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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
 

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

 
إدارة   مجلس  عن  الطبية    شركةالنيابة  والمستلزمات  الدوائية  للصناعات     -السعودية 

الدوائية   عنسبيماكو  أن    نفسي   وأصالة  السنوي  يسرني  التقرير  لكم  لعام   والثالثون  الرابعأقدم 
اإلدارة    ،م2020 مجلس  تقرير  مراجعيمتضمنا  المالية  وتقرير  والقوائم   الموحدة   الحسابات 

 . الموحدة واإليضاحات حول القوائم الماليةم 31/12/2020المنتهية في  المالية للسنة
 

، والتي أثرت على االقتصاد العالمي بصورة  م جائحة كورونا2020شهد العالم خالل العام  
الحرمين  خادم  موالي  وتوجيهات  دعم  بفضل  ثم  وتعالى،  سبحانة  هللا  من  بفضل  أنه  إال  عامة، 

بن عبدالعزيز   الملك سلمان  أوالً،    -الشريفين  األنسان  مبدأ  لتعزيز  السبل  بتوفير جميع  حفظه هللا 
حفظه   –سمو الملكي األمير محمد بن سلمان  ومتابعة من سمو سيدي ولي عهده األمين صاحب ال

من   تمكنا  والدواء  للغذاء  لعامة  والهيئة  الصحة  وزارة  في  ممثلة  الحكومية  الجهات  وجهود  هللا، 
 االستمرار في تقديم المنتجات الدوائية للسوق السعودي بصورة سلسة.

 
٪( نتيجة  5)مليون لاير سعودي    73ارتفعت إيرادات المبيعات بمبلغ    ،م 2020خالل عام  

مليون لاير سعودي   122تكلفة المبيعات بمبلغ    انخفضت  كما  الزيادة في مبيعات القطاع الخاص،
اإلنتاج12) كفاءة  لتحسين  رئيسية  كنتيجة  الربح   ،٪(  إجمالي  في  كبيرة  زيادة  إلى  ذلك  أدى  وقد 

ى إل  2019عام    ٪( في33٪( وتحسن هامش الربح من )39مليون لاير سعودي )  194بمقدار  
 م.2020٪( في عام 44)
 

م بتوقيع  2020في إطار تعزيز التحالفات االستراتيجية قامت سبيماكو الدوائية خالل العام  
الدوائية مع عدد من  المجموعات  لعدد من  التصنيع والتسويق  اتفاقيات استراتيجية في مجال  عدة 

الدوائية   سبيماكو  قدرة  تعكس  والتي  العالمية  تحقيقالشركات  المطابقة مستو   على  من  عالي  ى 
ومعايير  عالية  بجودة  دوائية  مستحضرات  تقديم  على  والحرص  العالمية  واالشتراطات  لألنظمة 

 عالمية.  
 

العام   تم 2020خالل  األورام97انجاز    م  أدوية  مصنع  مشروع  من  عالية    %  واألدوية 
شكل مستمر على  تعمل الشركة ب م، و 2021ومن المتوقع انتهاء المشروع في الربع الثاني  ،  السمية

، GMP)) التصنيع الجيد    ممارسةأسس  تحديث وتطوير مصنعها في القصيم ليتواكب مع متطلبات  
للشركة    في حين يجري العمل مع الجهات الحكومية ذات العالقة إلنهاء التراخيص للبرج اإلداري

 .  في الرياض
 

دية وتدريبها، حيث  واصلت سبيماكو الدوائية دورها الريادي في استقطاب الكفاءات السعو 
السعود نسبة  العديد   ي% من اجمال45  ةبلغت  بتدريب وتأهيل  الشركة  الموظفين، كما قامت  عدد 

 من الكوادر الوطنية وتنظيم العديد من الدورات التدريبية بمختلف المجاالت.
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تفعيل بيئة العمل عن بعد للموظفين باستخدام اتصال آمن بخدمات تقنية    فيالشركة    نجحت

أداء أعمالهم بكل يسر الم لتمكينهم من  بينهم وذلك  للتواصل  الالزمة  علومات كما وفرت األدوات 
 وسهولة خالل فترة جائحة كورونا.

 
في   االستدامة  على  وركزت  االجتماعية  للمسئولية  مبادراتها  تنفيذ  في  الشركة  استمرت 

يون لاير لتعزيز الجهود  مل  11  بمنتجات دوائية بقيمة  دعم جهود وزارة الصحةبرامجها من خالل  
انتشار فايروس كورونا الوطنية  المتخصصة، كذلك    .للحد من  العلمية  الجمعيات    رعاية مؤتمرات 

دعم مراكز التأهيل  و ،  دعم جائزة الشاب العصامي باالضافة الى  دعم جمعية االطفال المعوقين،  و 
 .والجمعيات الخيرية بمعقمات من انتاج الشركة

 
با نتوجه  الختام  الملك سلمان بن عبد  وفي  الشريفين  الحرمين  لشكر والتقدير لحكومة خادم 

حفظهم  -وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  وولي عهده  آل سعود  العزيز
مساهمي الشركة لثقتهم ودعمهم  و ذات العالقة    الحكومية  الجهات  جميع  والشكر موصول إلى  -هللا 

  جميع ضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة والشركات التابعة والدائم كما أوجه الشكر ألع
المملكة وخارج  داخل  السعودية  منسوبيها  من    العربية  مزيد  الى  متطلعاً  المخلصة  جهودهم  على 

  .م2021النجاحات خالل العام 
 
 

 محمد بن طالل النحاس                                                                                 
 شركة إدارةرئيس مجلس 

   سبيماكو الدوائية                                                                               
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 التقرير السنوي 

 لمجلس إدارة سبيماكو الدوائية 

 م2020للعام المالي 

 

 مقدمة:

أن يقةدم )سبيماكو الدوائيةة( دية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية يسر مجلس إدارة الشركة السعو 

داخل و  استثماراتهاالذي يستعرض فيه كافة نشاطات شركة سبيماكو الدوائية و   الثالثونو  الرابعتقريره السنوي  

 ً ً     م2020  عةامعن الوضع العام للشركة خةالل    خارج المملكة العربية السعودية وملخصا قوائم الماليةة بةال  مرفقةا

وتقريةر مراقةب الحسةابات عةن النتةائا الماليةة للشةركة ،    م،31/12/2020للسنة المالية المنتهية في  الموحدة  

ً التقرير ملخص  يتضمن، كما    ومتضمنا أهم التطورات والنتائا وأنشطة التشغيل عةن تطبيةق حوكمةة الشةركات   ا

 عن المجلس .  اللجان المنبثقةو اإلدارةومعلومات تفصيلية عن مجلس 

 

 

 :الدوائية الرئيسةسبيماكو  شركة نشاطات

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

يشمل  ثانوي  ، ونشاط  االستهالكيةنية وإنتاج المستلزمات الطبية  األجهزة والمستلزمات الطبية والصيدال اإلنتاج و
 . وأوراق مالية  خدمات الرعاية الصحية االستثمار في 

 

 :الخطط والتوقعات المستقبلية

منذ عام    ة السعوديةتحتل سبيماكو الدوائية المرتبة االولى في مبيعات االدوية للقطاع الخاص في المملكة العربي
كما ان لها تواجد قوي في القطاعات الحكومية الطبية المختلفة    وافريقية   ( دولة عربية14وتتواجد في )  م2014

 خارجها والدخول الى دول وقارات جديدة. و تعزيز تواجدها داخل المملكة  في وتطمح سبيماكو الدوائية 

تحالفات     الدوائية  العد   استراتيجيةلسبيماكو  الشركات  مع  رواد صناعة  يد من  مع  والشراكة  الجنسيات  متعددة 
وكان    الدواء، مما ساعدها في توطين إنتاج أحدث المستحضرات الدوائية المبتكرة في المملكة العربية السعودية

من اخرها التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة )جانسن( للمستحضرات الطبية الدوائية والرائدة في مجال انتاج  
تقوم  وتص  ان  على  التفاهم  مذكرة  وتنص  الدم  فرط ضغط  عالج  ادوية  و  السرطانية  االورام  عالج  ادوية  نيع 

سبيماكو الدوائية بتصنيع عدد من المستحضرات التي تملكها شركة جونسون & جونسون تصنيعاً كامالً مع نقل  
بمستحضرين صي  تكون  والبداية  القصيم  في  الشركة  الى مصنع  التصنيع  لعالج  تكنلوجيا  يستخدم  االول  دالنيين 
 بعض االورام السرطانية واآلخر يستخدم في عالج مرض فرط ضغط الدم الرئوي. 

كما ابرمت سبيماكو الدوائية اتفاقية مع شركة )أمجن( االمريكية يتم بموجبها توطين حقوق التسويق ونقل تقنية    
جية( عالية الجودة والذي يستخدم لعالج بعض بعض خطوات التصنيع الحد مستحضرات التقنية الحيوية )البيولو

 االمراض المناعية. 

( منتجات صيدالنية بتراكيز مختلفة  9م طرحت سبيماكو الدوائية في سوق االدوية السعودي )2020وخالل عام  
 ( منتجات لعالج االورام السرطانية. 3وباستخدامات مختلفة منها ) 
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في الحث على توطين الصناعات الدوائية عالية التقنية وزيادة    2030ويأتي كل ذلك تماشياً مع رؤية المملكة  
حيث يحصل على ادوية عالية الجودة والتقنية مصنعة محلياً    المريض المحتوى المحلي وهذا بدوره ينعكس على  

 وبأسعار مناسبة. 

ابعة لها والتي  تم البدء في تطبيق خطة التحول االستراتيجي لسبيماكو الدوائية والشركات التم  2020وفي عام  
عام   في  االدارة  مجلس  اعتمدها  والتي  سنوات  ثالث  الى  العمل  2019تستمر  آلية  تحسين  الى  تهدف  والتي  م 

وزيادة   االيرادات  التابعة    باإلضافة االنتاج    كفاءةورفع  الشركات  اداء  وتحسين  جديدة  اسواق  في  التوسع  الى 
 وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع تحقيق اهداف الشركة. 

 
 -التابعة: لسبيماكو الدوائية وشركاتها  م2020خالل العام رز النشاطات  وفيما يلي أب 
 
 

 المشاريع الرأسمالية:   عدد من مالتكاالتطور في تنفيذ و  اوالً:
 
 
 

تم االنتهاء من تركيب جميع األنظمة والتسليم النهائي وتأثيث مبنى البرج    :في الرياض  مشروع برج اداري
تبلغ مساحة األرض  اإلداري في شما الرياض، حيث  أدوار تحت    4طابق و  24ويتكون من    2م  2430ل 

إدارية مكاتب  على  ويحتوي  الموافقات  األرض  انتظار  وفي  المدني  الدفاع  متطلبات  من  االنتهاء  تم  كما   ،
 . م2021من العام  الثانيخالل الربع  البرج  استخدامان يتم  المتوقع ومن الالزمة لبدء التشغيل  

 

تم االنتهاء من تركيبات كافه األنظمة وجاري العمل    : واألدوية عالية السمية  ع مصنع أدوية األوراممشرو
داخل   التصنيع  معدات  تركيبات  األورام  علي  أدوية  نطاق  مصنع  يقع ضمن  بالقصيم  الذي  الشركة  مصنع 

المشروع   مساحة  الصغرى   2م  2785وتبلغ  التصنيع  لوحدة  اإلنتاجية  الطاقة  وتبلغ  قرص    20،  مليون 
الكبرى    التصنيع  لوحدة  اإلنتاجية  الطاقة  تبلغ  في حين  والكبسوالت  الحبوب  بنوعيها  مليون    80للمنتجات 

% و  97.5وقد بلغت نسبة اإلنجاز لألعمال المدنية  ،  ساس سنوي  لوردية عمل واحدةوذلك على أ  قرص 
 م 2021  الربع الثانيفي والمتوقع االنتهاء   %96ألعمال اإللكتروميكانيكية  

 

يقع مشروع الشركة في جهة الدار البيضاء الكبرى )مدينة برشيد(    مشروع مصنع شركة سبيماكو المغرب: 

من   ويتكون  والسائلة  الصلبة  الدوائية  المستحضرات  انتاج  إلنتاج  ومخازن  خطوط  والسائلة  الصلبة  للمواد 

%، ومن  90بات الميكانيكية للمصنع  ومبنى إداري ومبنى للمرافق وقد بلغت نسبة اإلنجاز في أعمال التركي 

 م. 2021من العام  الرابعالمتوقع أن يكون التشغيل التجريبي في الربع 

 

   :مصنع الشركة في القصيممشاريع تحديث وتوسعة  •
 

 
 

تم االنتهاء من المشروع والتشغيل طبقا للجدول الزمني    إعادة تأهيل منطقة التصنيع لألقراص الصلبة:  -
ر منطقة التصنيع في قسم األدوية الصلبة الحالي الستيفاء المعايير الرقابية الحديثة  عادة تأهيل وتطويإل

 .  م2020األول االنتهاء من المشروع في الربع  وقد تم  ،ألسس ممارسة التصنيع الجيد 

 

منطقة   - تأهيل  األشربة:  إعادة  إلعادة  تصنيع  الزمني  للجدول  طبقا  والتشغيل  المشروع  من  االنتهاء  تم 
 . قسم االشربة الستيفاء المعايير الرقابية الحديثة ألسس ممارسة التصنيع الجيد تطوير تأهيل و

 

انشاء مستودع    االلي:مستودع  المشروع   - المشروع  الى ربط    ئعللبضا   آلييتضمن  باإلضافة  الجاهزة، 
لى  ا  النقلباستخدام الروبوت ومن ثم    الشحنات   تجهيز ليا، وتتم عملية  آجميع مخرجات مصانع االنتاج  

وقد تم االنتهاء من اعمال البناء واالنشاءات وكذلك    2م  3500وحدات التخزين، وتبلغ مساحة المشروع  
 .تم االنتهاء من اعمال تركيب المعدات 
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الحريق   - انظمه  تطوير  المشروع    والسالمة: مشروع  الحريق    منظومة تطوير  يتضمن  عن  الكشف 
ت  وقد  الصناعية  مدن  هيئه  لمتطلبات  والتراخيص وجاري  واالطفاء طبقا  الفنية  التصاميم  من  االنتهاء  م 

الصناعية المعتمدين من هيئه مدن  المحليين  للمقاولين  المشروع  المباني  ،  طرح  كافة  المشروع  ويغطي 
 التصنيع والمستودعات. ىاالداري ومبن  ى للمصنع منها المبن

 

فةي ومسةتودع    ى إداريمبنة  يتضةمن  الدوائية في المنطقة الشررقية:  مبنى ومستودع سبيماكومشروع   -

فةةي حةةين تبلةةغ طاقةةة المسةةتودع  طوابةةق، 7مةن  المبنةةىيتكةةون  ،2م 6400مدينةه الخبةةر علةةى مسةةاحة 

 م.2020 ، وتم االنتهاء من المشروع في الربع الرابعطبلية 3500االستيعابية الى 

 

 ريادة الشركة في السوق السعودي للقطاع الخاص:  ثانياً:
 
 

لألدوية بحصة    للسوق السعودي   ألول بين الشركات المتنافسة في القطاع الخاص حافظت الشركة على المركز ا
   IQVIA% حسب احصائيات    0.7و بمعدل نمو وصل الى    2020حتى نهاية عام    %  8  سوقية وصلت الى 

الشركة  ،  م2020لعام    من    ثالثة مراكزوحققت مستحضرات  مبيعاً  األكثر  العشرة مستحضرات  قائمة  ضمن 
  و  لثاني، في المركز ا  سنافي لى مستوى سوق الدواء بالقطاع الخاص، وهذه المستحضرات هي:  حيث القيمة ع

  اثنين من المستحضرات ايضاالى تواجد    و كالفوكس في المركز الرابع، باإلضافة،  لث في المركز الثاروفيناك  
 ً مبيعا األكثر  مستحضرات  العشرة  قائمة  مس  ضمن  حقق  المباعة حيث  الوحدات  عدد  فيفادول  تحضر  من حيث 

الثالث. بينما على مستوى  المركز    روفيناك  حتل مستحضر  فيما امن حيث عدد الوحدات المباعة،    الثاني المركز  
الشركة ضمن قائمة العشرة مستحضرات األكثر عدداً في    ت ثالثة من مستحضرا الوصفات الطبية فقد تواجدت 

ومستحضر روفيناك في المركز السادس الى جانب الوصفات الطبية، وهي مستحضر فيفادول في المركز األول  
مليون وصفة طبية    12.2مستحضر كالفوكس بالمركز الثامن، وحافظت الشركة على المركز االول بجدارة ب  

العام   بنسبة    2020خالل  الخاص  القطاع  في  والمحلية  العالمية  الشركات  جميع  بين  السوقية  حصة  وبأعلى 
% فقط عن نفس الفترة من العام    4.5 -اقرب منافس وبنسبة تراجع    مليون وصفة عن   1.7وبفارق   % 11.6
وذلك نتيجة النخفاض تردد المرضى    %   13 -   علما بأن السوق الكلي للوصفات الطبية انخفض بمعدل  السابق

   . على المستشفيات بسبب جائحة كورونا
 

 

 ات جديدة:  منتج وطرح  من خالل تطوير وتسجيل  منتجات الشركة زيادة محفظة   ثالثاً:
 

لدى    مستحضر بيطري   16مستحضرات تجميل و  7دوائي بشري و  مستحضر  56 تمكنت الشركة من تسجيل
مستحضر لصالح شركة سبيماكو    38الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية حيث تم تسجيل  

الدوائية ومازال هناك    12الدوائية و الدمام  الهيئة  م  44مستحضر لصالح شركة  لدى  التسجيل  تحت  ستحضراً 
الشركة بتسجيل   الدوائية، كما قامت  للغذاء والدواء لصالح شركة سبيماكو  مستحضراً خارجيا حتى    20العامة 

دولة    17مستحضر تحت التسجيل في االسواق الخارجية في    80وصل عدد المستحضرات تحت التسجيل الى  
 مختلفة. 

 
 
 
 
 
 

   مرخصة:لتسويق وتصنيع منتجات التحالفات الجديدة  رابعاً:
 

  م 2020فقد نجحت الشركة خالل العام الحالي  ،  2030وتماشيا مع رؤية المملكة    استراتيجية الشركة  على  بناء 
( عدد  توقيع  وتوزيع 10في  وتسويق  تصنيع  حقوق  على  الحصول  بهدف  اتفاقيات  المستحضرات  (  من  عدد 

فضال   الشركة،  مستحضرات  حقيبة  إلثراء  لبعض الجديدة  التعاقدية  الشروط  تحسين  أجل  من  التفاوض  عن 
 االتفاقيات االستراتيجية، وتشمل االتفاقيات التي تم توقيعها اآلتي: 
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الرائدة في مجال التقنية الحيوية لمستحضر  عقد التصنيع الجزئي والتسويق مع شركة "أمچن العالمية"  •

 . "أداليموماب" لعالج أمراض الجهاز المناعي الذاتية

لمستحضري التقنية  يد اتفاقية التصنيع الجزئي والتوزيع مع شركة "هوفمان الروش العالمية" تجد •

 . الحيوية )هيرسيبتين ومابثيرا( لعالج سرطان الثدي والجهاز الهضمي وسرطان الغدد الليمفاوية

(  4لعدد )تجديد اتفاقيتي الترخيص وتوريد وتسويق مع شركة "ميرك شارب & دوم األمريكية"  •

حضرات لعالج أمراض السكري وحساسية الصدر وآالم العظام، فضال عن تعديل وتحسين بعض  مست

 . البنود التعاقدية 

لمستحضر )إنزيماكس فورت( والذي يستخدم   اتفاقية ترخيص وتوريد مع شركة "أوورا" اإلسبانية  •

 . لعالج أمراض عسر الهضم 

لمستحضر الحقن "باريكالسيتول" والذي  " األوروبية اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع شركة "فارماثين •

يستخدم لعالج فرط نشاط الغدة الدرقية الثانوي المرتبط بالفشل الكلوي المزمن والذي سيساهم في اثراء  

 . وحدة الحقن 

لمستحضرين لعالج ارتفاع ضغط الدم  اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع شركة "ماكلويدز الهندية"  •

 ا. بروستاتومستحضر ثالث لعالج أمراض ال

الهندية تلبية لحاجة السوق السعودي وبناء على  "ماكلويدز الهندية" إتفاقية ترخيص وتوريد مع شركة  •

قائمة األدوية الهامة لهيئة الغذاء والدواء السعودية لتوفير عقارين لعالج مرض نقص المناعة المكتسب  

 . )حاصلين على موافقة هيئة الغذاء والدواء األمريكية( 

لمستحضر )تولفبتان( والذي يستخدم لعالج   ترخيص وتوريد مع شركة "هينجروي" الصينيةاتفاقية  •

 . نقص الصوديوم في الدم 

مذكرة التفاهم مع شركة  كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية، منها  •

ضغط الرئة المرتفع،  ( مستحضرين لعالج األورام و 2والتي تم توقيعها مؤخرا لتوطين عدد ) )جانسن(

 . وقد تم التوقيع في حضور معالي وزير االستثمار ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية 

( إتفاقية سرية معلومات إلستكشاف عدد من الفرص الجديدة، والتي ستسهم في  53تم أيضا توقيع عدد ) •

 إثراء حقيبة مستحضرات الشركة. 
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 :والشقيقة التابعةالشركات 

 والشقيقة:  ا يلي بيان بالشركات التابعة وفيم 

 الشةةةةركة التابعةةةةةة 
رقم السجل التجاري  

 والدولة محل التأسيس 

الموقع  

الرئيسي 

لعمليات  

 الشركة 

 راس مال الشركة  النشةاط الرئيس للشةركة 

نسبة التملك  

المباشرة  

وغير  

 المباشرة

 شركة اّراك للرعاية الصحية 

 المحدودة )اّراك( 

1010075320 

 صادر من الرياض 

المملكة العربية  

 السعودية 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 بيع وتوزيع المنتجات الدوائية 
50,000,000 

