/08/1440ء بصرفها عن طريق مصرف الراجحي اعتباراً من يوم الخميس البد  تم  -6
 م. 18/04/2019

 
 
 
 
 
 

 -اإلدارة: قرار مجلس إ
 -جوهرية بما يلي: ال النواحي  من جميع مات المتاحة له  لواً ألفضل المعس اإلدارة وفق يقر مجل

 .حيحل الصدت بالشكسابات أعة أن سجالت الح
 .لية سليمة ونفذ بفاعلية أعد على أسس الداخ بة قالرام اة أن نظ

 نشاطها.  ةصلواة على مالشرك ة أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة
 

 القوائم المالية السنوية:  مراجع الحسابات على
، والذي  م12/2019/ 31المنتهية في خارجي على القوائم المالية للسنة الت الشركة جد تحفظ من مراجع حسابايو

 ى: ينص عل
سويات األطراف ذات العالقة المتعلقة باستبعاد المعامالت بين شركات المجموعة ال تتطابق مع القوائم  ت -1

ة مناسبة  دلصول على أم. لم نتمكن من الح2019ر ديسمب  31للسنة المنتهية في المالية لكل الشركات التابعة  
 المعامالت.  كافية بخصوص استبعاد هذه 

ة للمجموعة في مصر تم إعدادها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في  تابع ائم المالية للشركة الالقو -2
تم تحويلها بشكل سليم  ة د من أن تلك القوائم المالي مصر. لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية للتأك

 لمعايير الدولية للتقرير المالي. ا تتماشى معل
ا خطاباً من إحدى شركاتها التابعة خارج المملكة، مفاده  المهم است2020مارس  29ريخ بتا أعلنت الشركة  -3

تعيين خبير لتقصي هذا   توّصل إدارة تلك الشركة لدالئل عن وجود شبهة غش في الشركة التابعة وقررت 
هذه القوائم  في  ويات الالزمةعات تلك الشركة التابعة وعمل التس بيكس كامل م قامت اإلدارة مبدئيا بع. الغش

 دة. ال تستطيع اإلدارة حاليا تحديد األثر المالي لهذا الموضوع على هذه القوائم المالية. لموحالمالية ا
 

 باب ذلك:حسابات وأسجع التوصية مجلس اإلدارة باستبدال مرا
 ة. اء فترته المقرربل انتهالحسابات قع غيير مراجلتوصية بتااإلدارة ب لس مج لم يقم 
 
 

إلدارة، او التي رفض المجلس األخذ  جلس اوبين قرارات م بينها عارضالتي يوجد ت اجعة المر ةات لجن توصي
 بشأن مراجع الحسابات:  ين االعتباربها بع 

 . الشأنال توجد توصيات بهذا 
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 أسباب ذلك:يطبق، و  ات وما لمشركالمن الئحة حوكمة ق  طب ما 
كام  األح استثناء بن هيئة السوق المالية رة علصاد ات اة الشركحوكم يق جميع أحكام الئحة طب بت تلتزم الشركة 

 الواردة أدناه:  ةرشادي اإلست
 

رقم  
 لفقرة مادة/اال

 األسباب  مادة/الفقرة لعنوان ا

41 
7/90 

 
 التقييم 

آلية  على إعداد  حاليا   ت والمكافآ حات شيوتعمل لجنة التر، يهة استرشاد لماد ا
يد احتياجات  لتحد ذلك لس ولة المجهيك مجلس اإلدارة وتقييم اءأعضلتقييم 

دت  لوبة، وجوانب الضعف في المجلس إن وجالمطرة للمهارات مجلس اإلدا
 شر للتقييم. كمؤ

 المادة استرشاديه.  تحفيز العاملين  85

 رشاديه. استة الماد  الجتماعيةا ية ة المسؤولسياس 87

 ترشاديه. اسدة الما جتماعي االات العمل مبادر 88

 
م  31/12/2019المنتهية في السنة ( لاير للمساهمين عن 60,000,000غ ) مبل وزيعيقترح مجلس اإلدارة ت 

د موافقة  بعالقيمة األسمية لسهم الشركة %( من 5نسبة )ثل والذي يملاير للسهم الواحد نصف ( 0.5) بواقع 
ية العامة  لجمع لألسهم بنهاية يوم انعقاد االمالكين  نأحقية األرباح للمساهمي ، وسوف تكون ة العامة القادمةالجمعي

المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( بنهاية ثاني  للشركة و
لى  ة عانعقادها الحقاً بعد أخذ الموفق  للشركة والتي سيتم تحديد موعد مة عايوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ال

 . انعقادها من الجهات الرسمية

 آل لمان بةن عبةد العزيةزم الحرمين الشريفين الملك سة بما تقدمه حكومة خاد اإلشادة يود مجلس اإلدارة كما   
عية صةنيتشركة المسيرة ال ريب في تطوطاألثر اله لم كريم متواصل مما كان دع من- هللا مفظهح-عود وولي عهده س

إال أن يشةكركم  ع المجلسوفي الختام ال يس العالقة جميع الجهات الحكومية ذات  ىال ولوالشكر موص ارية،واالستثم
لمباشةر فيمةا حققتةه هةا األثةر ان لكا يوبي الشركة، التنسيد بالجهود المخلصة لمتلبية دعوته بالحضور وأن يشعلى 
 ام.عفي هذا ال من نتائجة كالشر

 ،، ق،وفيت الولي  وهللا 
 دارة مجلس اإل
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