 لاير سعودي 
100 % 

 المنتجات  لتصنيعالشركة العربية 

 الطبية المحدودة )عناية( 

1010089052 

 صادر من الرياض 

المملكة العربية  

 السعودية 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

نتاج المستلزمات الطبية  إ

 االستهالكية

20,000,000 

 لاير سعودي 
51 % 

 شركة الدمام الدوائية

 )الدمام فارما( 

2050088711 

صادر من الدمام  

المملكة العربية  

 السعودية 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

تصنيع وتسويق وبيع  

 المستحضرات الدوائية

180,000,000 

 لاير سعودي 
85 % 

غرب  شركة سبيماكو الم

 للصناعات الدوائية 

15555 

 المملكة المغربية 

المملكة  

 المغربية

تصنيع وتسويق وبيع  

 المستحضرات الدوائية

470,000,000 

 )درهم مغربي( 
70.65 % 

شركة كاد الشرق األوسط  

 4 للصناعات الدوائية 

1010221859 

 صادر من الرياض 

المملكة العربية  

 السعودية 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

المواد األولية الفعالة   صناعة

التي تدخل في صناعة  

 الدوائيةالمستحضرات 

266,000,000 

 لاير سعودي 
46.05 % 

 شركة القصيم للخدمات الطبية 

1131011745 

المملكة العربية  

 السعودية 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

تملك وإدارة وصيانة  

المستشفيات والوحدات الطبية  

 وتجارة المعدات الطبية 

200,000,000 

 لاير سعودي 
57.22 % 

شركة سبيماكو مصر للصناعات  

 الدوائية

137914 

 االسكندرية

جمهورية  

مصر  

 العربية

تصنيع وبيع وتسويق  

 المستحضرات الدوائية

66,879,000 

 )جنيه مصري( 
51.66 % 

 2 شركة أراكم الطبية
1010438142 

 الرياض

المملكة  

العربية  

 السعودية 

إدارة وتشغيل الصيدليات  

مراكز الطبية وتجارة  وال

 الجملة بالقطاع الصحي 

5,000,000 

 لاير سعودي 
100 % 

شركة الوطن العربية للصناعات  

   3الدوائية 

1131169001 

 الرياض

المملكة  

العربية  

 السعودية 

إنتاج المستحضرات  

الصيدالنية ومستحضرات  

 شبه الدوائية  التجميل

100,000,000 

 لاير سعودي 
100 % 

 زائر مؤسسة سبيماكو الج
0011047N00 

 الجمهورية الجزائرية 

الجمهورية  

 ية الجزائر

استيراد وتصدير المواد  

الصيدالنية والمواد األولية  

والتجهيزات والمعدات الطبية  

والمستهلكات والمواد شبه  

 الصيدالنية

160,000,000 

 )دينار جزائري( 
100 % 

شركة الصناعات الدوائية  

 1للتوزيع 

1010219722 

 اض صادر من الري 

المملكة العربية  

 السعودية 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

تجارة الجملة والتجزئة في  

األجهزة الطبية والصناعات  

 الكيماوية

1,000,000 

 لاير سعودي 
100 % 

 1شركة سبيماكو مصر للتوزيع 

35176 

جمهورية مصر  

 العربية

جمهورية  

مصر  

 العربية

العمل في مجال البيع  

ة  والتوزيع والدعاية الطبي 

 والتصنيع لدى الغير 

20,000 

 )جنيه مصري( 
100 % 
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 1 شركة سبيماكو مصر للتسويق 

35177 

جمهورية مصر  

 العربية

جمهورية  

مصر  

 العربية

العمل في مجال البيع  

والتوزيع والدعاية الطبية  

 والتصنيع لدى الغير 

20,000 

 )جنيه مصري( 
100 % 

 إيجيبت شركة سبيماكو 

36022 

جمهورية مصر  

 العربية

هورية  جم

مصر  

 العربية

االستيراد والتصدير والبيع 

والتوزيع وتسويق  

 المستحضرات الصيدالنية  

2,000,000 

 )جنيه مصري( 
100 % 

الشركة العربية الصيدالنية  

 تافكو الجزائر -طاسيلي

00B14160 

 الجمهورية الجزائرية 

الجمهورية  

 ية الجزائر

إنتاج وتسويق وبيع  

 المستحضرات الطبية 

1,083,482,400 

 )دينار جزائري( 
22 % 

 5 شركة انورا للتجارة

1010932393 

المملكة العربية  

 السعودية 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 أنشطة المنشآت الصيدالنية  
300,000 

 لاير سعودي 
99 % 

 
 .نشاطها حتى اآلنالشركة لم تباشر   1

 ناعات الدوائية للتوزيع. % لشركة الص20% لشركة اّراك للرعاية الصحية و80شركة مملوكة بنسبة   2

فارما(    الدوائية  للصناعات  العربية  الوطن   شركة  في   الشركاءقرر     3 اختيارية   2020  سبتمبر  16  بتاريخ)الوطن  تصفية  الشركة  تصفية 

  . التصفية   لأعما   إلنجاز  الالزمة  الصالحيات  كافة  ومنحه  السعودي  الشركات  نظام  من  205  المادة  ألحكام  وفقا   للشركة  قانوني  مصفي  وتعيين

 . % لشركة اّراك للرعاية الصحية15 وبنسبة  % لشركة سبيماكو الدوائية85شركة مملوكة بنسبة علماً أن شركة الوطن فارما هي 

لم  و   هذا،  لاير  مليون  266بزيادة رأسمال الشركة الى  الشرق األوسط للصناعات الدوائية  الشركاء في شركة كاد  قرر  م  2018خالل العام     4

سبيماكو الدوائية لتصبح   نسبة وسوف ترتفع  . قامت شركة سبيماكو الدوائية بتسديد حصتها في زيادة رأس المال  جراءات النظامية بعدتكتمل اال

 % بعد اكتمال اإلجراءات القانونية.  46

 % لشركة آراك للرعاية الصحية.  99شركة مملوكة بنسبة  5
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 ة:أبرز أعمال ونشاطات الشركات التابع

نشاط البحث والتطوير    بالكامل بدًءا من  الدوائي شركاتها التابعة سلسلة القطاع  و  الدوائية  سبيماكو  نشاطات   تشمل
والتوزيع  و بالتسويق  وانتهاء  لألدوية  األولية  المواد  مما    باإلضافة  لألدوية تصنيع  الصحية،  الرعاية  تقديم  إلى 

 القيمة في القطاع الصحي.  استراتيجية وميزة تنافسية في سالسل  أهمية  يمنحها 

 

 الصحية:شركة آراك للرعاية  
 

في المملكة العربية السعودية    والمستحضرات األدوية  تسويق وتوزيع  واحدة من أكبر وكالء  تعد شركة آراك   ▪
لوجستية كالتوزيع والتخزين، وأيضا    خدمات في القطاع الصحي، ويتمثل نشاطها في بيع المنتجات، وتقديم  

من   لعدد  لمجموعة  كوكيل  والتوزيع  والمبيعات  اإلمدادات  سلسلة  إدارة  حلول  تقدم  كما  العالمية،  الشركات 
  10,500مستودعات بمساحة اجمالية تبلغ    5سبيماكو ولعدد من الشركات المحلية والعالمية. وتدير الشركة  

المنا  جميع  تغطية  لها  يُتيح  مما  والقصيم  وأبها  والخبر  وجدة  الرياض  مدن  في  مربع،  الجغرافية  متر  طق 
من   مكون  نقل  أسطول  الشركة  تمتلك  كما  السعودية.  العربية  احتياجات    40بالمملكة  تلبية  لضمان  شاحنة 

 العمالء في نفس اليوم، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض. 
 

ت  تضم محفظة منتجات شركة آراك العديد من المستحضرات الطبية والبيطرية باإلضافة إلى المستحضرا ▪
نسبة   وتمثل  الغذائية،  والمكمالت  التوزيع  39التجميلية  قطاع  يمثل  كما  آراك،  شركة  اعمال  حجم  من   %

 . االيرادات % من 61والوكاالت التجارية نسبة 
 

 م. 2020 من األدوية البشرية خالل الربع الثاني والثالث من العامقامت شركة آراك بطرح عدد  ▪
 

آراك    قامت  ▪ العديشركة  وتسجيل  سبعة  بإدراج  ادراج  تم  حيث  والبيطرية  التجميلية  المستحضرات  من  د 
بعض   تسويق  تراخيص  تجديد  تم  كما  بيطري،  مستحضر  عشر  ستة  وتسجيل  تجميلية  مستحضرات 

 . المستحضرات التي تقوم شركة آراك بتوزيعها لبعض الشركات الموكلة 
 

عام   ▪ خالل  آراك  شركة  ا2020نجحت  شهادة  على  المحافظة  استمرارية  في    2015-9001اليزو  م 
شهادة الجودة في  وتجديدها لمدة ثالثة أعوام قادمة، كما استطاعت الحصول على استمرارية المحافظة على  

 ( الجيد  التخزين  الجيد  Good Storage Practiceممارسات  التوزيع  ممارسات  في  الجودة  وشهادة   )
(Good Distribution Practiceا الصحة  منظمة  اشتراطات  حسب  وذلك  اجتيازها  (  بعد  لعالمية 

 لعمليات التقييم من الجهات المانحة للشهادات.
 

 

 :)الدمام فارما( شركة الدمام الدوائية
 

الدمام   ▪ لشركة  الرئيسي  المقر  إنتاج    فارمايقع  على  الشركة  وتعمل  بالدمام   االولى  الصناعية  المدينة  في 
مليون كبسولة و الذى    60ن قرص و  مليو   250وتسويق المستحضرات الطبية بطاقة انتاجية تصل الى  

اكتمال  علبة  مليون    10.5سينتا   )قبل  منتجاتها  بتصنيع  فارما  الدمام  وبدأت   ، والتغليف  التعبئة  لخطوط 
مصنع الشركة( من خالل اتفاقية تصنيع مع شركة سبيماكو الدوائية ، وقد حصلت الشركة على ترخيص  

عام   منتصف  في  والدواء  الغذاء  هيئة  من  تصنيع  2017المصنع  على  ذلك  بعد  الشركة  عملت  حيث  م 
بمدينة   الشركة  مصنع  إلي  بالقصيم  الدوائية  سبيماكو  مصنع شركة  من  التصنيع  تقنية  نقل  عبر  منتجاتها 
الدمام كما أبرمت الشركة اتفاقية توزيع وتسويق المنتجات مع شركة آراك للرعاية الصحية، وتقوم الشركة  

دوائية   مستحضرات  الحالية    عات لمجمو بتصنيع  سبيماكو  شركة  محفظة  مع  تتكامل  متنوعة  عالجية 
التشغيل   في  كفاءة  إلى  للوصول  المجموعة  لدى  والتوزيع  والتسويق  التطوير  قدرات  من  لالستفادة 

 والحصول على ميزة تنافسية مقارنة بالمنافسين. 
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المسجلة   ▪ فارما  الدمام  منتجات  محفظة  بعدد    23تضم  متعدد ع  لمجموعات تركيز    57منتا  ة  الجية 
وأدوية الجهاز التنفسي وصحة الرجل باإلضافة إلى المضادات الحيوية  كأمراض القلب والتهاب المفاصل  

عام   تم خالل  وقد  الدم.  العصبي وأدوية ضغط  الجهاز  نظم    2020وأدوية  الشركة على شهادة  حصول 
للمصنع   الجودة  للغ  ISO 9001إدارة  العامة  الهيئة  موافقة  إلى  على  باإلضافة  والدواء    تسجيل ذاء 

 (. تركيز  12منتجات ) 5منتجات المسجلة بواقع العدد ليزيد  مجموعة من منتجات الشركة 
    

 

 :شركة القصيم للخدمات الطبية
 

شركة مساهمة )مقفلة( وتعمل في تأسيس وتجهيز وتملك المستشفيات والمراكز الصحية وإدارتها وصيانتها   ▪
للاوتشغيله القصيم  شركة  تمتلك  بسعة  .  الوطني  القصيم  مستشفى  الطبية  تم    100خدمات  والذي  سرير 

االستشاريين السعوديين واألخصائيين في التخصصات   ويضم نخبة من األطباء   2010افتتاحه رسميًا عام  
من   الصحية  الخدمات  أنواع  مختلف  الوطني  القصيم  مستشفى  ويغطي  الكفاءة.  عالية  والمعدات  المختلفة 

نوعة والطوارئ والتنويم والعناية المركزة العامة والقلبية وكذلك العناية المركزة لألطفال  خالل العيادات المت
القلب والذي يعد األول والوحيد في   المستشفى مركًزا متخصًصا في قسطرة  الوالدة وكذلك يوفر  وحديثي 

الذي يقدم ا التعليم والتدريب المستمر  القصيم، كما يضم قسم  الندوات  القطاع الخاص في منطقة  لعديد من 
 . ن الهيئة الصحية للتخصصات الطبية والمؤتمرات العلمية والدورات القصيرة المعتمدة م 

الوطني في كل عام   ▪ القصيم  أعلى معايير  الى  يتطلع مستشفى  لتحقيق  يقدمها  التي  الطبية  الخدمات  تطوير 
الس المركز  من  االعتماد  شهادة  على  بحصوله  وذلك  الصحية  بالرعاية  المنشآت    العتماد عودي  الجودة 

 ( األمريكية. JCI) يير اعتماد جودة الخدمات الصحية ( وتحقيق معاCBAHIالصحية سباهي ) 

 

 : للصناعات الدوائية شركة سبيماكو مصر
 

شركة تصنيع دوائي تقوم بتصنيع وتسويق وتوزيع المستحضرات الدوائية، ويقع مصنع الشركة في برج   ▪
، ويأتي استثمار سبيماكو الدوائية في شركة سبيماكو  2م   8500مساحة  العرب في مدينة اإلسكندرية على  

مصر متوافقاً مع طموح المجموعة في زيادة حصتها في السوق المصري، وكما يركز استثمار الشركة في  
 شركة سبيماكو مصر على تعزيز محفظة المنتجات وتواجد المجموعة في السوق المصري. 

مصر   ▪ سبيماكو  منتجات  محفظة  تغطي  65)تضم  متعددة  عالجية  لفئات  ومسوق  مسجل  مستحضر   )
الجهاز   والعظام،  العضلي  الجهاز  امراض  القلب،  امراض  الهضمي،  الجهاز  امراض  التالية:  األمراض 
التنفسي، وصحة الرجل باإلضافة الي مجموعة المضادات الحيوية ويوجد لها في مراحل التسجيل المختلفة  

  ( مستحضر آخر. 45حوالي )

  

 المغرب:كة سبيماكو  شر
 

الطاقة   ▪ وتبلغ  الصيدالنية،  والمنتجات  األدوية  وتوزيع  واستيراد  وتسويق  تصنيع  نشاط  في  تعمل  الشركة 
مليون عبوة للمنتجات السائلة سنويا، كما تبلغ الطاقة اإلنتاجية لخط تعبئة الكبسوالت    2.6االنتاجية للشركة  

 . كة الحالي في مدينة طنجة حوالي مليون كبسوله سنويا من خالل مصنع الشر

دوائية    منتجات   5، وتم إطالق  تركيز  56  بواقع  دوائي ومكمل غذائي  منتا  28مستحضرات الشركة    تبلغ  ▪
مستحضر    30الة    تتجاوزم، ولدى الشركة العديد من المنتجات تحت التسجيل والتطوير  2020خالل العام  

 مستلزمات طبية.  5دوائي و

تصنيعها وتصديرها من قبل    يتم   تراكيز   10بة    مسجلة  منتجات   ة لحالية ثالثتضم المحفظة ااضافة الى ذلك   ▪
 . على شكل مستحضرات جاهزة للبيع شركة سبيماكو الدوائية  
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البيضاء ▪ الدار  في  الجديد  الشركة  مشروع  من  االنتهاء  تقنيات    %87بنسبة    تم  أحدث  على  أسس  والذي 
الصيدالنية إلنتو  الصناعة  وذلك  الجيد  التصنيع  المحلي  قواعد  للسوق  الصلبة  الدوائية  المستحضرات  اج 

أ من  الصلبة  للمواد  متكاملة  وحدة صناعية  من  يتكون  والذي  للخارج،  للتصدير  وكبسوالت  وكذلك  قراص 
سع لتخزين  تكبسوله للعام الواحد، ومخازن ت  مليون  242وقرص    مليون  570تعادل    ىبطاقة إنتاجية قصو 

ك مبنى للمرافق والخدمات، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي  ومبنى إداري وكذل طبلية، 2300حوالي 
إلى    الحالي كما سيتم العمل على نقل خط إنتاج األشربة من المصنع     م. 2021من العام    الرابع الربع    خالل

 م. 2021العام من  الرابعالربع  خاللالمصنع الجديد 

،  التعاقديالشركات الدولية فيما يخص التصنيع    وقعت الشركة اتفاقيات مع الشركاء المحليين وكذلك بعض  ▪
 التسويق المشترك. والتسجيل حسب الخطة االستراتيجية للشركة  و

 : مؤسسة سبيماكو الجزائر
 

للمواد   ▪ واالستيراد  التوزيع  بمجال  الجزائر  سبيماكو  مؤسسة  وتعمل  الجزائر،  مدينة  في  المؤسسة  مقر  يقع 
ال سبيماكو  استثمار  ويأتي   ، المجموعة  الصيدالنية  طموح  مع  متوافقاً  الجزائر  سبيماكو  مؤسسة  في  دوائية 

حيث يرتكز استثمار الشركة على تعزيز حضور المجموعة في السوق الجزائري وزيادة الحصة السوقية،  
الجزائري بمختلف   الدوائية وبيعها وتوزيعها في السوق  الجزائر باستيراد منتجات سبيماكو  وتقوم سبيماكو 

العالج تصنيعها  فئاتها  ويتم  الدوائية  سبيماكو  من  الخام  المواد  باستيراد  الجزائر  سبيماكو  تقوم  وأيضا  ية 
 . بالمناولة مع المصانع المحلية

 ملف للتسجيل والتصنيع المحلى لدى شركة تافكو.  12التوسع في التصنيع المحلى عن طريق إضافة عدد تم  ▪
ب ▪ المؤسسة  ال  7عدد   التسجيل الستيراد قامت  معالجة  مستحضرات  أدوية  مثل  بالجزائر  تصنيعها  يتم  ال  تي 

، اضافة الى استيراد عدد من المكمالت  واألدوية الحيوية األورام ومضاعفاته وأدوية معالجة الفشل الكلوي 
 الغذائية.  

 

 :راكم الطبيةآشركة 
 

ا ▪ بتوزيع  حاليا  آراكم  تعمل  حيث  والتجزئة،  الجملة  تجارة  مجال  في  الطبية  آراكم  شركة  لمنتجات  تعمل 
في   الدوائية  سبيماكو  استثمار  ويأتي  الرياض،  في  الرئيسي  مستودعها  طريق  عن  المملكة  داخل  الطبية 
تعتمد   التي  الرئيسية  األنشطة  في مجموعة  التكامل  في  الشركة  اهداف  تحقيق  في  للمساهمة  أراكم  شركة 

 عليها الصناعة الدوائية من التصنيع حتى البيع بالتجزئة. 
 

 :ارماشركة الوطن ف
مليون لاير سعودي. وتم وضع االستراتيجية العامة لشركة الوطن    100م وبرأسمال  2016تأسست عام   ▪

اجتمع   فقد  عليه  الشركة  تصفية  على  الشركاء  التفاق  ونظراً  البشرية  األدوية  أسواق  في  بالدخول  فارما 
بتاريخ   الدوائية  للصناعات  العربية  الوطن  شركة  في  الم28/1/1442الشركاء  م  16/9/2020وافق  هة 
 وقرروا باإلجماع تصفية الشركة، والشركة حالياً بطور التصفية. 

 
 

 للتجارة: انوراشركة 
 

  أولى،   كمرحلة   والصحة  بالبشرة   العناية  مجال  في  متخصصة   صيدليات   إنشاء  على  أنورا  فكرة  ارتكزت  •
شركة حاليا فرعين في  وتمتلك ال،  م2019الربع األول من العام  بداية  في    أول فروعها حيث تم افتتاح  
  التجزئة   قطاع   في   والمنافسة  السوق   وتحوالت   وضع  دراسة  حسب   التوسع   يتم   أن   علىمدينة الرياض،  

 المملكة.  من  الرئيسية المدن  باقي في  للصيدليات 
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 في قطاع البتروكيماويات:   الشركة استثمارات

نسبتها   الدوائية حصة  سبيماكو  مال  4.17تمتلك  من رأس  الصناعية العر  شركة ال%  لأللياف  رشد )  بية  ، (ابن 
تجدر االشارة  و  .وتتابع سبيماكو الدوائية الخطوات المبذولة إلعادة هيكلة الشركة ولتعزيز فرص عودتها للربح 

العام   في  الصناعية  2016بأنه  لأللياف  العربية  الشركة  في  استثمارها  قيمة  الدوائية  م خفضت شركة سبيماكو 
 م. 2019قيمة االستثمار خالل العام   المتبقي من ، وتم تخفيض الي االستثمار% من إجم95)ابن رشد( بنسبة 

في قطاع البتروكيماويات كجزء من االكتتاب الخاص   شركات أخرىساهمت سبيماكو الدوائية كمؤسس في  كما  
الشركات  لهذه  العام  الطرح  حيث  قبل  الدوائية  ساهمت  ،  لالستثمار  شركة  في  سبيماكو  السعودية  المجموعة 

، وساهمت الشركة في شركة التصنيع الوطنية وتم  2020ي وتم بيع المساهمة فيها بالكامل خالل عام  لصناع ا
المساهمة خالل عام   بقيمة سوقية بلغت 1.07وتبقى نسبة    2020بيع نسبة كبيرة من  الشركة  % من رأسمال 

 م. 2020/ 31/12كما في مليون لاير  129
   

االست  بيع  من  المحققة  األرباح  عام  بلغت  من    278مبلغ    2020ثمارات خالل  مباشرة  تحويلها  تم  مليون لاير 
 خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المبقاة. 
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  - الدوائية:لشركة سبيماكو  الماليةالنتائج 

 مقارنة بنتائا العام الماضي )بآالف الرياالت( م 2020النتائا المالية للعام 

 التغير نسبة 
 ( -التغير + أو )

 آالف الرياالت 
 م 2020

 آالف الرياالت 
 م 2019

 آالف الرياالت 
 البيان 

 مجموع االيرادات التشغيلية    1,486,846       1,559,477       72,631     5%

 تكلفة اإليرادات  (989,209)       (867,659)         121,550   (12%)

 مجمل الدخل  497,637          691,818           194,181   39%

 الدخل التشغيلي  (293,277)        153,175           446,451   (152%)

 ضمانات مالية  (108,530)        299                  108,830   (100%)

 مصروفات التمويل (53,643)          (44,234)           9,410        (18%)

552%     41,260             48,734              7,473  
صافي الدخل من االستثمارات 

 والشركات الشقيقة 

 الخسارة من العمليات غير المستمرة  (6,125)            (4,536)              1,589        (26%)

(123%)   593,579           109,541        (484,038) 
كاة  الدخل / )الخسارة( بعد الز

والضريبة وقبل حساب حصة األقلية  
 في صافي دخل الشركات التابعة 

(128%)   564,529           124,787        (439,742) 
صافي الدخل / )الخسارة( لمساهمي  

 الشركة  

 

، تمثل االيرادات من بيع  لاير  مليون   1,559  إجمالي مبيعات قدرها  م 2020حققت سبيماكو الدوائية في العام  
% بالمقارنة باإليرادات 4  تفاعمليون لاير وبنسبة ار  1,446% من إجمالي االيرادات بقيمة  93نسبة  باعة  بض

 ت % من إجمالي اإليرادا7، بينما تمثل اإليرادات من الخدمات ما نسبته 2019من بيع بضاعة المحققة في العام 
حساب الغير وخدمات الرعاية الصحية  خدمات التصنيع لعقود  مليون لاير وهي تمثل ايرادات من    113بقيمة  

 م. 2019% بالمقارنة بإيرادات الخدمات المحققة في العام 26 تفاع وبنسبة ار وخدمات التوزيع  
 

 -المختلفة: على القطاعات  االيرادات ويبين الجدول التالي توزيع 
 

 نسبة التغيير 
 م 2020

 االف الرياالت 
 م 2019

 االف الرياالت 
 القطاع  

 القطاع الخاص   751,915 815,842 9%

 وزارة الصحة والجهات الحكومية األخرى  464,514 447,793 %( 4)

 ايرادات التصدير   146,208 149,645 2%

 ايرادات الشركات الخارجية  34,805 33,241 %( 4)

 االيراد من الخدمات  89,403 112,956 26%

 اإلجمالي  1,486,846 1,559,477 5%
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داخل الشركة  مبيعات  إلى    تمثل  تصل  نسبة  بقيمة  88المملكة  إجمالي    %1,368  من  سعودي  لاير  مليون 

األسواق الخارجية  مليون لاير سعودي، علماً بأن مبيعات    191% بقيمة  12المبيعات وبقية األسواق الخارجية  
العربية  الخليا  دول  في  الصحة  لوزارات  الموحد  الشراء  بمناقصة  الخاصة  المبيعات  على  أيضاً  ما  في.  تشتمل 

% من إجمالي  45مبيعات شركة سبيماكو الدوائية )بدون شركاتها التابعة(، تمثل إيرادات القطاع الخاص  ب يتعلق
ً   ،اإليرادات  الوسطى والشمالية    :كالتالي   موزعة جغرافيا المنطقة  الغربية  في  %،  34في  بينما  36المنطقة   ،%

 . %6 % والمنطقة الجنوبية24تمثل االيرادات في المنطقة الشرقية 
 
 

مقارنة العام 
م            2020
 م 2019بالعام 

 التغيير الرئيسية أسباب نسبة التغيير% 

 اإليرادات

 
5% 

٪( نتيجة الزيادة في مبيعات  5مليون لاير سعودي )  73ارتفعت إيرادات المبيعات بمبلغ  
بمبلغ   الخاص  الرعاية    64القطاع  خدمات  من  االيرادات  ارتفاع  وأيضا  لاير،  مليون 

 17بمبلغ    الحكوميمليون لاير، و قد انخفضت االيرادات من القطاع    15صحية بمبلغ  ال
 مليون لاير.

 األرباح التشغيلية 

 
 
 
 
 ــ

مليون لاير    122االرباح التشغيلية الى انخفاض تكلفة المبيعات بمبلغ    فييرجع االرتفاع  
ال12سعودي ) اإلنتاج وتحسين مزيج  لتحسين كفاءة  المباعة.  ٪( كنتيجة رئيسية  منتجات 

٪( 39مليون لاير سعودي )  194وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في إجمالي الربح بمقدار  
 . 2020٪( في عام 44إلى ) 2019٪( في عام 33وتحسن هامش الربح من )

بمبلغ   والتسويق  البيع  انخفضت مصاريف  )  34ايضا  سعودي  نتيجة 10مليون لاير   )٪
أدى الى توقف تام لفعاليات التسويق، وانخفض مصروف االغالق خالل فترة الجائحة ما  

بمبلغ   التجارية  المدينة  الذمم  قيمة  لبعض   94االنخفاض  كان  سعودي.  لاير  مليون 
عام   في  المسجلة  المتكررة  غير  عام    2019المصروفات  أداء  على  إيجابي  .  2020أثر 

 لاير سعودي. مليون 137تتضمن هذه المصاريف خسائر انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 

 صافي الدخل 

 لمساهمي الشركة 

 
 
 ــ

االرب  باإلضافة ارتفاع  التشغيلية،  االى  بمبلغ    انخفضتح  التمويل  لاير    9تكلفة  مليون 
بمبلغ يسعود المشترك  والمشروع  الزميلة  الشركات  في  االستثمارات  أرباح  وارتفعت   ،

المتك  52 غير  المصروفات  بعض  الى  باإلضافة  سعودي،  في  مليون لاير  المسجلة  ررة 
عام    2019عام   أداء  على  إيجابي  أثر  لها  كان  المصاريف  2020والتي  هذه  تتضمن   ،

 مليون لاير سعودي. 108مصاريف ضمانات مالية بمبلغ  
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 : م 2020إيرادات الشركات التابعة )داخل المملكة العربية السعودية وخارجها( للعام   يليفيما  
 

النسبة من إجمالي  
 االيرادات 

 االيرادات  
 )االف الرياالت( 

 الشركة

 شركة آراك للرعاية الصحية   169,856 11%

 شركة القصيم للخدمات الطبية  93,941 6%

 شركة أراكم الطبية  46,886 3%

 شركة الدمام الدوائية  42,988 3%

 شركة انورا التجارية  4,191 0%

 شركة سبيماكو المغرب  20,505 1%

 ة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية شرك 7,215 0%

 شركة سبيماكو ايجيبت لألدوية  8,017 1%

 شركة سبيماكو الجزائر  5,522 0%

 المجموع  399,120 26%

 
 وهي كالتالي:  ( دولة خارج المملكة12حاليا في ) الشركة بالتسويق تقوم 

 ن. اليم -سلطنة عمان  -البحرين  -الكويت  -اإلمارات  دول الخليج واليمن: ❖

 العراق.  -األردن  -لبنان دول الشمال العربي:  ❖

 المغرب.  –السودان  -مصر -الجزائر الدول اإلفريقية:  ❖

العام   إيرادات الشركة خالل  ادناه اجمالي  م في األسواق الخارجية لكل دولة على حده   2020يوضح الجدول 
  وتشمل ايرادات التصدير في كل دولة: 

 
 الدولة  اليين الرياالت( اإليرادات  )م %نسبة المبيعات 

 اإلمارات  68,162 % 40.0

 الكويت  29,378 % 17.3

 سلطنة عمان 22,490 % 13.2

 السودان  15,128 % 8.9

 البحرين 13,785 % 8.1

 مصر 8,062 % 4.7

 الجزائر 6,195 % 3.6

 لبنان  2,477 % 1.5

 األردن 2,276 % 1.3

 العراق  1,606 % 0.9

 المغرب  651 % 0.4

 اإلجمالي  170,210 100%
 

 

% مقارنة  10مليون لاير بنسبة انخفاض وقدرها    170.2م قيمة 2020ت ايرادات التصدير خالل عام  حيث بلغ
 م   2019العام السابق  بإيرادات 
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 من األنشطة في بعض الدول وفقاً للتالي:  العديد ب  م2020الشركة خالل العام  قامت 
 

وكذلك تم توقيع اتفاقية توزيع مع وكيل ثاني جديد للشركة )شركة    : تم تنفيذ أوامر شراء مع شركة افاقالعراق
 دارا( لتسويق منتجات الشركة في القطاع الخاص. 

: تم توقيع اتفاقية توزيع مع وكيل جديد للشركة )شركة الدانوب( لتسويق منتجات الشركة في القطاع الخاص ليبيا
 والعام وجاري العمل على اعادة تسجيل الشركة. 

تم تغيير نموذج اعمال التسويق ليكون من خالل الوكيل بدال من المكتب العلمي للشركة بهدف تحسين    :لبنان
 الربحية. 

: تم تفعيل دور االستيراد لشركة سبيماكو ايجيبت والعمل على توحيد نموذج التسويق وفقا الستراتيجية  مصر 
 الشركة في مصر بهدف خفض المصاريف. 

( وكالء جدد بهدف توسيع قاعدة العمالء واستغالل جميع  2تفاقيات توزيع مع عدد ): تم إضافة وتوقيع االسودان
 الفرص المتاحة. 

 
-وفقا للتوجهات االستراتيجية للشركة في األسواق الخارجية تهدف الشركة حالياً للدخول في أسواق جديدة )كينيا

لالستحواذ على مصنع لألورام في   تنزانيا( كذلك دراسة الفرص االستثمارية –اوغندا   -اوزبكستان-اثيوبيا
اندونيسيا، وقد قامت الشركة بتقييم تلك األسواق والفرص والبحث عن الوكالء المناسبين ومعرفة متطلبات  

 التسجيل ودراسة مالئمة األسعار الختيار المستحضرات، وفقاً للتالي:  
بعة تسجيل المنتجات وتنفيذ أوامر  وجاري العمل على متا  ATMAتم توقيع اتفاقية توزيع مع شركة   :اثيوبيا 

 الشراء للمنتجات التي تم تسجيلها. 
 للدخول في مناقصات القطاع العام للسوق األوغندي.  Benzina: تم توقيع اتفاقية توزيع مع وكيل اوغندا

وتوقيع اتفاقية للتسجيل الموحد مع شركة   LIMERIDGE: تم توقيع اتفاقية توزيع مع وكيل توزيع كينيا
–اوغندا –لتغطية التسجيل في كينيا  J.Kamau & Associates Pharma Consultantsرية  استشا

 تنزانيا   
  WID SPECTUM: تم توقيع اتفاقية توزيع مع وكيل توزيع  تنزانيا

لتوزيع منتجات الشركة ودراسة نموذج عمل مع شركة   ASIA PHARMA: تم اختيار الوكيل اوزبكستان
Nikapharm LLC  ل على تقييم فرص األعمال. وجاري العم 

 
 م : 2020تحديات العام 

 
العام    الشركة خالل  كانت    2020واجهت  والتي  التحديات  العديد من  التصدير  أبرزهام  بسبب   المؤقت   حظر 

COVID-19    قبل تطبيقها من  تم  قيود واجراءات جديدة  ل  هيئةالووضع  و العامة  والدواء  الجمارك هيئة  لغذاء 
الفترة الزمنية للحصول على موافقات أذونات التصدير بعد السماح بالتصدير في منتصف  والتي أدت إلى اطالة  

كما شهدت بعض ،  تصدير بعض المنتجات لضمان توفير مخزون االحتياج للسوق المحلي  وعدمم  2020عام  
 األسواق تقلبات حادة وانخفاض في اإليرادات نوجز بعضا منها فيما يلي: 

 

 دول مجلس التعاون:  -

التعاون    تخفيض  - مجلس  دول  بعض  في  المرجعية  األسعار  لسياسة  وفقا  المنتجات  بعض  أسعار 
 الخليجي. 

 المنافسة السعرية في المناقصات والشراء المباشر في القطاع الحكومي.  -

 السودان:  -
 المحلية مقابل العمالت االجنبية. التذبذب في سعر صرف العملة  -
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ى مستويات غير مشجعه للتصدير استنادا إلى  قرار وزارة الصحة خفض أسعار بعض المنتجات إل -
 . رخيصةفي السودان لوجود أدويه جنيسه مشابهه من مصادر  الشائعة األسعار 

 تأخر البنوك في اعطاء الموافقات على االستيراد بسبب القيود على توفير النقد األجنبي.  -
 عقبات الفسح الجمركي في المنافذ.  -

 لبنان: -
 .  تصادي السياسي واالقعدم االستقرار  -
انخفاض القوة الشرائية بسبب األوضاع االقتصادية والسياسية المتدهورة في الدولة مما جعل الوكيل   -

 يحجم عن زيادة أوامر الشراء والسيطرة على مستويات المخزون. 

 :  الجزائر -
 بالكامل له أثر سلبي على االيرادات.   المصنعةللمنتجات  االستيراد براما  انخفاض  -
 ي المصانع المحلية لتغطية التصنيع بالمناولة. صعوبات مالية لد  -

 اليمن وليبيا:   -

 .  السياسي واالقتصادي عدم االستقرار  -
 

 : قطر -
 استمرار حظر التصدير للسوق القطري.       
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 ( م2020 –  م2016قائمة الدخل لفترة خمس سنوات ) مقارنة

مزيد  العلى  االطالع مقارنة باألعوام المالية األربعة السابقة )ويمكن  م 2020للعام   بقائمة الدخلفيما يلي بيان 

 من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية واإليضاحات المصاحبة لها( 

 البيان )األرقام باآلالف(   م2016 م2017 م2018 م2019 م2020

              
1,559,477   

              
1,486,846   

        
1,503,323   

         
1,640,903   

        
1,516,550   

 االيرادات 

                
(867,659 ) 

                
(989,209 ) 

          
(894,807 ) 

          
(936,442 ) 

          
(804,013 ) 

 تكلفة االيرادات 

                 
691,818   

                 
497,637   

            
608,516   

           
704,461   

            
712,537   

 مجمل الربح

                
(320,185 ) 

                
(354,096 ) 

          
(349,536 ) 

          
(358,348 ) 

          
(458,927 ) 

 مصاريف البيع والتسويق 

                
(207,085 ) 

                
(210,141 ) 

          
(199,739 ) 

          
(132,306 ) 

          
(125,923 ) 

 المصاريف اإلدارية والعمومية 

                  
(20,413 ) 

                  
(13,502 ) 

            
(40,576 ) 

            
(37,492 ) 

            
(31,306 ) 

 مصاريف بحث وتطوير  

 
(1,475 ) 

 
(95,738 ) 

 
5,932 

 
3,418 

 
(49,261 ) 

 انخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية 

                            
-     

                
(137,699 ) 

                       
-     

 االنخفاض في قيمة الشهرة    -  -

 
10,515 

                  
20,262 

 
53,834 

 
13,730 

 
5,869 

 إيرادات/)مصاريف( أخرى 

                 
153,175   

                
(293,277 ) 

 
78,431 

           
193,463   

             
52,989 

 الدخل من العمليات الرئيسية

                   
38,213   

                  
(14,261 ) 
               

(6,403 ) 
              

(2,793 ) 
 

(8,669 ) 
 أرباح استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

                  
(44,233 ) 

                  
(53,643 ) 

            
(27,037 ) 

 
(14,715 ) 

            
(22,312 ) 

 مصاريف التمويل 

                         
299   

                
(108,530 ) 

                       
-     

 مصاريف ضمانات مالية    -    - 

                      
7,002   

                   
21,007   

              
29,191   

             
15,780   

             
25,440   

 توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها 

                      
3,518   
                         

727   
 -  - -  

أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او  
 الخسارة 

                  
(43,897 ) 

                  
(29,936 ) 

             
(25,500 ) 

            
(43,204 ) 

            
(43,682 ) 

 الزكاة وضريبة الدخل االجنبية 

                    
(4,536 ) 

                    
(6,125 ) 

 الخسارة من العمليات الغير مستمرة   -  -  -

                 
109,541   

                
(484,038 ) 

 
48,682 

           
148,531   

           
3,766   

 صافي الدخل قبل حصة األقلية 

                 
15,246 

                
44,297 

 
25,566 

              
(9,630 ) 

              
(5,169 ) 

 حقوق الملكية غير المسيطرة 

                 
124,787   

                
(439,741 ) 

 
74,248 

           
138,901   

 
(1,403 ) 

 صافي الدخل 

                        
1.04   
                      

(3.66 ) 
                  

0.62   
                  

1.16   
                  

(0.01  ) 
 ربح السهم

 . حدةكما هو موضح في القوائم المالية المو 2020لتتناسب مع تصنيف عام   األعوام السابقةتم إعادة تصنيف بعض أرقام 
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 ( م2020 –  م2016)قائمة المركز المالي لفترة خمس سنوات  مقارنة

مزيد  العلى  االطالع )ويمكن مقارنة باألعوام المالية األربعة السابقة  م 2020فيما يلي بيان بالمركز المالي للعام 

 من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية واإليضاحات المصاحبة لها( 

 البيان )باآلالف(  م   2016 م   2017 م   2018 م 2019 م 2020

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

 مجموع الموجودات المتداولة 2,204,954 2,079,647 2,100,510 1,923,385 2,674,552

 ةمجموع المطلوبات المتداول 849,513 909,272 1,215,727 1,499,975 1,571,674

 رأس المال العامل 1,355,441 1,170,374 884,783 423,410 1,102,878

0 816,244 873,905 1,058,808 1,097,682 
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 

 ممتلكات وآالت ومعدات  973,486 1,230,691 1,468,226 1,725,251 1,830,730

 إجمالي الموجودات  4,583,684 4,710,752 4,770,262 4,655,518 4,682,791

 إجمالي المطلوبات 1,813,178 1,895,637 2,014,144 2,541,391 2,611,827

 رأس المال المدفوع 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

715,533 743,541 1,353,735 1,381,305 1,446,037 
مكاسب غير االحتياطيات واألرباح المدورة وال

 المحققة والمنح  

 حقوق الملكية غير المسيطرة 124,469 233,811 202,382 170,586 155,430

 حقوق المساهمين  2,770,506 2,815,115 2,756,118 2,114,127 2,070,963

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين  4,583,684 4,710,752 4,770,262 4,655,518 4,682,791
 الموحدة.  م كما هو موضح في القوائم المالية2020لتتناسب مع تصنيف عام   األعوام السابقةتصنيف بعض أرقام إعادة  تم  
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 - المتاحة:الطاقات االنتاجية 

المختلفة    االنتاج كمية    ارتفعت  اإلنتاج  أقسام  إنتاج  %  13بنسبة    م 2020العام  خالل  في  مع    2019ممقارنة 
ووحدة   (1)األقراص    إنتاج  كما تم تشغيل وحدة  وف جائحة كورونا،ظر حسب ما هو مخطط لها على الرغم من  

،   GMPلتتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد     م 2020خالل العام  إنتاج األشربة بعد عملية التأهيل والتطوير  
التسلسل  )الرقم  النهائي  التعبئة  نظام  تقنية  وتفعيل  تشغيل  تم  اإلنتاجكما  في جميع خطوط  لتشغيل    ، ي(  باإلضافة 

الى المستودع  اآللي آلياً  منتجات وإنتاج  وكذلك تمت إضافة  ،  وربط جميع خطوط اإلنتاج ونقل المنتا النهائي 
 وفيما يلي تفصيل للطاقات االنتاجية المتاحة وكذلك نسبة استغاللها:    المختلفة  اإلنتاج  خطوط  جديدة إلى

 

 القصيم:  مصنع الشركة في  •
 

على   الطاقة االنتاجية خط االنتاج 
 أساس وردية واحدة 

على   الطاقة االنتاجية المستغلة
 أساس وردية واحدة 

 % 239 مليون  650 وأشربة جافة  اقراص وكبسوالت الصلبة الفموية

 % 128 مليون18 مل(150-100عبوة شراب ) السائلة الفموية

 % 61.6 مليون  150 جافة وأشربة اقراص وكبسوالت  المضادات الحيوية

 % 11.6 مليون  2.5 عبوة المطةهرات

 % 88 مليون  6.6 ابرة لمستحضرات العقيمةا

 % 121 مليون  10 انبوبة  الكريمات والمراهم

 % 276 مليون  18 تحميلة التحاميل

 

 الدمام فارما:  مصنع شركة  •
 . يون كبسولةمل 60مليون قرص و 250تبلغ الطاقة اإلنتاجية لمصنع شركة الدمام فارما 

 

 :  سبيماكو مصرمصنع شركة  •
  125و صلبة   جيالتينية  كبسولة   مليون  52.5  للكبسوالت   اإلنتاجية  مصر  سبيماكو   شركة  مصنع   طاقة  تبلغ 

 . قرص  مليون
 

 سبيماكو المغرب:  مصنع شركة •
 

ائلة، ومن  زجاجة سنوياً لألدوية الس  مليون   1.4تبلغ الطاقة اإلنتاجية لمصنع شركة سبيماكو المغرب الحالية  
 . كبسوله للعام الواحد  مليون  242وقرص   مليون 570المتوقع أن تصل الطاقة اإلنتاجية للمصنع الجديد 
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 م2019في العام  إنتاجه تم  مقارنة مع ما   م2020نتاج لعام كمية اإل
 

 

 ً  الكميات المنتجة سنويا
 إدارة اإلنتاج الوحدة

 م   2019 م 2020

91,339,571 77,387,845 
 وأشربة جافة  اقراص وكبسوالت

قسم المضادات  
 الحيوية

 قسم الحبوب الصلبة  وأشربة جافة  اقراص وكبسوالت 1,356,548,299 1,541,637,701

 قسم األشربة  زجاجة   19,387,420 22,987,470

قسم المراهم   أنبوبة   15,984,220 12,145,286
 تحميله  44,256,930 49,716,105 والكريمات 

5,769,634 8,666,975  
 حقنة

قسم المستحضرات  
 العقيمة

 المطهرات عبوة  1,410,449 291,184

 
 
 

 : داخل المملكة قائمة المستحضرات التي تم تسجيلها خالل العام
 

 يعالج  التراكيز  اسم المنتج 

 مضاد حيوي mg (5 and 7 Tabs) 320 فلوكساج

 اتش سي تي  –املوفان 

10 mg/320 mg/25 mg 
10 mg/160 mg/25 mg 

10 mg/160 mg/12.5 mg 
5 mg/160 mg/25 mg 

5 mg/160 mg/12.5 mg 

 لعالج ارتفاع ضغط الدم

 مضاد حيوي mg 600 كينزادو 

 مضاد للذهان  mg/ml 1 ريسيدرا

 مضاد للذهان  mg/ml 1 زوليندا

 ( الدمام فارما) أوزابين
15 mg  
20 mg 

 مضاد للذهان 

 مستقبالت الهستامينمضادات  mg/ml 0.5 ليزال 

 باليبرا
3 mg 
 6 mg  
9 mg 

 لعالج االضطراب الفصامي

 المزمن لعالج مرض الربو mg 10 ( الدمام فارما)ماكسير 

 لعالج تخثر الدم mg (60 Tabs) 2.5 بانوريف 

 لجام 
60 mg (8 Tabs) 
30 mg (8 Tabs) 

 صحة الرجل 
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 قالتيجيكت 
40 mg/ml  
20 mg/ml 

دعالج التصلب المتعد  

 كروتال 
0.5 mg 
 1 mg  
5 mg 

 مثبطات المناعه

 لتخفيف أعراض الطفح  % 10 كاالمار 

 mg 2.5/120 توماستي 
لعالج األعراض المصاحبة لحساسية 

 األنف

 هايجكس 
0.5%,0.1%  

(30 g, 50 g and 100 g) 
 يستخدم في التطهير 

 mg 8 اوكسير رابيد 
مضادات االلتهاب غير الستيرويدية 

 وماتيزمومضادات الر

 ( الدمام فارما)ماكسير 
4 mg  
5 mg 

 المزمن لعالج مرض الربو

الدمام )زانسور  -كو

 (فارما

300/12.5mg 
300/25mg 

150/12.5mg 
 لعالج ارتفاع ضغط الدم

 ( الدمام فارما)أتوكس 
60 mg 
90 mg  

120 mg 

في  )االلتهاب (لعالج األلم والتورم 

 المفاصل والعضالت 

 فانكاتا 
50 mg  

100 mg 
 لعالج العرج المتقطع 

 مضاد للذهان  mg 2 ( الدمام فارما)اربيكس 

 الجلدية  للتخفيف من البثور %10 وارت-أكس

 فانترا
50 mg (4, 12 and 30 Tabs) 
 100 mg (4 and 12 Tabs) 
200 mg (4 and 12 Tabs) 

 صحة الرجل 

 
التطويرمستحضر    45الشركة    لدى تحت  الشحالياً،    مازالت  تطوير  وأكملت  كما    19ركة  مستحضر   35توطين  مستحضر، 

 لغذاء والدواء للتسجيل.ل العامة هيئةلوكذلك قائمة بالمستحضرات التي تم تقديمها للشركات متعددة الجنسية 
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 : قائمة المستحضرات التي تم تسجيلها خالل العام خارج المملكة
 

 
 
 
 

 

 :م2020المستحضرات الجديدة التي تم طرحها خالل العام 
 

 

 المجموعة العالجية  التركيزات المطروحة  اسم المنتا 
 عالج االالم mg 8 اوكسيرا

 مضادات التجلط     mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg2.5 بانوريف 

 سرطان الدم  mg / 400 mg 100 ايميوتين 

 االمراض التنفسية Mcg 500 روفالست

 مضادات الفطريات   mg / 70 mg 50 فنجيسكا 

 االنيميا وأمراض الكلى  IU / 3000 IU / 4000 IU 2000 ريكورمون 

 االنيميا وأمراض الكلى  Mcg / 100 Mcg 50 ميرسيرا 

 سرطان الثدي  mg 2.5 يتروزل

 سرطان الثدي  mg 25 ايزولوك

 المضادات الحيوية mg 600 كينزادو 

 
 

 يعالج  الدولة التراكيز  اسم المنتج 

 جالندي
30mg 
60mg 

 الكويت 

 لعالج حالة فرط نشاط الغدة الدرقية

 للزهايمر 10mg زامنتا 

 بينزافليكس 
5mg 

10mg 
 لعالج تشنج العضالت 

 8mg أوكسيرا

 اإلمارات العربية المتحدة 

 يستخدم كمسكن و إللتهابات المفاصل 

 الميرا 
50mg 

100mg 
 .لعالج الصرع واالضطراب ثنائي القطب

 كاربازيو 
300mg 
600mg 

 أمراض الصرع وثنائية القطب

 ارتفاع مستوى الفوسفات بالدم 800mg رينومر 

 جالندي
30mg 
60mg 
90mg 

 لعالج حالة فرط نشاط الغدة الدريقية المغرب

 زولندا
5mg 

10mg 
15mg 

مجلس الصحة لدول  

 مجلس التعاون

من مجموعة مضاد الذهان لعالج اإلرتياب وعدم ترابط الكالم  

 ورتابة العاطفةوالسلوك 

 ألمراض السكري 50mg فالداتين 

 هيبافير 
0.5mg 
1MG 

   لعالج التهاب الكبد )بي( سلطنة عمان 



27 

 

 المبيعات الحكومية :  
 

م وقعت الشركة اتفاقية )وصفتي ( و التي تهدف لرفع مستوى الخدمات الصحية، حيث تتيح  2020خالل العام  
لوقت المالئم له مجاناً، وتم مؤخرا إدراج عدد للمريض إمكانية صرف الدواء من الصيدلية األقرب إليه وفي ا

لعدد   الجيدة  الربحية  ذات  المهمة  االصناف  الفترة  و،  منتا  14من  خالل  نجاحات  تحقيق  الشركة  استطاعت 
ك جائحة  ظل  في  و  )كوفيد والماضية  بعض  19-رونا  في  المتوقع  النقص  من  الرغم  على  سواء    المنتجات (، 

ذلك الحتفا و  تصديرا  أو  تداعيات هذه  استيرادا  في ظل  الدواء خصوصا  بمخزونها االستراتيجي من  الدول  ظ 
طريق منصة اعتماد و كذلك عبر منصة الشراء المباشر لشركة نوبكو وتم    مبيعات عن االزمة، وحققت الشركة  

السعودية   أرامكو  لشركة  التابع  هوبكنز  جون  مستشفى  مع  واالتفاقيات  المباشر  الشراء  أوامر  من  عدد  إبرام 
 دراج بعض االصناف الجديدة . وإ
 

 المملكة: نبذة عن سوق الدواء في المجموعات العالجية التي تعمل بها الشركة و  أبرز 
 

م بقطاعيه العام والخاص بنسبة تراجع في النمو   2020مليار لاير في عام   34.2 بلغ حجم سوق الدواء السعودي
مليار لاير   17.7% بواقع  52الدواء السعودي نسبة  %، ويمثل القطاع العام من مبيعات سواق    -4.5وصلت الى  

مليار لاير    16.5% من حجم السوق بقيمة  48%، بينما يمثل القطاع الخاص نسبة    -10وبنسبة تراجع وصلت الى  
 %.  3.1سعودي بنسبة نمو 

 
 أبرز المجموعات العالجية التي تعمل بها الشركة 

قيمة مبيعات  لعالجية المجموعات ا 
المجموعة 

 عالجية ال
 )مليار لاير( 

نسبة المجموعة 
العالجية من  

 السوق 
(%) 

قيمة مبيعات 
الشركة بالمجموعة 

 العالجية 
 )مليون لاير(  

النسبة من  
مبيعات  
 الشركة 
(%) 

الحصة السوقية  
للشركة من  
المجموعة 

  (%) العالجية

 21.3 16.1 310.5  4 1.4 الفم  -أدوية المضادات الحيوية 

 3.8 2.1 41.8 3.2 1.1 الحقن  -يوية أدوية المضادات الح

 2.8 0.4 8.5   0.9 304.0 أدوية مضادة للفطريات 

 44.6 6 116 0.7 0.259 أدوية عالج الكبد 

 17.2 19.7 378.8   6.4 2.2 عالج االلمأدوية 

 6.3 16.8 323.7 14.9 5.1 الجهاز الهضمي والسكريأدوية 

 33.5 8.6 165.3 1.4 0.493 أدوية صحة الرجل 

 10.6 9.3 180.2 4.9 1.7 أدوية الجهاز التنفسي

 23.6 3 57.8 0.7 0.245 أدوية عالج نقص الحديد 

 7.4 9.5 184.5 7.3 2.5 أدوية عالج أمراض القلب 

   2.9 3.6 69.4 7 2.4 األدوية النفسية والعصبية 

 
 

   البشرية: الموارد 
التابعة  استمرت   وشركاتها  الدوائية  سياس سبيماكو  السعوديةاست  ةفي  الكفاءات  توظيف  قطاب  تم  حيث   ،46  

% من اجمالي عدد الموظفين  45% وتمثل السعودة  33موظف سعودي خالل العام وبلغت نسبة توظيف النساء  
الدوائية سبيماكو  قامت لشركة  فقد  الشركة  في  العاملة  الكوادر  وتطوير  تأهيل  في  سياستها  في  واستمراراً   ،

العام   الدوائية خالل  المجاالت سبيماكو  بمختلف  لموظفيها  التدريبية  الدورات  من  العديد  بتنظيم  استفاد   الماضي 
وعملت  موظف  191منها   تدريب    الشركة،  على  العام  التخصصية    وطالبة  طالب   34خالل  األقسام  في 

 . وظيفة 200لتوطين ما يزيد عن  م2021واإلدارية، واعتمدت الشركة خطة التوظيف للعام 
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   تقنية المعلومات:
مكنت الشركة من تفعيل بيئة العمل عن بعد للموظفين باستخدام اتصال آمن بخدمات تقنية المعلومات كما وفرت ت

أداء أعمالهم بكل يسر وسهولة خالل فترة جائحة كورونا.   لتمكينهم من  بينهم وذلك  للتواصل  األدوات الالزمة 
الرقمي   التحول  خطط  بتنفيذ  الشركة  رقمنوبدأت  أرشفة    واالعتماد الورقية  الملفات    ة ومنها  في  التقنية  على 

 كجزء أساسي من خطة التحول الرقمي.  S/4HANAكما شرعت بالتخطيط لتنفيذ مشروع  ،الملفات 
هيئة   نظام  وكذلك  الرئيسي  النظام  بربطه  الجديد  اآللي  المستودعات  ادارة  نظام  تشغيل  الشركة من  تمكنت  كما 

حيث يوفر النظام اآللي للمستودع تعقب وتتبع كل علبة دواء منتجة من    الغذاء والدواء رصد لتتبع وتعقب الدواء. 
 لحظة التغليف حتى وصوله للعميل.  

واختبار   الضعف  لنقاط  شامل  تقييم  على  الشركة  عملت  ذلك  على  والخوادم    االختراقعالوة  الشبكات  لجميع 
الدولي   للمعيار  الثغرات  تحليل  أيضاً  وتشمل  الحساسة  البنية    ISO 27001واألنظمة  تهيئة  في  يساعد  مما 

باإلجراءات اإلرشادية العاجلة    االلتزام التحتية الالزمة لتشغيل جميع خدمات تقنية المعلومات وحمايتها. كما تم  
اإللكترونية   الهجمات  مخاطر  من  للحد  المحتملة  األمنية  والثغرات  المنافذ  بإغالق  السيبراني  األمن  هيئة  من 

 المتتابعة. 
بال الشركة  االستمرار  عمليات  لتحويل  للحوكمة    ألنظمة توسع  أعلى  مستوى  بالعمليات   وااللتزامرقمية إلضافة 

 اليومية. 
 
 

 الجودة والبيئة والصحة والسالمة: 
   

  أهم  فمن  كورونا،  جائحة  ظروف  من  واجهنا   بما  بالرغم  العام   هذا  في  الجودة  إلدارة  استثنائيا   نموا  الشركة  شهدت 
   : كاالتي 2020 للعام المهام

 

  الجودة  إدارة   تقييم   تم   ،السعودية   الدوائية   للصادرات   ودعًما   الدوائية   الصناعة   لتوطين  الشركة  من  سعيًا  •
  الصحية   الرعاية  ومنتجات   لألدوية  التنظيمية   األوروبية   الوكالة   ومتطلبات   شروط  واستيفاء 

((EUGMP  عن  المسؤولة   هة الج  وهي  ، األوروبي  االتحاد   في الدوائية   سبيماكو   مصنع   واعتماد  لتسجيل  
  لتحديد   الفحص   من  النهائية  المرحلة  في  نحن   حاليًاو  وآمنة.  فعالة  الطبية   واألجهزة  األدوية   أن  من  التأكد 
  المتوقع   ومن   واالعتماد   التسجيل   عملية  إلكمال   وذلك  األوروبي   االتحاد   من   التفتيش   فريق  لزيارة  موعد 

  .2021 عام   منتصف  في يكون  أن
  المواد   استالم  من  ابتداء  جودته   من  والتأكد   المستحضر  تصنيع   مراحل  ع جمي  ربط  في  الشركة   نجحت  •

  والتوزيع   التخزين  مراحل  تغليفها،   ومراحل  المختلفة   الصيدالنية   االشكال  لجميع   وصرفها   وتخزينها   الخام 
  من   ومراجعته   مراحله  جميع   في   للمستحضر   االلكتروني  التتبع   نظام   تطبيق   طريق   عن   وذلك  لألسواق

  المستوى   على   االنجازات   هذه  معها  نتبادل   والتي   العالمية   األدوية   وشركات   الحكومية   هيئات ال  جميع  قبل
  تعكس   والتي   المتقدمة   المرحلة   لهذه  للوصول   السباقة  الشركات   أوائل   من  سبيماكو   كانت   فقد   العالمي. 
    بالشركة.  المصنعة  المستحضرات  جميع  بجودة الكاملة  والثقة  التامة  الشفافية

  تصنيع   النسيابية   دعما  ) Manufacturing) Lean المرن  التصنيع   نظام   ادخال   على   كة الشر  تعمل •
  عالية،  وبجوده   متتابعة   بمراحل   المستحضرات   تصنيع   استمرارية   على   يساعد   آلي   بنظام   المستحضرات 

  تفعيل   تم  المثال:   سبيل  وعلى   بها.   مرغوب   الغير  المخرجات   من   والتقليل   التصنيع  إنتاجية  كفاءة   زيادة
  بجودة   للتحكم   اإلنتاج   خطوط   في   المتوفر  master (check)   التشغيل   الذاتي  التلقائي   الفحص   نظام 

  الثقة   من   يزيد  مما   اليدوية   الفحص   نتائا   على  االعتماد   من  وللتقليل  متتابعة   آليه   فحوصات   خالل   المنتجات 
  الفحوصات  لتكرار  نتيجة المنتا   لكمية   هدر  وتوفير Design) By (Qualityالمستحضر   بجودة 

    اليدوية.
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  العالمية   الشركات   جميع  في   المتبع   ” eQMS“  اإللكتروني   جودة ال إدارة  نظام   بتطبيق   الشركة   قامت  •
  انظمة   لجميع  المستمر  والتطوير  التحسين  مواكبة  أجل  من  الجودة  أنظمة  فعالية  قياس  يتيح  والذي

  الشركة.

  متطلبات   جميع  مع  لتتوافق  الكترونيًا  بطهاور  جديدة   بآلية   مستندات   وإدارة  أرشفة  غرفة  بناء  تم  لقد  •
  .احتياطيه  نسخ وجود   مع الوثائق وحفظ   ترتيب  تصنيف،   لجمع، الحالية الجيد  التصنيع ممارسات 

  وعقد   الموظفين  لجميع  جديد   تدريبي  برناما  إنشاء  تم   البشري،  المال  رأس  وتطوير   تعزيز  إطار  في •
  األمثل   التطبيق  الفعال،  الجودة  إدارة  نظام   حول  متعددة  موضوعات   في  تدريبية   الدورات   من  مجموعة

  الموظفين   اكتساب   من  التدريب   هذا  مخرجات   ساهمت   وقد   (. GMP)  الجيد   التصنيع  ممارسة   ألسس
  وفعالية.  بكفاءة   الوظيفية  أدوارهم  تنفيذ   في تساعدهم  ومهارات  لمعارف

 

 
 

 -: المخاطر التي تواجه أعمال الشركة   

الم المخاطرة  عوامل  الموجودة  تتضمن  المعلومات  بالشركة  المتعلقة  في    أدناه، حتملة  تؤخذ  أن    االعتبار والبد 
ً علم  المساهمين، وبكل عناية من قبل المستثمرين/ بأن إدارة الشركة تبذل كل الجهود المهنية الضرورية للتقليل    ا

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

 

األدوية   • اسعار  يحدد  من  هو  المشرع  أن  اذ  التشريع  عالي  قطاع  المملكة  في  الدواء  قطاع  لذا    ،فيهيعتبر 
، كما أن  تستثمر الشركة في رفع كفاءة انتاجها وتقليل التكاليف بما ال يشكل أي مخاطر على جودة منتجاتها

   التقليل من مخاطر تغير األسعار.   سياسة تنويع المنتجات تساعد في

الشركات   • طريق  عن  كان  سواء  الشديدة  بالمنافسة  يتميز  الذي  الدوائي  التصنيع  قطاع  في  الشركة  تعمل 
وقد وضعت الشركة بعض المعايير التي تميزها    العمالء،المحلية أو الخارجية والتي تتنافس على نفس قاعدة  

، والتوسع الخارجي، والجودة النوعية، واألسعار التنافسية، وستظل  عن باقي المنافسين مثل تعدد المنتجات 
   .الشركة تراقب تحركات السوق لكي تظل في المقدمة 

بالدوالر االمريكي  األسواق الخارجية  في    نهائية ال   هاخام وبيع منتجاتالمواد  ال  بعض   شراء الشركة في    تعامل ت •
يتم الخام  المواد  بعض  أن  إال  التعامل  ألساس  والجنيه    كعملة  اليورو  مثل  االخرى  بالعمالت  شراؤها 

الشركة وتقوم  اإلنتاج  تكاليف  في  ضئيلة  بنسبة  صرفها  سعر  تغيرات  تؤثر  وقد  التدابير    اإلسترليني  بأخذ 
 . صرف العمالت  ألسعاروذلك بالتحديث المستمر    الالزمة لتالفي تأثير الخطر

اد خام رئيسية )المواد الخام الفعالة( يتم شراؤها من  تعتمد الشركة وأقسامها اإلنتاجية بدرجة كبيرة على مو •
الشركة،    ل مع عمالالعديد من الموردين الرئيسيين الذين يقدمون هذه المواد وأسسوا عالقة عمل وطيدة خالل  

عليها   تحصل  التي  الشروط  في  تغيير جوهري  أي  يؤدي  أن  الدوائيةويمكن  للمواد    عند -  سبيماكو  شرائها 
لى البحث المستمر على  إوتسعى الشركة  ،  ير بشكل سلبي على العمليات وعلى ربحية الشركةالتأث   إلى-الخام  

 موردين واضافتهم حال اعتمادهم من هيئة الغذاء والدواء السعودية. 

 المحدد، الوقت  في بنجاح  منتجاتها  وتسويق وتصنيع تطوير  على اقدرته في يعتمد  أعمال الشركة نجاح  إن •
ً  وتتكون برامجنا المستقبلية ألعمالنا،  بالنسبة هام  عنصر  هو  الجديدة نيسة الج منتجاتنا  تقديم  إن من عدد   حاليا

المستحضرات تحت   و  ومستحضرات تحت التطوير  من  الشركة التسجيل  إستراتيجية   تحالفات  إلقامة تسعى 
ال على  قائمة  رائدة دوائية  شركات  مع  جديدة الدوائية  والمجموعات  منتجاتنا  لزيادة عدد  بنا.  البحث  خاصة 

 وتتماشى تلبي أن  ينبغي  المنتجات  وهذه جديدة  منتجات  وتسويق  واختبار  تطوير  تعمل الشركة على استمرار 
 هذه تلبية  في  والفشل  لها تتعلق بتسجيلها وتسعيرتها، نظامية  موافقات  على  والحصول السالمة  معايير  مع

وتنتها الشركة  أنشتطها   على  السلبي  األثر  له  يكون  قد  الالزمة  الموافقات  على  الحصول الفشل في أو المعايير 
 بما يمكنها من تلبية المتطلبات الالزمة.  على درجات ومعايير الجودةأسياسة تعنى باتخاذ 
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الدوائية منتشرة • الخليجي  أعمال سبيماكو  التعاون  دول مجلس  المملكة وفي  دولفي  و   في  الشرق    عدد من 
األعمال بالخارج تعرضها   ولبنان، تلكوالجزائر  والسودان  صراألوسط وشمال إفريقيا، وعلى سبيل المثال م

أو خفض  على الشركة وتسجيل منتجاتها    جديدة مثل فرض شروط  واالقتصادية  إلى بعض المخاطر السياسية  
، أي تغيير في سياسات إحدى الدول التي تعمل بها من الممكن أن يؤثر على ربحية  أسعار التصدير لمنتجاتها

تقوم الشركة بتقييم اجراءاتها داخل تلك الدول بشكل مستمر لتواكب التغيرات في القوانين  وئية،  الدواسبيماكو 
 . يحفظ حقوق الشركة يقلل من المخاطر و واألنظمة بما 

. لقد تم إيداع النقد لدى البنوك  االئتمان ، تواجه الشركة مخاطر أخرىكجزء من تعامالت الشركة مع أطراف  •
الجن والمتعددة  تصنيفات  الوطنية  مع  مخاطر    ائتمانية سيات  تظهر  المدينة  االئتمان جيدة  الذمم  وتقوم    ، على 

 مخاطر االئتمان.   يجنبهاالشركة باتباع قواعد وسياسة لالئتمان والتحصيل وتطبيقها بما 

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

 . للسيطرة على التعرض لتقلبات أسعار الفائدة

  ة ائتمانيسمعة  تهدف الشركة الى حسن إدارة راس مال الشركة والذي يشمل حقوق المساهمين للحفاظ على   •
وذلك    ةمناسب  الشركة  اعمال  ودعم  والقروض  لتسيير  بالتسهيالت  المرتبطة  المالية  بالعهود  الوفاء  بضمان 

 . وتفادي القصور في تحقيق الضمانات المالية للمرابحة او فوائد القروض خالل السنة
 
 

 وخطط الشركة:   19مخاطر جائحة كوفيد  •
مساهمة  قامت إدارة الشركة ومنذ وقت مبكر من ظهور الجائحة بوضع الخطط الكفيلة بتجنب اثارها بل وال

مع الجهود الوطنية في سبيل درء اثار الجائحة وقد اتخذت إدارة الشركة عدة تدابير واضطلعت بدورها في  
حيث   العالج  في  تساهم  التي  االدوية  توفير  من ضرورة  المملكة  واجهتها  التي  الجسام  للتحديات  التصدي 

نسبته   بما  اإلنتاج  وتيرة  وفيفادو39سرعت  زيماكس  المنتجات  ووفرت  وكافوسيد  %  وهانديسيبت  ل 
منسوبي   لتأمين  خطوات  عدة  االدارة  اتخذت  فقد  االفراد  إدارة  مستوى  على  وانه  كما  مرضية  بمستويات 
العمل   التباعد الالزمة كما وفرت مقتضيات  باتخاذ كافة متطلبات  الجائحة  التعرض لمخاطر  الشركة وعدم 

في المساهمة في االمن الدوائي كما وانها وقعت    عن بعد من أجهزة وبراما وما تزال الشركة تقوم بدرورها
 مذكرة تفاهم مع شركة كيورفاك األلمانية لجلب لقاح الشركة الى المملكة. 

 
 
 

 :  وااللتزام الحوكمة
 

الشفافية لغرض حماية   الشركة وإضفاء طابع  بحوكمة  بالغاً  الدوائية اهتماماً  إدارة شركة سبيماكو  يولي مجلس 
وأصح المساهمين  لمواكبة  حقوق  العمل  وبيئة  السوق  في  والشفافية  والتنافسية  العدالة  لتحقيق  المصالح  اب 

واالقتصادية   المالية  التشريعات  منظومة  مع  واتساقا   ، المملكة  تشهدها  التي  الهائلة  االقتصادية  التطورات 
قام مجلس اإلدارة باعتماد واالستثمارية القائمة والمستحدثة بالمملكة وتماشياً مع توجيهات هيئة السوق المالية ،  

إجراءات ولوائح وسياسات تتضمن أدق القواعد وأفضل المعايير المستقاة من النظم واألعراف الدولية المعتبرة ، 
واإلدارة   اإلدارة  مجلس  بين  المختلفة  العالقات  تنظم  التي  والتنفيذية  اإلدارية  الممارسات  أفضل  تكفل  والتي 

ا والمساهمين وأصحاب  بالشركة.  التنفيذية  االرتقاء  في  العطاء وتساهم  استمرار  لتضمن   ، تعنى  حيث  لمصالح 
"إدارة الحوكمة وااللتزام" بشؤون حوكمة الشركة وإجراءات االلتزام بأنظمة ولوائح الشركة الداخلية، وأنظمة  

المال و التجارة واالستثمار وهيئة سوق  الرقابية مثل وزارة  الجهات  ء والدواء، حيث لغذال  العامة  هيئةالولوائح 
الشركة   م 2017/ 24/03الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة في تاريخ  اعتمدت  حوكمة  من  و الئحة  عدد 

السياسات المتعلقة بعمل مجلس اإلدارة واللجان، وتماشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية بتحديث الئحة حوكمة  
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السياسات واللوائح ذات العالقة من جمعية    واعتماد بها  الشركات، قامت الشركة بتحديث الئحة الحوكمة الخاصة  
 المساهمين العامة وهي: 

اللجنة ومهامها وقواعد   • تشمل ضوابط وإجراءات عمل  والتي  المراجعة  لجنة  أعضائها    اختيار الئحة عمل 
مقاعد   أحد  في حال شغور  بشكل مؤقت  تعيين أعضائها  وآلية  ومكافآتهم  ترشيحهم ومدة عضويتهم  وكيفية 

 لجنة. ال

  اختيار الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد   •
أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد  

 مقاعد اللجنة. 

 نه واإلدارة التنفيذية. سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة ع •

 سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة.  •

 الئحة عمل تعارض المصالح وتنظيم العالقة مع أصحاب المصالح.    •
 

بالمسؤولية   يتمتع  ككيان  الدوائية(  )سبيماكو  الطبية  والمستلزمات  الدوائية  للصناعات  السعودية  الشركة  وتفخر 
ي ممارسات العمل العادلة لخلق بيئة عمل جاذبة وأخالقية لتأكيد التزامها بقيمها، حيث األخالقية واالجتماعية ف

موظفيها وعمالئها والجهات الحكومية  مساهميها وتولي الشركة اهتماماً كبيراً نحو التعامل العادل والمتكافئ مع  
 ويعتبر التكامل أمراً هاماً وأساسياً لةلشركة. ،  والعامة

يتم تطبيقه لضمان  لاللتزامالدوائية برنامجاً    ولدى شركة سبيماكو الداخلية    االلتزام ، والذي  باللوائح والسياسات 
 والتي تحكم طريقة تعامل الشركة وموظفيها مع األطراف األخرى مثل الموردين والشركاء والمجتمع. 

 
منسو جميع  من  يتوقع  التي  العالية  المعايير  العمل  وأخالقيات  السلوك  قواعد  تصف  تحقيقها  حيث  الشركة  بي 

على    باالطالع والوصول إليها في إطار تنفيذها لمهام عملها. حيث أن موظفي الشركة الحاليين والجدد مطالبين  
 هذه القواعد ومراجعتها بشكل سنوي. 

المصالح   تعارض  حاالت  الكتروني عن  نموذج  باإلفصاح عن طريق  مطالبون  جميعاً  الشركة  موظفي  أن  كما 
 بشكل سنوي.  

بالبريد وبإ نظامية  أو  أخالقية  غير  أنشطة  او  أعمال  أي  عن  سري  بشكل  اإلبالغ  الشركة  منسوبي  مكان 
الحوكمة   إدارة  إلى  التبليغ  وااللتزاماإللكتروني  الئحة  وفق  المبلغ  سالمة  يضمن  بشكل  فيها  التحقيق  ويتم   ،

 المعتمدة. 



 

 

 واللجان التابعة له:  مجلس اإلدارة 

ا م حسب نظام الشركة األساس من تسعة أعضاء غير تنفيذيين تم  2019/ 03/04لحالي في دورته الحادية عشر التي بدأت بتاريخ  يتكون مجلس إدارة الشركة 
تمكنهم   التي  والمهارات  والمؤهالت  الخبرات  المجلس  أعضاء  ويملك  أعضاء مستقلين،  ثالث منهم  العامة،  المساهمين  ممارسة  اختيارهم عن طريق جمعية  من 

 ة واقتدار. مهامهم بكفاء
 

 أبرز مسؤوليات مجلس اإلدارة:

 الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.  االستراتيجيةوضع  .1
 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها.   .2
 س اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجل .3
 وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه الالئحة.  .4
أصحاب المصالح  باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين و  والتزامهاوضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح   .5

 اآلخرين، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها. 
 اإلشراف على اإلدارة التنفيذية وتنظيم كيفية عملها والرقابة واإلشراف عليها.  .6
 اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه واإلشراف على أعماله، وإنهاء خدماته.  .7
 له. اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتقييم أدائه وعز .8
 إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.  .9
 

  وأعضاء اللجان: الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهالت ألعضاء مجلس االدارة
 

 المؤهالت والخبرات   الوظائف السابقة الوظيفة الحالية  االسم   

معالي األستاذ / محمد  
المؤسسة العامة محافظ  بن طالل النحاس  

 للتقاعد 

مدير عام مصرفية  
مصرف   -الفروع

 اإلنماء

درجة   على  اإلدارة    سالبكالوريوحاصل  برناما  على  حاصل  سعود،  الملك  جامعة  من  المحاسبة  في 
في مجموعة سامبا المالية ثم تدرج بالعديد   التنفيذية إلدارة األعمال من جامعة ميتشجين، بدأ حياته العملية

 لقيادية، ثم عين مدير عام لمصرفية اإلنماء، يعمل حالياً محافظ للمؤسسة العامة للتقاعد. من المناصب ا 
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األستاذ / عمار    سعادة 
بن عبد الواحد  

 الخضيري  

رئيس مجلس إدارة  
 مجموعة سامبا المالية 

العضو المنتدب لشركة  
  لالستثمارأموال الخليا 

 التجاري المحدودة

المدير اإلقليمي 
-ى( الوسط)المنطقة 

البنك السعودي  
 الفرنسي 

جورج   جامعة  من  الهندسية  اإلدارة  في  الماجستير  درجة  على  المدير    واشنطن، حاصل  منصب  تقلد 
اإلقليمي للمنطقة الوسطى في البنك السعودي الفرنسي، يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لشركة أموال  

 ورئيس مجلس مجموعة سامبا المالية. لالستثمار الخليا  

دة الدكتور/ فياض  سعا
وكيل وزارة الصحة  *بن أسعد الدندش

 االستثمارالمساعد لتنمية 
 الصحي 

مستشار وزير  
 والتخطيط  االقتصاد

في    سالبكالوريو حاصل على درجة   جدة، عمل  في  العزيز  عبد  الملك  جامعة  من  والجراحة  الطب  في 
والتخطيط، ويعمل حالياً وكيل    تصاداالق الخبرات التنفيذية في القطاع الخاص، تقلد منصب مستشار وزير  

 الصحي.  االستثماروزارة الصحة المساعد لتنمية 

سعادة األستاذ/ فيصل  
 بن محمد شاكر 

مؤسس وشريك تنفيذي  
لشركة هضبة اإلعمار  

  واالستثمارللتطوير 
 العقاري 

المدير التنفيذي  
ورئيس إدارة  

  واالستثمارالثروات 
 لشركة عودة كابيتال 

في التسويق من جامعة الملك سعود، وحصل على درجة الماجستير في    سلبكالوريو احاصل على درجة  
مدينة نورفولك في الواليات المتحدة، بدأ حياته العملية كمدير تطوير  -من جامعة أولد دومينيون االقتصاد

ميريل   في شركة  الثروات  إدارة  مدير  كمساعد  العربية، عمل  دينامكس  بشركة جنرال  الجديدة  األعمال 
األمريكية خالل برناما الماجستير، تقلد منصب رئيس الخدمات المصرفية في بنك ساب، وعمل كرئيس  

، تقلد منصب رئيس إدارة الثروات بشركة عودة  لالستثمارات إدارة الثروات وتطوير األعمال بالخليجية  
من المملكة العربية  في باركليز ورئيس األسواق لكالً    واالستثماركابيتال، وعمل كرئيس إدارة الثروات  

الثروات   إدارة  ورئيس  التنفيذي  الرئيس  منصب  تقلد  والبحرين،  عودة    واالستثمارالسعودية  لشركة 
 كابيتال،  

 .العقاري االستثماريعمل حالياً كمؤسس وشريك تنفيذي لشركة هضبة اإلعمار للتطوير  

سعادة الدكتور/ محمد  
 خليل محمد محمد 

مدير عام الشركة العربية  
ناعات الدوائية للص

-والمستلزمات الطبية
 أكديما 

 
 
 

المدير التنفيذي  
لمركز أكديما للتكافؤ 
الحيوي والدراسات  

 الصيدالنية 

في الكيمياء الطبية والدوائية، حصل على    الدكتوراه في الصيدلة ودرجة    سالبكالوريو حاصل على درجة  
 National Association of Boards of Pharmacy  البورد األمريكي في الصيدلة من جامعة

(NABP)   ،األردنية والدواء  الغذاء  مؤسسة  في  مختلفة  لجان  في  وعضو  كخبير  العملية  حياته  بدأ   ،
في  وعمل أيضاً كخبير في مجال األدوية البيولوجية، عمل كمدرس في كلية الصيدلة في جامعة توليدو

تقلد منصب أستاذ مشارك في كلية  األمريكية، (CVS) أمريكا، تقلد منصب صيدلي مسؤول في شركة
لمركز   تنفيذي  كمدير  أيضاً  وعمل  األردنية،  الجامعة  في  والدراسات    أكديماالصيدلة  الحيوي  للتكافؤ 

 أكديما -الصيدالنية، يعمل حالياً كمدير عام للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

 
 

سعادة األستاذ/ صالح بن  
 عبدهللا الحناكي

الرئيس التنفيذي لشركة  
محمد إبراهيم السبيعي 

  لالستثماروأوالده  
 )ماسك(

الرئيس التنفيذي  
لشركة اإلنماء 

 لالستثمار

درجة   على  درجة   سالبكالوريوحاصل  على  وحصل  سعود،  الملك  جامعة  من  اإلدارية  العلوم  في 
في   )   االقتصادالماجستير  العلوم  في  الماجستير  ودرجة  كولورادو  جامعة  جامعة من  من  الرياضيات( 

في مصرف الراجحي، تقلد منصب    االستثماريةميتشيغين أمريكا، بدأ حياته العملية كمدير إدارة المحافظ  
فالكوم   شركة  في  األصول  إدارة  عام  لشركة   وتقلدالمالية،    لالستشاراتمدير  التنفيذي  الرئيس  منصب 

 )ماسك(. لالستثمارمحمد إبراهيم السبيعي وأوالده   ، يعمل حالياً الرئيس التنفيذي لشركةلالستثماراإلنماء 
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سعادة الدكتور/ محمد  

 *بن أحمد السديري
 
 

 
أستاذ نظم المعلومات  
وإدارة األعمال بكلية 
إدارة األعمال بجامعة 

 الملك سعود  

مدير عام صندوق  
تنمية الموارد  
 البشرية "هدف" 

 

درجة   على  جا  سالبكالوريوحاصل  من  األعمال  إدارة  درجة في  على  وحصل  سعود،  الملك  معة 
في   كاليفورنيا    االقتصادالماجستير  جامعة  من  إدارية  معلومات  درجة   الحكومية،ونظم  على  وحصل 

إدارة أعمال في نظم معلومات إدارية من جامعة لستر ببريطانيا، حيث عمل وكيل جامعة الملك    دكتوراه
 ."مية الموارد البشرية "هدفتقلد منصب مدير عام صندوق تن  األعمال،سعود لتطوير 

 
 
 

سعادة األستاذ/ خالد بن  
 متقاعد  عبدالرحمن القويز 

العضو المنتدب  
للشركة العربية  
لتطوير المياه  
والطاقة )أكوا  

 القابضة( 

درجة   على  سياتل    سالبكالوريوحاصل  واشنطن  جامعة  من  العمراني  التخطيط  حياته  -في  بدأ  أمريكا، 
عمل    التنمية الصناعية السعودي و تدرج في العديد من المناصب القيادية،  العملية في العمل في صندوق 

أقسام   في  وظيفياً  وتدرج  للتأمين  التعاونية  مدير    اكتتابفي  هو  منصب  آخر  وكان  والمطالبات  التأمين 
قطاع الشؤون المالية واإلدارية ، حصل على الزمالة في المعهد البريطاني للتأمين من بريطانيا ، عمل 

كمساعد    في المالية  سامبا  مجموعة  في  وعمل   ، االئتمانية  المجموعة  عام  كمدير  الوطني  العربي  البنك 
ثم مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في المنطقة الوسطى، ثم تقلد   االئتمانمدير عام إدارة مخاطر 

  المياهعربية لتطوير  ثم عمل كعضو منتدب للشركة ال  منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة استرا الصناعية، 
 و الطاقة )أكوا القابضة(. 

 
 

سعادة األستاذ/ ثامر بن  
 عبدهللا الحمود 

مدير الشؤون القانونية  
  االستثماراتفي شركة 

 الرائدة

مدير وحدة قرارات  
المجلس وتعليماته في  
 هيئة السوق المالية  

على درجة الماجستير في وحصل    سعود،في القانون من جامعة الملك    سالبكالوريو حاصل على درجة  
أمريكا، بدأ حياته العملية كمستشار قانوني في هيئة -القانون المالي واألوراق المالية من جامعة كاليفورنيا  

للمحاماة، عمل في هيئة  فولبرايت  قانوني معار في شركة نزرتن روز  والدواء، وعمل مستشار  الغذاء 
قرار وحدة  كمدير  المالية  المجلاالسوق  وتعليماته،ت  كمدير   س  حالياً  شركة    يعمل  في  القانونية  الشؤون 

 الرائدة    االستثمارات

 
عادل   /لمهندسسعادة ا
وكيل وزارة الصناعة  أحمد  كريم 

 والمعادن للشؤون الفنية

عضواً في المجلس  

التنفيذي للمنظمة  

العربية للتنمية  

 والتعدين  الصناعية

كما يشغل اآلن منصب وكيل وزارة الصناعة والمعادن  م،  1983  نةاصل على درجة البكالوريس في الهندسة سح

الكيمياوية، وعمل   جمهورية العراق. وقد تقلد منصب رئيس مجلس إدارة اإلتحاد العربي لألسمدة  للشؤون الفنية في

الشركة إدارة  لمجلس  لصناع  كرئيساً  العربية  الشركة  إدارة  لمجلس  الجزائر،ورئيساً  تافكو  طاسيلي  ة  العربية 

أكديما  لشركة  التابعة  البيطرية  األدوية  لصناعة  أكبيطرة  لشركة  العراق،وعمل عضواً  )أكاي(  الحيوية    المضادات 

والتعدين، وعضواً في مجلس    للصناعات الدوائية، وعضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية

 .وإلى اآلن2006 العراق من عن إدارة شركة أكديما للصناعات الدوائية ممثل المجلس

تركي بن  سعادة األستاذ/  
مدير عام صندوق تنمية   عبدهللا الجعويني

 الموارد البشرية "هدف" 
الرئيس التنفيذي  
 لمطارات الدمام

حاصل على درجة البكالوريس في نظم المعلومات اإلدارية من جامعة كالريون بالواليات المتحدة األمريكية، كما  

مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(. وقد تقلد العديد من المناصب القيادية في البنك    يشغل اآلن منصب

لمساعد   الخاص، وعمل كمستشار  للطيران  القابضة و شركة ناس جت  ناس  البريطاني )ساب( وشركة  السعودي 

الملك   لمطار  عام  مدير  و  المدني  للطيران  العامة  بالهيئة  المطارات  لقطاع  تولى الرئيس  كما  بالدمام  الدولي  فهد 

 .منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام )داكو(

 *عضو مستقيل  
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 وظائف االدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:    .10
 

 المؤهالت والخبرات   الوظائف السابقة  الوظيفة الحالية  كبار التنفيذيين  

سعادة األستاذ / خالد بن  
 * خطافصالح ال

 

الرئيس التنفيذي  

الحالي لشركة  

   الدوائية سبيماكو 

من تاريخ  

 م 5/1/2021

 

نائب الرئيس  

للشئون المالية  

وكبير المدراء  

في شركة   الماليين 

التعدين السعودية  

 )معادن( 

 
حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود بتخصص المحاسبة وقد واصل  

وال المالية  العلوم  في  شهادة  تعليمه  على  كولورادو. حصل  جامعة  في    االقتصاد محاسبة 
المحاسب   شهادة  على  وحاصل  واشنطن.  والية  في  األمريكية  الجامعة  من  التطبيقي 

شغل عدة مناصب    CME-1 والشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية  CPA القانوني 
السعودي العربي  النقد  مؤسسة  مثل  المالية  المؤسسات  من  العديد  الدولي    في  والبنك 

في    االستثماروتداول وبنك نومورا والفانا القابضة، وعمل أيًضا في مجلس إدارة لجان  
الخليا   مؤسسة  مثل  واالستثمارية  المالية  المؤسسات  من  للتأمين    لالستثمار العديد  وبوبا 

 .وشركة رضا لالستثمار وسامبا كابيتال وشركة التأمين العربية السعودية

محمد بن   سعادة الدكتور 
 سلطان السلطان 

الرئيس التنفيذي  

 للشركة  السابق

  حتى تاريخ  

 م 14/12/2020

الرئيس التنفيذي  

 المكلف للشركة

نائب الرئيس  

تطوير األعمال  

والتشريعات  

 الدوائية 

 
بالواليات   آيالند  رود  جامعة  من  الدواء  اقتصاديات  في  الدكتوراه  درجة  على  حاصل 

ه العملية السابقة منصب أستاذ اقتصاديات الدواء في كلية  المتحدة االمريكية. تشمل خبرات
كما   السعودية.  الصيدلية  الجمعية  إدارة  لمجلس  ورئيس  سعود،  الملك  بجامعة  الصيدلة 

المشاريع   والدواء ولبعض   االستشاريةعمل على عدد من  للغذاء  العامة  للهيئة  والبحثية 
م كمستشار  2018ركة في بداية العام  شركات الدواء المحلية والعالمية. انضم للعمل بالش

التخطيط   بإدارة  تكليفه  وتم  التنفيذي  للرئيس    االستراتيجيللرئيس  نائب  تعيينه  تم  حتى 
أغسطس   شهر  من  ابتداء  الدوائية  والتشريعات  األعمال  لتطوير  تم  2018التنفيذي  م. 

تنفيذي    وتم تعيينه كرئيس  ،أشهر  6م لمدة  5/4/2019تكليفه كرئيس تنفيذي للشركة في  
 . م14/12/2020وتم إنهاء التعاقد معه بتاريخ   م24/10/2019للشركة في 
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سعادة الدكتور محمد بن  
 عبدالرحمن العمر 

 عام المصنع  مدير

مدير عام مصنع  

سبيماكو الدوائية  

 المكلف

المدير الفني  

لمصنع سبيماكو  

 الدوائية 

 
درجة   على  جامعة  الدكتوراهحاصل  من  الدوائية  الكيمياء  بالمملكة    في  برادفورد 

تشمالبريطانية   أستاذ   ل المتحدة.  منصب  السابقة  كلية   خبراته  في  الصيدالنية  الكيمياء 
فريق تدقيق برمجة المصانع الدوائية ورئيس لجنة    سعود رئيسالصيدلية بجامعة الملك  

للعمل  انضم  والدواء.  للغذاء  العامة  للهيئة  والشركات  األدوية  لتسجيل  البيطرية    األدوية 
كمدير فني لمصنع سبيماكو الدوائية حتى تكليفه كمدير عام    2018بالشركة في سبتمبر  

في   الدوائية  سبيماكو  سبيماكو  6/5/2019مصنع  مصنع  عام  كمدير  تعيينه  وتم  م، 
 م. 6/11/2019الدوائية في 

سعادة األستاذ محمود عبد  
 الخالق

   رئيس القطاع المالي 
 نائب الرئيس التنفيذي 

  الدواء، في شركة دار
 األردن.  عمان،

 
، باإلضافة إلى زمالة  يةجامعة األردنالحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من  

القانونيين األمريكية )  المالية    خبراته، تشمل  CPA) المحاسبين  السابقة مدير المراجعة 
شركة   الرئيس  EYفي  ونائب  المالي  والمدير  الدواء    يالتنفيذ ,  دار  شركة    ية للتنم في 
 .2019فبراير   شهر . يعمل في الشركة منذ واالستثمار 

 

سعادة الدكتور محمد بن  
 ** عبدالعزيز الفضلي 

الرئيس التنفيذي  

 المكلف للشركة

نائب الرئيس  و

  التنفيذي للتسويق

 والمبيعات 

نائب الرئيس للتسويق  
شركة   –والمبيعات 

 اراك

 
إدارة اعما بكالوريوس صيدلة وماجستير  ل، ويعمل في الشركة منذ  حاصل على درجة 

. تم تكليفه  م ولديه خبرات متعددة في البيع والتسويق للمستحضرات الدوائية 1997العام  
تاريخ  14/12/2020بتاريخ   من  اعتباراً  للشركة  المكلف  التنفيذي  الرئيس  بمنصب  م 

 . م 04/01/2021م وحتى تاريخ 15/12/2020

   رئيس القطاع العلمي  الدكتور بيرند سندرمان 
دير أول لوحدة  م

االعمال في  
 فريزينيوس 

الجامعة التقنية  شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية االصطناعية من  حاصل على 
بريطانيا    –، ودرجة الماجستير في إدارة االعمال من جامعة واالس 1997عام   الراينية 

ائي، وقد  سنة من الخبرة العملية في مجال التصنيع الدو 20من   أكثر. لديه 2010عام 
وبصفته رئيس في قسم البحث والتطوير  براءة اختراع دولية،   90نسب له أكثر من 

أللم في طريقها إلى التجارب مخدرة لالكيميائي لديه خبرة طورت أدوية كيميائية جديدة 
وقبل انضمام الدكتور بيرند إلى سبيماكو تدرج   السريرية المتقدمة وإلى األسواق العالمية. 

 . فريزينيوس ن المناصب و كان آخرها مدير أول لوحدة االعمال في في العديد م
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 األستاذ وليد أبو العز 
رئيس قطاع  

 االستراتيجية والتحول 
المدير المالي لشركة  

 القصيم الطبية 

سدني،   ماكواري  جامعة  من  والمحاسبة  التجارة  في  البكاليورس  درجة  على  حاصل 
المحاسبة   في  الشهادات  من  العديد  على  وابتكار  وحصل  األداء  مؤشرات  قياس 

االستراتيجية. تقلد العديد من المناصب في مسيرته المهنية،  فعمل كمدير مالي في شركة  
الحكير( في سنة    مجموعة ريتال قروب ) للمالية في شركة    م، و مدير 2009فواز  عام 

الحكير  في  2010سنة    عبدالمحسن  المحدودة  اي  بي  ام  شركة  في  بيانات  ومحلل  م، 
اإلقليمي  2012سنة    سيدني المالي  المدير  منصب  وتقلد  في    -م،  إفريقيا  شمال 

،    2013الدار البيضاء  في سنة    -إنترناشيونال ريتيل المغرب )مجموعة فواز الحكير(  
الرياض  -وعمل كرئيس للشؤون المالية والعمليات لشركة الفا العالمية )هارفي نيكولز(  

سنة   مستشار  2014في  منصب  في    تراتيجيةاالس   -،تقلد  األعمال  وتطوير  والتحول 
التميز سنة   السعودية وشركة هوية  العالمية ومجموعة ركين  الفا  م،وعمل  2018شركة 

مالي   كمدير  العربي،  األزياء  مجلس  في  تنفيذي  مجلس  وعضو  االستراتيجية  كرئيس 
لسنة   الطبية  القصيم  فبراير 2019لشركة  في  الدوائية  سبيماكو  في شركة  العمل  بدأ    م. 

من  2020 أبريل  وفي   ، التنفيذي  للرئيس  كمستشار  رئيس  2020م  منصب  تقلد  م 
 والتحول.   االستراتيجية

الدكتور صخر  
 عبدالوهاب 

   رئيس القطاع التجاري 
ي  الرئيس التنفيذ 

 Sebaste    لشركة
 للحلول التسويقية. 

  حاصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة ودرجة الماجستير في إدارة المشاريع من
 بريطانيا. 

في   في شركة الحكمة الصيدالنية، سنة في العديد من المناصب  22كما وقد عمل قرابة 
عمل في    2015تقلد منصب المدير العام في شركة فيالدلفيا لألدوية ، وفي 2014
 للحلول التسويقية.  Sebaste ي لشركةالرئيس التنفيذ  منصب 

 األستاذ أمجد علي 
رئيس قطاع المراجعة  

   ةالداخلي

نائب الرئيس، ورئيس  
التدقيق الداخلي لشركة  

)أكوا   لالستثمار رؤية 
 القابضة( 

حاصل على درجة البكالوريس في التجارة من جامعة كراتشي باكستان، حاصل على  
شهادة المحاسبة المعتمدة من معهد المحاسبين القانونين في باكستان، حاصل على شهادة  

ققي االحتيال المعتمدين في الواليات المتحدة  مدقق االحتيال المعتمد من جمعية مد 
األمريكية، حاصل على شهادة معتمدة في المخاطر وضوابط نظم المعلومات من جمعية  

ولديه أكثر  ( من الواليات المتحدة األمريكية،  ISACAتدقيق نظم المعلومات والرقابة ) 
طر لدى العديد من  سنة خبرة عملية في مجال المراجعة الداخلية و إدارة المخا 21من 

 الشركات منها، شركة ارنست ويونغ و أكوا القابضة. 
 ولمدة ثالث سنوات.  05/01/2021*تم تعيين األستاذ صالح بن خالد الخطاف رئيساً تنفيذياً للشركة من تاريخ 

 

 . م04/01/2021م وحتى تاريخ 15/12/2020تكليف الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز الفضلي بمنصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة من تاريخ تم  **
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 -اجتماعات مجلس اإلدارة:   -

أعضاء مجلس إدارة  حضور ، ويوضح الجدول أدناه اجتماع بالتمرير (14)منها   ( اجتماع25في دورته الحادية عشر ) م 2020عقد مجلس اإلدارة خالل العام 
 : م2020 للعام شركة سبيماكو الدوائية خالل الدورة الحادية عشر 
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 * عضو مستقيل  

 ** عضو مستقيل  

 م. 08/02/2020بتاريخ ممثالً عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )أكديما(  تعيين سعادة المهندس/ عادل كريم )عضو غير تنفيذي(( تم 1)

 م. 08/02/2020بتاريخ ندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( عيين األستاذ/ تركي بن عبدهللا الجعويني )عضو مستقل( ممثالً عن صم ت ت ( 2)

 م حيث تولى األستاذ/ عبدالرحمن بن ماجد قباني بعدها أمانة سر مجلس اإلدارة. 21/8/2020اإلدارة حتى تاريخ  مهام أمين سر مجلس عفاف بنت فيصل الفاخري /  ستاذةاأل  تتول



 

 

غ جميع اعضاء المجلس بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم  يقوم رئيس مجلس االدارة من خالل اجتماعاته بإبال
المساهمين   جمعيات  أو  التنفيذية  باإلدارة  المساهمين  لقاء  خالل  الشركة  إلى  تصل  والتي  وادائها  الشركة  حيال 

 العامة والتي تعتبر أحد وسائل تواصل المساهمين مع الشركة. 
 
 

انعقاد  - تاريخ  يوضح  التالي  أعضاء  العامة    الجمعية  الجدول  وأسماء  األخيرة  المالية  السنة  للمساهمين خالل 

 : االجتماع كالتالي امجلس االدارة الحاضرين لهذ 

 

 تاريخ انعقادها  نوع الجمعية  أعضاء المجلس )الحضور( 
 معالي األستاذ محمد بن طالل النحاس   (1)
 سعادة األستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري   (2)
 سعادة المهندس عادل كريم أحمد   (3)
 ة الدكتور محمد خليل محمد محمد  سعاد (4)
 سعادة األستاذ فيصل بن محمد شاكر   (5)
 سعادة األستاذ صالح بن عبدهللا الحناكي  (6)
 سعادة األستاذ ثامر بن عبدهللا الحمود   (7)
 سعادة األستاذ خالد بن عبدالرحمن القويز   (8)

 .وتغيب عن االجتماع سعادة األستاذ تركي بن عبدهللا الجعويني

 

 14/05/2020 عامة عادية 

 معالي األستاذ محمد بن طالل النحاس   (1)
 سعادة األستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري   (2)
 سعادة المهندس عادل كريم أحمد   (3)
 سعادة الدكتور محمد خليل محمد محمد   (4)
 سعادة األستاذ فيصل بن محمد شاكر   (5)
 سعادة األستاذ صالح بن عبدهللا الحناكي  (6)
   سعادة األستاذ ثامر بن عبدهللا الحمود (7)
 سعادة األستاذ خالد بن عبدالرحمن القويز   (8)
 سعادة األستاذ تركي بن عبدهللا الجعويني (9)

 27/10/2020 عامة غير عادية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : من مديريها أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو الجدول التالي يبيّن  -

 

مقر  العضويات الحالية  أعضاء مجلس اإلدارة
 الشركة 

الكيان القانوني 
 للشركة 

مقر  العضويات السابقة
 الشركة 

الكيان القانوني 
 للشركة 

 معالي األستاذ / محمد بن طالل النحاس
 

 مساهمة السعودية  بنك الرياض

 مساهمة   السعودية  شركة الطبية القابضة  
 ذات مسؤولية محدودة   السعودية  شركة رزا العقارية 

 مساهمه مغلقة  البحرين شركة أسما كابيتال 

 مساهمة السعودية  السعودية  االتصاالت شركة 

 مساهمة السعودية  الشركة السعودية للصناعات األساسية

 مساهمة مغلقة   السعودية  شركة الشيكات السياحية  

 مساهمة مغلقة  السعودية  آكوا باور 

 مساهمة مغلقة   السعودية  العقاري  لالستثمارالشركة التعاونية 

 مساهمة مغلقة  السعودية  الرائدة   االستثماراتشركة 

 ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة دمام فارما

 
سعادة األستاذ / عمار بن عبدالواحد 

 الخضيري 

  السعودية  ودية جولد مان ساكس السع  مساهمة السعودية  شركة المراعي 

 مساهمة السعودية  مجموعة سامبا المالية  

 مساهمة السعودية  شركة الطيار 

 مساهمة السعودية  شركة اليانز السعودية  ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة األندية الرياضية 

  السعودية  مورغان ستانلي

 مساهمة   السعودية  مجموعة صافوال  ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة طب الفارابي  

 مساهمة السعودية  شركة المملكة القابضة  

 مساهمة السعودية  شركة هرفي  مساهمة مغلقة  مصر سبيماكو مصر للصناعات الدوائية 

 مساهمة السعودية  البنك السعودي الفرنسي   ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة وفر العالمية للطاقة 

    ذات مسؤولية محدودة  السعودية  لصناعات التحولية العالمية ل

    ذات مسؤولية محدودة  السعودية  العالمية للصناعات الكميائية

    ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة أطباؤكم 

    ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة دبي العربية السعودية للمقاوالت 

    ت مسؤولية محدودة ذا االمارات  شركة دبي للمقاوالت 

    ذات مسؤولية محدودة  االمارات  شركة أموال كابيتال

 
 *بن أسعد الدندش فياض /سعادة الدكتور

الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات  
 أكديما-الطبية

    حكومية قابضة  األردن

    ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة الدمام الدوائية

    مغفلة مساهمة  المغرب   ماكو المغرب للصناعات الدوائيةشركة سبي 

    ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة كاد الشرق األوسط للصناعات الدوائية 
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 محمد شاكرسعادة األستاذ/ فيصل بن 

  مساهمة مغلقة  السعودية  شركة القصيم للخدمات الطبية 
 

 شركة فالكون للمنتجات البالستيكية 

 
 

 السعودية 

 
 

 ذات مسؤولية محدودة 
 مغفلة مساهمة  المغرب  شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية

 مساهمة مغلقة  مصر شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية

 ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة اراك للرعاية الصحية 

 ذات مسؤولية محدودة  السعودية  العصرية  المأكوالت شركة 

    مساهمة السعودية  شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة

    مساهمة مغلقة  السعودية  إلدارة الثروات  ةشركة الوطني ال

 
 

 خليل محمد محمد محمد /سعادة الدكتور

    مساهمة محدودة  تونس الشركة العربية للصناعات الصيدالنية )سيف( 

    مساهمة محدودة  سوريا  الشركة العربية لصناعة األدوية )اكبيطرة( 

    مساهمة مغلقة  الجزائر الشركة العربية الصيدالنية طاسيلي )تافكو( 

    مغفلة مساهمة  المغرب  شركة كاد الشرق األوسط للصناعات الدوائية 

    مساهمة مغلقة  مصر شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية

الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية  
 أكاي -مستلزماتهاو

    مساهمة محدودة  العراق 

    مغفلة مساهمة  المغرب  شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية

 
 

  سعادة األستاذ/ صالح بن عبدهللا الحناكي

 مساهمة مغلقة  السعودية  رلالستثماشركة اإلنماء  ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة ذاخر للتطوير المحدودة 

 مساهمة السعودية  شركة وفاء للتامين ذات مسؤولية محدودة  السعودية  وجستية ماسك الل

    ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة إسكان حقل الفاضلي للتطوير العقاري 

    مساهمة مغلقة  السعودية  شركة الوطنية لإلسكان 

    مساهمة السعودية  طيران ناس 

    مغلقة مساهمة  عودية الس الشركة الوطنية لخدمات التمويل  

    مغلقة مساهمة  السعودية  شركة جزل العربية لالستثمار التجاري 

الدكتور أحمد    محمد  /سعادة  بن 
 *السديري

    ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة هدف لخدمة األعمال 

    مساهمة السعودية  األهلية والتصنيعشركة الغاز  

عبدالرح بن  خالد  األستاذ/  من  سعادة 
 القويز

 ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة المحاليل الكيماوية المميزة  مساهمة مغلقة  السعودية  مجموعة كابالت الرياض 

   شركة التبريد السعودية  مساهمة السعودية  مصرف الراجحي 

   شركة سويكورب  ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة إمكور إلدارة المنشآت 

    مساهمة دية السعو شركة بوان

    ذات مسؤولية محدودة  السعودية  اإلدارية  لالستشارات شركة سينرجي 

    ذات مسؤولية محدودة  السعودية  الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية 

    شركة مساهمة  السعودية  الصناعي لالستثمارالشركة السعودية  سعادة األستاذ/ ثامر بن عبدهللا الحمود

    شركة مساهمة  السعودية  بع الوطنية للبتروكيميات شركة ين 

 سعادة المهندس عادل كريم أحمد 

 

    مساهمة مغلقة  الجزائر الشركة العربية الصيدالنية طاسيلي )تافكو( 

    ذات مسؤولية محدودة  سوريا  شركة أكديما لصناعة األدوية البيطرية )أكبيطرة( 

    مغفلة مساهمة  المغرب  ائيةشركة سبيماكو المغرب للصناعات الدو
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 سعادة األستاذ تركي بن عبدهللا الجعويني 

 

    مساهمة مقفلة  السعودية  شركة تكامل لخدمات األعمال 

    مساهمة مقفلة  السعودية  شركة عمل المستقبل

    ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شركة هدف لخدمات األعمال 

    مساهمة مدرجة  السعودية  از" شركة الغاز والتصنيع األهلية "الغ

ق  كة غاز الشر     ذات مسؤولية محدودة  السعودية  شر

 

 

 

 

 : ر م2020بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة وأقاربهم خالل العام  

 

 إجمالي عدد األسهم من   االسم 

   م01/01/2020

 إجمالي عدد األسهم حتى  

 م 31/12/2020
 اجمالي نسبة التملك % 

 

 صافي التغير

 - - - - معالي األستاذ محمد بن طالل النحاس 

 - 0.000833 1000 1000 سعادة األستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري 

 - 0.0000008 1 1 سعادة الدكتور فياض بن أسعد الدندش

 - 0.000833 1000 1000 سعادة األستاذ فيصل بن محمد شاكر 

 - - - - محمد خليل محمد محمد  عادة الدكتور س

 - 0.0000166 20 20 صالح بن عبدهللا الحناكي  سعادة األستاذ 

 - 0.0022816 2738 2738 محمد بن أحمد السديري  سعادة الدكتور 

 - 0.0000083 10 10 خالد بن عبدالرحمن القويز  سعادة األستاذ 

 - 0.0000833 100 100 ثامر بن عبدهللا الحمود  سعادة األستاذ 

 - - - - سعادة المهندس عادل كريم أحمد 

 - - - - سعادة األستاذ تركي بن عبدهللا الجعويني 

 * ال توجد ملكية لزوجات أعضاء مجلس االدارة أو أوالدهم القصر فيما عدا ما ذكر أعاله. 
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 : ر م2020ا التابعة وأقاربهم خالل العام بيان مصلحة كبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاته

 

 المنصب  االسم 

إجمالي عدد األسهم  

 من 

   م01/01/2020

إجمالي عدد األسهم  

 حتى 

 م 31/12/2020

 صافي التغير  %  اجمالي نسبة التملك

  0004150. 498 10,000 للشركة السابق الرئيس التنفيذي  سعادة الدكتور محمد بن سلطان السلطان 

 - - - - مصنع سبيماكو الدوائية ممدير عا ور محمد بن عبدالرحمن العمر سعادة الدكت

 الرئيس التنفيذي للمالية  سعادة األستاذ محمود عبد الخالق
- - - - 

 سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفضلي 
نائب الرئيس التنفيذي للتسويق  

 والمبيعات

- - - - 

لشركة   ميرئيس القطاع العل الدكتور بيرند سندرمان 

 سبيماكو
- - - 

- 

  رئيس قطاع االستراتيجية والتحول األستاذ وليد أبو العز 

 لشركة سبيماكو
- - - 

- 

لشركة   رئيس القطاع التجاري الدكتور صخر عبدالوهاب 

 سبيماكو
- - - 

- 

  رئيس قطاع المراجعة الداخلية األستاذ أمجد علي 

 لشركة سبيماكو
- - - 

- 
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 -إلدارة: الجان مجلس   

م تأدية  من  تمكنها  والتي  وأوضاعها،  الشركة وظروفها  متخصصة حسب حاجة  لجاناً  تشكيل  الشركة  إدارة  لمجلس  يحق  الشركات،  الئحة حوكمة  هامها  حسب 
اللجنة التنفيذية،  اللجان التالية: )بفعالية، حيث حددت مهامها ومسؤولياتها وصالحياتها ومدة عضويتها وأسلوب عملها في لوائح أعمالها، وينبثق عن مجلس اإلدارة  

 (. االستثمارلجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة الحوكمة والمخاطر، ولجنة 
 
 
 
 

 اللجنة التنفيذية   •
اه يضح الوظائف الحالية  م، والجدول أدن2019/ 3/4لجنة مشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه األول ة الدورة الحادية عشر ة المنعقد بتاريخ  

 التنفيذية: ة والسابقة والخبرات والمؤهالت ألعضاء اللجنة 
 

 المؤهالت والخبرات   الوظائف السابقة  الوظيفة الحالية  االسم   

 معالي األستاذ / محمد بن طالل النحاس  

 في هذا التقرير.  تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي 

 سعادة األستاذ / عمار بن عبدالواحد الخضيري  

 سعادة األستاذ/ فيصل بن محمد شاكر 

 سعادة الدكتور/ محمد خليل محمد محمد 
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 أعضاء اللجنة الجتماعات اللجنة: حضور اجتماعات والجدول أدناه يوضح  (6)  م2020العام في عقدت اللجنة 

 

  ن ماجد قباني مهام أمانة سر اللجنة. وبعدها تولى االستاذ/ عبدالرحمن ب  فيصل الفاخري مهام أمين سر اللجنةبنت  األستاذة عفاف  ولتت 

 

 
 اللجنة: ر مهام واختصاصات 

للم .1 تقديمها  قبل  عليها  االستثمارات والمصادقة  إعادة  أو  الجديدة  االستثمارات  ومراجعة  األداء  وتقييم  الدورية،  اإلدارة  تقارير  للموافقة  مراجعة  جلس 
 .عليها 

الفر .2 والتحقيق في  السنوية  والخطط  الموازنات  بالموازنات  مراجعة  المتعلقة  الجوهرية  اإلدارة،    -إن وجدت   -وقات  يتم عرضها على مجلس  أن  قبل 
 متابعة واستالم تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للشركة أو الشركات التابعة او الزميلة. 

 .حرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليهامتابعة أداء الشركة والسعي وراء الحصول على تفسيرات ألي ان  .3

 .مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته، وال سيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس عندما يكون عامل الوقت حاسما  .4

 .التوصية بتعديل النظام األساسي للشركة  .5

 جلس اإلدارة. إلى م واالستحواذات   االندماجتقديم التوصيات في عمليات  .6

 .تقديم التوصيات بخصوص شراء الشركة ألسهمها .7

 المنصب االسم
االجتماع   ماع االول  االجت

 الثاني 
االجتماع   االجتماع الخامس   االجتماع الرابع  االجتماع الثالث  

 السادس 

 18/12/2020 11/17/2020 6/11/2020 14/08/2020 11/5/2020 8/3/2020  تاريخ االجتماع  

 رئيس معالي األستاذ محمد بن طالل النحاس
 اللجنة  

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

 �� �� �� �� �� �� عضو   عمار بن عبد الواحد الخضيري  سعادة األستاذ 

 �� �� �� �� �� �� عضو   سعادة الدكتور محمد خليل محمد محمد 

 �� �� �� �� �� �� عضو   سعادة األستاذ فيصل بن محمد شاكر 
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مراجعتها قبل  استالم تقارير اإلدارة بشكل دوري من خالل الرئيس التنفيذي حول أداء الشركة ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها و .8
 . -إذا دعت الحاجة لذلك  -تقديمها للمجلس  

واالحتفاظ بها من قبل أمين سر اللجنة، والتأكد من مرونة الالئحة للتكيف مع الظروف المتغيرة والمتطلبات التنظيمية بشكل  إدارة الئحة عمل اللجنة   .9
 أفضل.

 ذات العالقة الواردة في مصفوفة الصالحيات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  االختصاصات تكون اللجنة مسؤولة عن  .10

للحوكمة لشركة سبيماكو والشركات    ي التنظيمذات العالقة الواردة في الهيكل    االختصاصات نة مسؤولة عن  ورد أعاله، تكون اللج  إضافة إلى ما .11
 التابعة المعتمد من قبل مجلس اإلدارة. 

 

 

 والمكافآت:لجنة الترشيحات  •
تضمن معلومات  أدناه ي   الجدول   -م  2019/ 3/4لجنة مشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه األول ة الدورة الحادية عشر ة المنعقد بتاريخ  

 : ة ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

 

 المؤهالت والخبرات  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  االسم 

 سعادة األستاذ / ثامر بن عبد هللا الحمود 
 دارة. إأعضاء مجلس 

 تركي بن عبدهللا الجعويني سعادة األستاذ /  

 نزال الخالديمحمد بن  سعادة األستاذ / 

مساعد المحافظ للشؤون  
وكالة التقاعد   –اإلدارية 
 بالرياض 

مدير عام عمليات  
رأس المال البشري  

  –وشركاء األعمال 
شركة البيع  

 المتطورة بالرياض 

جامعة   -حاصل على درجة ماجستير تنفيذي إدارة األعمال 
 اليمامة. 

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال و إدارة  
 جامعة الملك عبدالعزيز.  –الموارد البشرية 
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 أحمد بن مسفر الغامدي سعادة األستاذ / 

نائب الرئيس للموارد  
شركة   –البشرية 

 االتصاالت السعودية 

المدير العام لتخطيط  
  –الموارد البشرية 

شركة االتصاالت  
 السعودية 

جامعة   -حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية 
 هد للبترول والمعادن. الملك ف

 جامعة هول.  -إدارة أعمال  -حاصل على درجة ماجستير تنفيذي 

 انسياد  -حاصل على شهادة برناما االستراتيجية التنفيذي 

سعادة األستاذة / منيرة بنت عبد العزيز  
 المحمد 

البشرية  مدير الموارد 
في شركة   واإلدارية 

 الرائدة  االستثمارات 

مشروع الموارد  
مدير  /البشرية 

التطوير التنظيمي  
في شركة المراكز  

 العربية 

درجة   على  )لغة    سالبكالوريوحاصلة  والترجمة  اللغات  في 
من   العديد  على  وحاصلة  سعود،  الملك  جامعة  من  إنجليزية( 

شهادة    المهنية الشهادات   البشرية،  الموارد  مجال  في  المتخصصة 
( الموارد  )   (، CHRMمدير    Oakwoodمن    ( CIPDوشهادة 

وتدرجت  الد  البشرية  الموارد  في  واسعة  خبر  تملك  كما  ولية، 
ً يوظيف شركة    ا في  توظيف  كمديرة  علمت  المجال  في  العمل  في 

نوفارتس، ومدير مشروع الموارد البشرية/د التطوير التنظيمي في  
البشرية   الموارد  كمدير  حالياً  وتعمل  العربية،  المراكز  شركة 

 ة.الرائد  االستثمارات واإلدارية في شركة 
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اجتماع، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لحضورهم   ( 12)م في دورته الحادية عشر 2020اللجنة خالل العام  عقدت 

 اللجنة: ة الجتماعات 

 

 

 . فبراير  19بتاريخ  11ابتداء من االجتماع مهام أمين سر اللجنة نواف المحارب   /   * تولى األستاذ              
 

مهام  والمكافآت   تشمل  الترشيحات  المجلس   لجنة  لعضوية  بالترشيح  اإلدارة  لمجلس  و و  التوصية  اإلدارة  مجلس  هيكل  في  مراجعة  والقوة  الضعف  جوانب  تحديد 

باإلضا هذا  التنفيذيين،  وكبار  اإلدارة  مجلس  مكافآت  وخطط  سياسات  على  واإلشراف  المستقلين  األعضاء  استقاللية  من  والتأكد  اإلدارة  المهام  مجلس  إلى  فة 

 بالشركة، والئحة عمل اللجنة. والمسؤوليات الواردة في الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية والئحة الحوكمة الخاصة 
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 أبرز مهام واختصاصات اللجنة: ر  
 

المعتمدة مع مراعاة عدم   • للسياسات والمعايير  المجلس وفقاً  بالترشيح لعضوية  التوصية لمجلس اإلدارة 

 ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.  

السنوية   • المهارا  لالحتياجات المراجعة  من  وإعداد وصف  المطلوبة  اإلدارة  لعضوية مجلس  المناسبة  ت 

يخصصه   أن  يلزم  الذي  الوقت  ذلك  في  بما  اإلدارة،  مجلس  لعضوية  المطلوبة  والمؤهالت  للقدرات 

 العضو ألعمال مجلس اإلدارة.  

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.  •

 انب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق ومصلحة الشركة.  تحديد جو •

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو   •

 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى أو لديه تعامالت في مجال نشاطات الشركة.  

لتع  • التنفيذيين،  وضع سياسات واضحة  المنبثقة وكبار  ويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 

من الجمعية العامة، واإلفصاح عنها والتحقق من    العتمادها ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداً  

 تنفيذها، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.  

 المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.   المراجعة الدورية لسياسة •

التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة   •

 وفقاً للسياسة المعتمدة.  

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.   •

 إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.   •

 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.   •

وكبار   • المستقلين  واألعضاء  التنفيذيين  غير  واألعضاء  التنفيذيين  لألعضاء  وظيفي  وصف  وضع 

 التنفيذيين.  

 ءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.  وضع اإلجرا •

اإلشراف على خطط مكافآت وحوافز الشركة واإلجراءات والممارسات المنظمة لها، بما في ذلك خطط   •

مكافآت اإلدارة التنفيذية والمكافآت التشجيعية، وإعداد تقرير سنوي يوضح ما تقاضته اإلدارة التنفيذية  

 خالل العام وتضمين ذلك في التقرير السنوي للشركة. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 -المراجعة:  لجنة  •

وحتى نهاية الدورة الحادية عشر لمجلس    م2/5/2019تم تشكيل لجنة المراجعة الحالية من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ   •

 . أدناه يوضح الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهالت ألعضاء لجنة المراجعةوالجدول م  2/4/2022اإلدارة بتاريخ  
 

 االسم 
 المؤهالت والخبرات  الوظائف السابقة  الوظيفة الحالية 

سعادة األستاذ / خالد بن  
 عبدالرحمن القويز 

 في هذا التقرير.  تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي 

سعادة األستاذ/ صالح بن  
 عبدهللا الحناكي 

بن   خالد  /سعادة األستاذ  
 داوود الفداغ 

 
 متقاعد 

المدقق العام لشركة  
رامكو وسكرتير لجنة  ا

المراجعة الداخلية  
 لمجلس إدارة الشركة 

بدأ    لندن، من جامعة    1983حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية عام  
م  2015سنة حتى تقاعد منها عام    30رامكوا وعمل فيها لمدة  احياته العملية في شركة  

إدارة  لمجلس  الداخلية  المراجعة  وسكرتير  للشركة  العام  المدقق  حينها  منصبه  وكان 
في دولة    المشتركة  كما عمل منصب الرئيس التنفيذي للشركة  السعودية،  رامكواشركة  
عضوي  الفلبين، من  عدد  في  الجودة  وشارك  برناما  وأدار  مختلفة  إدارات  مجالس  ات 

 النوعية والمواصفات والسالمة الصناعية. 

سعادة األستاذة / خلود بنت  
عضو منتدب في   عبد العزيز الدخيل 

مجموعة الدخيل  
 المالية 

مديرة عام مساعد في  
مجموعة الدخيل  

 المالية 

م  التمويل  في  األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة  على  األمريكية  حاصلة  الجامعة  ن 
  IFCبدأت حياتها العملية مساعدة المدير في مجموعة البنك الدولي  (، )واشنطن دي سي

عام    1995حتى    1994عام   البريطاني  السعودي  البنك  في  ائتمان  محللة  وعملت 
حتى    1998وعملت مديرة عام مساعد في مجموعة سامبا المالية    1998حتى    1997
2006   ً حاليا المالية  عضو    وتعمل  الدخيل  مجموعة  في    اآلن، حتى    2006منتدب 

 وشاركت في عدد من عضوية اللجان ومجالس اإلدارات. 
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 ونسبة حضورهم الجتماعات اللجنة:   من المجلس الحالي اجتماعات، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة المراجعة ( 9)م 2020عقدت اللجنة بالعام  -

 سر اللجنة. تولى األستاذ/ سعد بن مهنا السنيدي مهام أمين 

 
 يوضح الجدول التالي بيان ملكية أعضاء لجنة المراجعة في أسهم الشركة كالتالي:  

 االسةةةةم 
 إجمالي عدد األسهم   المنصب

 م 2020/ 04/ 03من 
 إجمالي عدد األسهم

 31 /12 /2020 
 %  اجمالي نسبة التملك

ً  خالد بن عبدالرحمن القويزسعادة األستاذ/   - - - رئيسا

 - - - عضواً  صالح بن عبدهللا الحناكيذ/ سعادة األستا

 - - - عضواً  خالد بن داود الفداغ /الدكتورسعادة 

 - - - عضواً  سعادة األستاذة/ خلود بنت عبدالعزيز الدخيل 

 

 نصبالم أعضاء لجنة المراجعة          
 األول    
 م 13/1/2020

 الثاني   
 م 30/3/2020

 الثالث    
 م 20/5/2020

 الرابع    
  م 16/6/2020

 الخامس   
 م 11/8/2020

 السادس    
 م 27/9/2020

 السابع    
 م 8/11/2020

 الثامن     
 م 2020/ 16/11

 التاسع      
 م 2020/ 30/11

ً  سعادة األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز       رئيسا

 بالتمرير 

   

         عضواً  سعادة األستاذ/ صالح بن عبدهللا الحناكي

         عضواً  سعادة الدكتور/ خالد بن داود الفداغ

               عضواً  سعادة األستاذة/ خلود بنت عبدالعزيز الدخيل 



 

 

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة  
فيهالداخل به من  ية  قامت  الشركة وعما  الداخلية في  الرقابة  كفاية نظام  تقرير عن رأيها في شأن مدى  وتُعد  ا، 

المراجعة خالل   لجنة  بها  قامت  التي  األعمال  التقرير  هذا  ويتناول  اختصاصها،  نطاق  في  تدخل  أخرى  أعمال 
شركة سبيماكو الدوائية والتي  اجعة ل م حسب المهام والمسؤوليات المذكورة في الئحة عمل لجنة المر2020العام  

تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وقد 
 م بالعديد من المهام الموكلة لها حسب النظام: 2020قامت لجنة المراجعة خالل العام 

 

ن لةمراجةعة حةسةابةات شةةةركة سةبيماكو الدوائيةةةة  انونيي دراسة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين الق •
م وتقييمها فنياً  2023م وحتى نهاية الربع األول لعام  2020لثالث سنوات متتاليه إبتداًء من الربع األول لعام 

  وتجارياً وفق ضوابط محددة ، وقد تم ترشيح ثالثة من مكاتب المحةاسةبين القانونيين )شركة الدكتور محمد 
، شركة بيكرتيلي وشركاه محاسبون قانونيون ، كي بي أم   BDOي وشركاه محاسبون قانونيون عضو العمر

( بعد التحقق من استقالليته ومراجعة نطاق  KPMGجي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 
 أعماله وشروط التعاقد معه. 

من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج  لتحقق االجتماع مع مراجع حسابات الشركة لمراجعة خطة عمله وا •
 عن نطاق أعمال المراجعة. 

م للتحقق  2020دراسة القوائم المالية الموحدة األولية )الربع األول والربع الثاني والربع الثالث( والسنوي للعام  •
المالية وفقاً  قوائم من عدالتها وشفافيتها وذلك في ضوء العرض واإلفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها ال

لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها والمعتمدة بالمملكة العربية السعودية قبل نشرها في موقع الشركة لدى  
"تداول" في التاريخ المحدد من قبل هيئة السوق المالية إضافة إلى رفع التوصية لمجلس اإلدارة للموافقة على  

 داً لعرضها على الجمعية العامة إلقرارها. ة تمهيالقوائم المالية الموحدة السنوي

دراسة التقارير والمالحظات المقدمة من المراجع الخارجي واالجتماع معه للنظر في القوائم المالية قبل الموافقة   •
عليها من أجل التحقق من استقالليته وموضوعيته وعدالته ومدى فاعلية أعمال المراجعة وكذلك اإلجابة عن  

 أكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير أعماله. ه والتاستفسارات 

تدعيم إدارة المراجعة الداخلية وتم ذلك بتعيين رئيس تنفيذي للمراجعة الداخلية للمجموعة وتوسيع نطاق عملها   •
 وإعداد خطة للمراجعة الداخلية تشمل شركة سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة. 

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

م تُظهر وجود بعض التحسن إال انه اليزال هناك ضعفاً في نظام الرقابة الداخلية بالشركة وال  2020خالل عام 
 مة. القائ يزال يحتاج إلى مزيد من التدعيم، وجاري العمل على تحسين نظم وإجراءات الرقابة الداخلية
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 أبرز مهام اللجنة: 

 

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح المحاسبين القانونيين وعزلهم وتحديد أتعابهم، وتقييم أدائهم، بعد التحقق   •

 من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. 

الً فنية أو إدارية تخرج  ه أعما مراجعة خطة المحاسب القانوني للشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديم •

 عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء ملحوظاتها عليها. 

 دراسة تقرير المحاسب القانوني ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.  •

 مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة.  •

المراجعة   • إدارة  أداء  على  واإلشراف  الموارد  الداخلالرقابة  توافر  من  التحقق  أجل  من  الشركة،  في  ية 

 الالزمة وفاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة. 

دراسةة تةقةاريةر المراجةعةة الداخةلةيةة ومةتابةعةة تةنةفةيةذ اإلجةراءات التةصةحةيةحية للملحوظات الواردة   •

 فيها. 

ة والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية  األوليدراسة القوائم المالية   •

 في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.  

 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.  •

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  •

ياتها حيال  ئعقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مر جعة المرا •

 ذلك إلى مجلس اإلدارة. 

توصياتها   • وإبداء  اإلدارة  مجلس  إلى  بشأنها  إجراء  اتخاذ  ضرورة  ترى  مسائل  من  تراه  ما  رفع 

 باإلجراءات التي يتعين اتخاذها. 
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 :  ستثمار لجنة اال •
م  2019/ 3/4ة المنعقد بتاريخ    11لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه األول ة الدورة  

والجدول أدناه يوضح الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهالت ألعضاء لجنة االستثمار من أعضاء من  
 ة م: 3/4/2019مجلس اإلدارة بدورته الحادية عشر التي بدأت بتاريخ 

 
 المؤهالت والخبرات  الوظائف السابقة  الوظيفة الحالية  االسم  

سعادة األستاذ / عمار بن  
 عبد الواحد الخضيري

 تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في هذا التقرير. 

سعادة الدكتور / فياض  
 بن أسعد الدندش 

صالح بن   /ستاذ سعادة األ
 عبد هللا الحناكي

سعادة األستاذ / خالد بن  
 عبد الرحمن القويز

 
 

سعادة األستاذ / عبد  
 اللطيف بن علي السيف

 
المدير التنفيذي 

والعضو المنتدب 
لشركة رائد  

 لالستثمار 

 
نائب الرئيس   

التنفيذي ومدير  
االستثمار في 
مؤسسة الملك  
 عبد هللا اإلنسانية 

على   في    درجة   حاصل  وماجستير  األعمال  إدارة  في  الماجستير 
االقتصاد من جامعة بوسطن وهو أيضاً محلل مالي معتمد ومحاسب 
السعودية  أرامكو  شركة  في  كمحلل  العملية  حياته  بدأ  معتمد  قانوني 
وتقدم حتى أصبح رئيساً إلدارة المحافظ االستثمارية، حيث كان يدير 

وعمل أيضاً في بدايات   ألصول،محافظ ضخمة مستثمرة عبر فئات ا
جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية، وشغل منصب مدير المحفظة في  

نائب منصب  وشغل  العامة،  ومدير  األسواق  التنفيذي  الرئيس 
إلدارة   رئيساً  وكان  اإلنسانية،  هللا  عبد  الملك  مؤسسة  في  االستثمار 

ر )ماسك(، ستثماالمحافظ في شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده لال
رائد   لشركة  المنتدب  والعضو  التنفيذي  المدير  منصب  حالياً  يشغل 

 .لالستثمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ( اجتماعات، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة االستثمار لحضورهم الجتماع اللجنة: 7م )2020عقدت اللجنة خالل العام 

 

رأسمالي،  لجنة االستثمار إلى مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بوضع سياسات واستراتيجيات ومبادئ أنشطة وعمليات االستثمار التهدف 
سطة والطويلة األجل  والمتوواالستثمار التطويري، االستثمار االستراتيجي وعمليات االستحواذ واالندماج وأنشطة وعمليات استثمارات أصول الشركة القصيرة 

 داخل وخارج المملكة والعائدة للشركة.   
 

 مهام واختصاصات اللجنة: ة
 
 ة.  التوصية لمجلس اإلدارة واقتراح سياسات واستراتيجيات استثمارات الشركة وفقاً للخطة االستراتيجية لسبيماكو الدوائية وشركاتها التابع •
رص االستثمارية الجديدة وعمليات الدما واالستحواذ وفق الخطة االستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة بعد  يم الفالتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد تقي  •

 دراستها من قبل اإلدارة التنفيذية واللجنة.  
 التوصية لمجلس اإلدارة بأفضل الخيارات للخروج من االستثمارات ضعيفة األداء أو إلى إعادة توجيه االستثمارات.   •
 ية لمجلس اإلدارة بعد التنسيق مع لجنة المراجعة لتكوين مخصصات مالية للتحوط من االستثمارات ضعيفة االداء.  التوص  •
 التوصية لمجلس اإلدارة بالتعاقد مع مديري االستثمار ومستشاري االستثمار الخارجيين.   •
 االستثمار لضمان بقاء إجمالي مخاطر الشركة ضمن نطاق مقبول.   مخاطر التوصية لمجلس اإلدارة بعد التنسيق مع لجنة المخاطر بخصوص سياسات  •
 الرفع لمجلس اإلدارة بتقارير حول مرئيات اللجنة الخاصة األداء استثمارات الشركة.  •

 المنصب أسماء أعضاء اللجنة
 التاسع االجتماع

 االجتماع
 العاشر 

الحادي   االجتماع
 عشر

الثاني  االجتماع
 عشر

الثالث   االجتماع
 عشر

الرابع  االجتماع
 عشر

 الخامس االجتماع
 عشر

 م 17/12/2020 م 23/11/2020 م 01/11/2020 م 20/10/2020 م 15/10/2020 م 09/07/2020 م 07/06/2020

سعادة األستاذ / عمار بن عبد الواحد 
 الخضيري 

رئيسا  
 اللجنة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو *عادل كريم كاك أحمد/  المهندسسعادة 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو اكي  الحنسعادة األستاذ / صالح بن عبد هللا

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو سعادة األستاذ / خالد بن عبد الرحمن القويز 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - عضو سعادة األستاذ / عبد اللطيف بن علي السيف



 

 

 : وااللتزام لجنة الحوكمة والمخاطر   •
 

م  2019/ 3/4ريخ  قد بتاة المنع  11لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه األول ة الدورة  
والمخاطر الحوكمة  لجنة  ألعضاء  والمؤهالت  والخبرات  والسابقة  الحالية  الوظائف  يوضح  أدناه    والجدول 

   م2019/ 3/4من مجلس اإلدارة الحالي بدورته الحادية عشر التي بدأت بتاريخ  وااللتزام
 

 الوظائف الحالية  االسم 
الوظائف  

 السابقة 
 المؤهالت والخبرات 

ذ/  األستاسعادة 
فيصل بن محمد  

 شاكر

 
 
 

تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في  
سعادة الدكتور/   هذا التقرير. 

محمد خليل محمد  
 محمد 

سعادة األستاذ / ثامر  
 بن عبد هللا الحمود 

سعادة األستاذ / خالد  
 * بن صالح الخطاف

 
 

 
  تنفيذي الرئيس ال 

 لشركة سبيماكو 
 
 

نائب الرئيس  
للشئون المالية  
وكبير المدراء  

 الماليين 
 معادن 

 
الرئيس التنفيذي  

لشركة لفانا  
 القابضة 

 
سعود   الملك  جامعة  من  البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
المالية   العلوم  في  تعليمه  واصل  وقد  المحاسبة  بتخصص 
شهادة  على  حصل  كولورادو.  جامعة  في  والمحاسبة 

والية    د القتصاا في  األمريكية  الجامعة  من  التطبيقي 
 CPA واشنطن. وحاصل على شهادة المحاسب القانوني

المالية  األوراق  في  للتعامل  العامة    CME-1 والشهادة 
مثل   المالية  المؤسسات  من  العديد  في  مناصب  عدة  شغل 
مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الدولي وتداول وبنك  

والفانا  إدارة  القاب  نومورا  مجلس  في  أيًضا  وعمل  ضة، 
المالية    االستثمار لجان   المؤسسات  من  العديد  في 

وبوبا للتأمين    لالستثمارواالستثمارية مثل مؤسسة الخليا  
التأمين   وشركة  كابيتال  وسامبا  لالستثمار  رضا  وشركة 

 .العربية السعودية 

سعادة االستاذ /  
 خلدون عبدهللا 

 الفاخري 

رئيس إدارة  
لبنكك  ا –طر المخا

األول ) البنك  
 الهولندي سابقاً( 

رئيس إدارة  

المخاطر ) ممثل(  

 في بنك الراجحي 

 -كلية الطب   –حاصل على شهادة من جامعة الملك سعود  
المعلومات  نظم  في  البكالوريوس  درجة  علة  حصل   .

الويات    –الحاسوبية من جامعة ويبر ستيت, اوغدن , يوتا  
األمري اإلمريكيةحدة  حالمتحدة  على  كية.  ماجستير  اصل 

المحاسبة   ،    -في  كولورادو   ، كولورادو  والية  جامعة 
 . الواليات المتحدة األمريكية 

. خبرة واسعة    28لديه خبرة   سنة في اإلدارة المصرفية 
  / شراكات  بناء  خالل  من  التنظيمي  التغيير  قيادة  في 
عدة  حضر  المستويات.  جميع  مع  استراتيجية  عالقات 

   ختلفة دورات تدريبية م
وتم تعيين سعادة االستاذ/ خلدون بن عبدهللا الفاخري بقرار من مجلس   2020/ 1/1*استقال االستاذ / خالد بن صالح الخطاف من اللجنة بتاريخ   

 2020/ 8/2االدارة بتاريخ  
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اعات الجتم حضور اللجنة والجدول أدناه يوضح  منها واحد بالتمرير  اجتماعات  ( 9)م 2020عقدت اللجنة بالعام 

 للجنة: ا
 

 قباني مهام أمين سر اللجنة. بن ماجد تولى األستاذ عبد الرحمن ي 

 
 
 

 أبرز مهام واختصاصات اللجنة: 
 

 قاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات. ثها وفمراجعة السياسات والقواعد واللوائح وتحدي •

السياسات   • من  وغيرها  الشركة،  تمثل  التي  العمل  وأخالقيات  السلوك  قواعد  مدونة  وتطوير  مراجعة 

 واإلجراءات الداخلية وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات. 

المم • وأفضل  عام  بشكل  الحوكمة  في  التطورات  على  اإلدارة  تفويض من  ارسات  إطالع مجلس  أو  ذلك،  في 

 يلزم بذلك.  

وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتوصية بها    استراتيجية وضع   •

اإلدارة   مجلس  الداخلية  العتمادهاإلى  المتغيرات  على  بناًء  وتحديثها  ومراجعتها  تنفيذها  من  والتحقق   ،

 والخارجية للشركة. 

مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز  تحديد وضع إطار ل •

له   ذلك  Risk Appetite Framework (RAF)الشركة  المسؤولية عن سالمة  الشركة  إدارة  وتحميل   ،

لتبليغ  اطر والحدود المخ  االنتهاكات اإلطار، بما في ذلك التعرف في الوقت المناسب على المخالفات، ومعالجة  

 عن حاالت التعرض للمخاطر الهامة. 

الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل    استمرارالتحقق من جدوى   •

 عشر شهراً القادمة.   االثني

ال • الوجه  المناسب على  التوقيت  اتخاذ اإلجراءات في  آليات لضمان  لديها  الشركة  إدارة  أن  صحيح  التأكد من 

تحقيق الفعالية المطلوبة للتخفيف من حدة المخاطر، وحاالت التعرض الخطيرة النابعة من أي مخاطر سلبية،  ل

 ال سيما تلك التي تقارب أو تتجاوز قدرة الشركة على مواجهة المخاطر. 

أسماء أعضاء 
 اللجنة

المنص 
 ب

االجتماع  
 االول 

االجتماع  
 الثاني 

االجتماع  
 الثالث  

االجتماع  
 الرابع  

االجتماع  
 الخامس  

االجتماع  
 السادس 

االجتماع   ثامن االجتماع ال االجتماع السابع  
 التاسع 

4/2/202م
0 

 

19/03/2م
020 
 

22/03/2م
020 
 

25/3/202
0 
 

 5/4/2020م
 

14/06/2م
020 
 

23/08/202م
0 
 

14/12/202م
0 
 

24/12/2م
020 

 

  / األستاذ  سعادة 
محمد  بن  فيصل 

 شاكر 

رئيسا 
 اللجنة 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ بالتمرير

سعادة الدكتور /  
محمد خليل  
 محمد محمد  

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو  

 ✓ ✓ ✓ ✓ بالتمرير

سعادة األستاذ /  
ثامر بن عبد هللا 

 الحمود
 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو  

 ✓ ✓ ✓ ✓ بالتمرير

عادة األستاذ /  س
خلدون عبدهللا  

 الفاخري 
 ✓ بالتمرير ✓ ✓ ✓  عضو 

✓ ✓ ✓ 

سعادة األستاذ /  
خالد صالح 

 الخطاف

عضو  
 مستقل 
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اختب • إجراء  خالل  )من  دوري  بشكل  لها  وتعّرضها  المةخاطر  تةحةمةل  على  الشركةة  قدرة  تقييم  ارات  إعادة 

، بما في  االستراتيجيةفي المناقشات    –عند الضرورة    –لتحمل على سبيل المثال( وحدود المخاطر األخرى  ا

 ذلك تلك المتعلقة بالتوسع في قطاعات األعمال أو المنتجات. 

تحديد   • وآليات  نظم  فعالية  وتقييم  الدورية  تقاريرها  ومناقشة  بالشركة  المخاطر  إدارة  نظام  على  اإلشراف 

 عة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. ومتاب وقياس 

 ضعيفة األداء على الشركة والتوصية بشأنها.   االستثمارات تقييم مخاطر  •

من   اعتمادهووضع توصيات بشأنه قبل وااللتزام  مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة الحوكمة وإدارة المخاطر •

 قبل مجلس اإلدارة. 

 عل إلدارة المخاطر. ق الفاممارسة اإلشراف والتأكيد على التطبي •

فهم   • في  والمتمثل  المخاطر  إدارة  في  بدورها  الدوائية  سبيماكو  لشركة  التابعة  الشركات  قيام  من  التأكد 

 المخاطر ذات الصلة بالشركة وتأثيراتها المحتملة. 

 ة. بالشركمةراجةعةة مةا تةثةيةره اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة مةن مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر   •

 
 

 سياسة توزيع األرباح ومكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية: 

بتوزيع   تقوم  الشركة  فإن  الثانية واألربعين،  المادة  للشركة طريقة توزيع األرباح. وحسب  النظام األساس  يبين 
العمومية والتكا المصروفات  بعد خصم جميع  السنوية  الصافية  األاألرباح  المفروضة  ليف  الزكاة  فيها  بما  خرى 

 شرعاً على الوجه التالي: 
1.  ( هذا  10يجنب  وقف  العادية  العامة  للجمعية  ويجوز  نظامي،  احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من   )%

 %( من رأس المال. 30المذكور ) االحتياطيالتجنيب متى ما بلغ 
يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية  تفاقي  %( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي ا5يجنب كذلك ) .2

 %( من رأس المال. 25المذكور ) االحتياطي العامة، ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ 
 %( من رأس المال المدفوع. 5يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ) .3
 ائح. واللو  يوزع على حاملي األسهم الممتازة النسبة المقررة لهم من األرباح وفق األنظمة .4
في حال تقرر أن تكون مكافاءة أعضاء مجلس اإلدارة جزءاً من األرباح، يخصص بعد ماتقدم ما ال يتجاوز   .5

الباقي  10) من  )ال  لمكافاة %(  اإلدارة،  ما  مجلس  مكافآت    يتجاوز  اإلدارة من  يحصل عليه عضو مجلس 
على المساهمين كحصة إضافية في    عد ذلكومزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف لاير سنوياً(، ويوزع الباقي ب 

 األرباح.  
يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بموجب تفويض من   .6

 الجمعية العامة للمجلس يجدد سنوياً. 
 

اء  اب أعض يكون الهدف من سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة هو تنظيم المكافآت الستقط 
مجلس أو لجان ذوي كفاءة علمية وفنية وإدارية وخبرة متناسبة، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية  
وكفاءة عالية، مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة والمهارات الالزمة إلدارتها.  كما تهدف الشركة الى  

تستطيع من خاللها فيها،  للعمل  بيئة جاذبة  المطلوبة  استقط  خلق  والخبرات  المهارات  ذات  البشرية  الموارد  اب 
في   التنفيذيين  كبار  لمكافآت  التنظيمي  اإلطار  من خالل  وذلك  رؤيتها،  وتحقيق  نموها  الستدامة  عليهم  واإلبقاء 

 الشركة، بحيث يتوافق مع األنظمة والتشريعات والتطبيقات ذات العالقة. 
دارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية حسب المعمول به في  جلس اإلوتلتزم الشركة بصرف المكافآت إلى م

 إنحراف جوهري عن هذه السياسة.  د ال يوجسياسة المكافآت المعتمدة من جمعية المساهمين وأنه  
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وفي ضوء األحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة والمنصوص عليها في نظام الشركة، 
لنظام الشركات الخاصة بالشركات ئحة ح وال  تنفيذاً  وكمة الشركات، والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة 

التنفيذية   واإلدارة  المنبثقة عنه  ولجانه  اإلدارة  أعضاء مجلس  مكافآت  تكون  األساس،  الشركة  ونظام  المدرجة، 
 وفقاً للمبادئ والقواعد التالية: 

 
 ة لمنبثقأعضاء مجلس اإلدارة ولجانه ا

 
 يبين النظام األساس للشركة طريقة توزيع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.  (أ

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة    –بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت    –يحدد مجلس اإلدارة    (ب 

 ولجانه المنبثقة وفقاً للمبادئ التالية: 

، وعامالً لتحفيز أعضاء مجلس  جيةستراتي اال أن يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع أهداف الشركة   .1

أعمالها   تنمية  على  الشركة  قدرة  وتعزيز  األهداف،  تلك  تحقيق  على  المنبثقة  ولجانه  اإلدارة 

 واستدامتها. 

 أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.  .2

الخبرات والمؤهالت المطلوبة لتعزيز  ن ذوي  أن تكون عامالً في جذب أعضاء لمجلس اإلدارة م .3

 قدرة الشركة في تحقيق أهدافها. 

يستحق عضو مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بما يتوافق مع األنظمة واللوائح ذات العالقة، وذلك مقابل عضويته   (ج

 في المجلس بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت. 

المشارك في   (د  المنبثقة عنه مكافأة سنوية بما ال يخالف األنظمة واللوائح    اللجانيستحق عضو مجلس اإلدارة 

 ذات العالقة، وبناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات   (ه

 وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في حال: 

العضو عمل مخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة    ارتكاب  .1

 العربية السعودية أو في أي بلد آخر. 

 اخالله في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.  .2

العضوية   .3 العامة    –انهاء  الجمعية  التغيب ع  –بقرار من  متتالية خالل    ة ثالثن  بسبب  اجتماعات 

 سنة واحدة بدون عذر مشروع يقبله مجلس اإلدارة. 

بعين   (و األخذ  العضو    االعتبار يتم  مساهمة  عنه  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  إقرار  عند 

 وحضوره ومشاركته فيما يطرح من مواضيع، وأي اسهامات تخدم مصلحة الشركة. 

مكافآت   (ز تقر  أن  والمسؤوليات  أعضاء  يجوز  للمهام  تبعاً  متفاوت  بشكل  المنبثقة  ولجانه  اإلدارة  مجلس 

 واإلنجازات المتحققة. 

إذا بنيت المكافآت المقرة لعضو مجلس اإلدارة أو لجانه المنبثقة على معلومات غير دقيقة أو نتائا خاطئة فإنه   (ح

تجا  المالئم  القرار  اإلدارة التخاذ  إلى مجلس  بالحالة  الرفع  العالقة عند  هها، و يتم  ذات  يجب مراعاة األنظمة 

 النظر فيها. 

 

 اإلدارة التنفيذية  -

مكافآت اإلدارة التنفيذية على أن تكون وفقاً    –يحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت  

 للمبادئ التالية: 

o   مالً لتحفيز اإلدارة  ، وعاةاالستراتيجي أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة

 التنفيذية على تحقيق تلك األهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها. 
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o  .أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة 

o  والمؤهالت والمهارات  القدرات  ذوي  التنفيذيين  استقطاب  من  الشركة  تمكن  لتمكين  الالز  أن  مة 

 الشركة من تحقيق أهدافها. 

o   على وقدرتها  الشركة  على مصلحة  يؤثر سلباً  أن  شأنه  المصالح من  في  تعارض  أي  تسبب  أال 

 تحقيق أهدافها. 

يجب مراعاة السياسات المتبعة في الشركة في هذا الشأن عند إقرار مكافأة اإلدارة التنفيذية وتحقيقها لألهداف   -

 المرسومة. 

أن  - محل  تتفاو  يجوز  العام  خالل  حققها  التي  للنتائا  تبعاً  التنفيذية  اإلدارة  في  موظف  لكل  المقرة  المكافأة  ت 

 التقييم. 

يجوز مراجعة السقف األعلى لمكافآت اإلدارة التنفيذية بشكل سنوي والرفع بأي تعديالت مقترحة للمجلس وفقاً   -

 لألنظمة التي تحكم ذلك. 

ية الشركة وأهدافها وبما يتوافق مع األداء والتقييم المعمول به لدى  تراتيجيجب أن تنسجم هذه السياسة مع اس  -

 الشركة وذلك فيما يخص مكافآت اإلدارة التنفيذية. 

إذا بنيت المكافأة المقرة لإلدارة التنفيذية على معلومات غير دقيقة أو نتائا خاطئة فإنه يتم الرفع بالحالة إلى   -

 اهها، ويجب مراعاة األنظمة ذات العالقة عند النظر فيها. ئم تجالقرار المال التخاذ مجلس اإلدارة  

 



 

 

 : م2020يوضح الجدول التالي ما تقاضاه أعضاء مجلس اإلدارة حسب األنظمة واللوائح خالل العام 
 حادية عشر في الدورة الالحالي   مجلس إدارة الشركة

 

 

 لرئيس مجلس االدارة أو األعضاء  مكافآت متغيرةال يتم صرف -

 * يتم توفير تأمين طبي ألعضاء مجلس االدارة وأسرهم 

 ** يتم تأمين سيارة كل ثالث سنوات 

 
 أعضاء مجلس االدارة 

مبلغ 
 المكافأة

بدل حضور  
جلسات  
 المجلس 

  وع بدلمجم
حضور جلسات  

 اللجان

 
 مزايا عينية 

* 

مكافآت األعمال الفنية  
واإلدارية  
 واالستشارية 

مكافآت رئيس المجلس أو  
العضو المنتدب أو أمين 

السر إن كان من  
 األعضاء 

 بدل المصروفات  المجموع 

 المكافآت الثابتة 

 األعضاء المستقلين

 - 75,000 - - - 48,000 27,000 - الحناكيعبدهللا  سعادة األستاذ / صالح بن 

 - - - - - - - - محمد بن أحمد السديري/  الدكتورسعادة 

 5,450 84,000 - - - 51,000 33,000 - سعادة األستاذ / ثامر بن عبد هللا الحمود

 - 36,000 - - - 15,000 21,000 - تركي بن عبدهللا الجعويني سعادة األستاذ / 

 5,450 195,000 المجموع 

 ء غير التنفيذيين األعضا

 5,450 163,192 112,192 - ** 18,000 33,000 - محمد بن طالل النحاسمعالي األستاذ / 

 - 72,000 - - - 42,000 30,000 - عمار بن عبد الواحد الخضيري /  األستاذسعادة 

 - 3,000 - - - 3,000 - - فياض بن أسعد الدندش الدكتور /  سعادة

 - 69,000 - - - 36,000 33,000 - ن محمد شاكرفيصل بسعادة األستاذ / 

 38,700 69,000 - - - 36,000 33,000 - سعادة الدكتور / محمد خليل محمد محمد

 - 72,000 - - - 48,000 24,000 - خالد بن عبد الرحمن القويز/  األستاذسعادة 

 - 48,000 - - - 21,000 27,000 - عادل كريم  /  المهندسسعادة 

 44,150 496,192 ع المجمو



 

 

 
 

 : م2020العام خالل يوضح الجدول التالي ما تقاضاه أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة الحالي   -
 
 
 

 *أعضاء من خارج المجلس 

 مكافآت الثابتة ال ضاء األع
 المجموع  بدل حضور جلسات  )عدا بدل حضور الجلسات( 

 أعضاء لجنة المراجعة 

 173,589 24,000 149,589 سعادة األستاذ / خالد بن عبد الرحمن القويز

 173,589 24,000 149,589 سعادة األستاذ / صالح بن عبد هللا الحناكي

 136,192 24,000 112,192 *الفداغسعادة األستاذ / خالد بن داوود 

 136,192 24,000 112,192 * سعادة األستاذة / خلود بنت عبد العزيز الدخيل 

 619,592 96,000 523,562 المجموع   

 آت أعضاء لجنة الترشيحات والمكاف

 149,589 - 149,589 )مستقيل(   سعادة الدكتور / محمد بن أحمد السديري

 149,589 - 149,589 )مستقيل(   الدندشأسعد  سعادة الدكتور / فياض بن

 182,589 33,000 149,589 سعادة األستاذ / ثامر بن عبد هللا الحمود

 107,795 33,000 74,795 * سعادة األستاذة / منيرة بنت عبد العزيز المحمد

 15,000 15,000 - سعادة األستاذ / تركي بن عبدهللا الجعويني

 33,000 33,000 - * غامديمسفرالسعادة األستاذ / أحمد بن 

 33,000 33,000 - * سعادة األستاذ / محمد بن نزال الخالدي

 670,562 147,000 523,562 المجموع 

 وااللتزامالمخاطر الحوكمة  أعضاء لجنة

 167,589 18,000 149,589 سعادة األستاذ / فيصل بن محمد شاكر

 167,589 18,000 149,589 سعادة الدكتور / محمد خليل محمد محمد  

 18,000 18,000 - سعادة األستاذ / ثامر بن عبد هللا الحمود

 74,795 - 74,795 )مستقيل(  سعادة األستاذ / خالد بن صالح الخطاف 

 15,000 15,000 - * سعادة األستاذ / خلدون بن عبدهللا الفاخري

 442,973 69,000 373,973 المجموع 

 أعضاء لجنة االستثمار

 173,589 24,000 149,589 ذ / عمار بن عبد الواحد الخضيري األستاسعادة 

 3,000 3,000 - )مستقيل(   سعادة الدكتور / فياض بن أسعد الدندش

 24,000 24,000 - سعادة األستاذ / صالح بن عبد هللا الحناكي

 24,000 24,000 - سعادة األستاذ / خالد بن عبد الرحمن القويز

 77,425 24,000 53,425 يف بن علي السيف* د اللطسعادة األستاذ / عب 

 21,000 21,000 - عادل كريم  /  المهندس سعادة 

 323,014 120,000 203,014 المجموع 

 اللجنة التنفيذيةأعضاء 

 167,589 18,000 149,589 معالي األستاذ محمد بن طالل النحاس 

 18,000 18,000 - سعادة األستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري 

 18,000 18,000 - سعادة الدكتور محمد خليل محمد محمد

 18,000 18,000 - سعادة األستاذ فيصل بن محمد شاكر

 221,589 72,000 149,589 المجموع 
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مدير  اللكبار التنفيذيين بما فيهم رئيس الشركة التنفيذي و م 2020بلغ إجمالي ما تم صرفه خالل عام  -
 -( لاير حسب التفصيل التالي: 6,879,541مبلغ ) لماليا

 ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات البيان
 )يشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي(

 4,049,782 الرواتب والتعويضات  

 2,141,223 البدالت

 688,536 المكافآت الدورية والسنوية   

 جد التو  الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى  
 تدفع بشكل شهري أو سنوي 

 

 وتأمين طبي لهم وألفراد عائالتهم -توفير وسيلة مواصالت 

 
 
القصر(  التي تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم  األسهم  -

 -لية: الماة التي طرأت عليها خالل السن والتغيرات
 

 

 
 

 المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى:  -

تحقات  يوضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مس
 -أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها: 

 
المستحق حتى نهاية   المسدد  البيان

 الفترة المالية ولم يسدد 
 بيان األسباب  الوصف 

الزكاة المدفوعة عن عام   - 27,520,979.85 الزكاة
 م 2019

- 

الضريبة المستحقة لعام  1,971,444.96 20,169,770.94 الضريبة 
 م 2020

تدفع خالل عام  
 م 2021

مؤسسة العامة للتأمينات  ال
 االجتماعية

اشتراكات الموظفين عن شهر  1,972,846.70 23,001,970.42
 م 2020ديسمبر 

دفعت في شهر يناير 
 م 2021

رسوم رخص العمل واالقامات   - 9,963,895.11 مكتب العمل والجوازات 
 والتأشيرات لموظفي الشركة

- 

رسوم الهيئة العامة للغذاء  
 والدواء

 - أدوية-رسوم تسجيل وشهادات -   2,338,310.00  

 
 
 
 
 

 االسم
إجمالي عدد األسهم  

 م 1/2020/ 1في 

إجمالي عدد األسهم  

 م 31/12/2020في 

إجمالي نسبة التملك  

 نهاية العام
 صافي التغيير 

الشركة العربية للصناعات الدوائية 

 والمستلزمات الطبية ة أكديما
24,586,173 24,586,173 20.48 

 
0% 

 % 0.43 13.28 15,939,650 15,424,764 أمين محمد أمين شاكر

 %0 8.15 9,789,734 9,789,734 المؤسسة العامة للتقاعد 
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 القروض:  
التابعة اتفاقية تمويل بالمرابحة اإلسالمية مع أحد البنوك المحلية   الدوائية وشركاتهاتوجد لدى شركة سبيماكو 

 كالتالي:  اخرى وهيالى تمويل من جهات حكومية وبنوك  باإلضافة
 

 الشركة  
 نوع القرض

 والجهة المانحة 
المبالغ المدفوعة سداداً   القرض غ أصل مبل

 للقرض خالل السنة  
المبلغ المتبقي من  مدة القرض

 القرض 

 سبيماكو الدوائية
 ة تسهيالت إسالمية بنكي

 بنك الرياض -مرابحة 
400,000,000 - 2020-2021 400,000,000 

 سبيماكو الدوائية
 ة تسهيالت إسالمية بنكي

 بنك الرياض -مرابحة 
330,000,000 - 2020-2024 330,000,000 

 سبيماكو الدوائية
صندوق  -قرض تمويلي

 التنمية الصناعية السعودي
287,100,000 - 2019-2024 261,848,958 

 سبيماكو الدوائية
صندوق -تمويل الصادرات

 التنمية الصناعية السعودي
150,000,000 - 2019-2021 150,000,000 

 الدمام فارما 
 ة تسهيالت إسالمية بنكي

 بنك الرياض - مرابحة
 45,892,776 سنوات 7 8,107,224 54,000,000

 الدمام فارما 
 ة تسهيالت إسالمية بنكي

 بنك الرياض -مرابحة 
 20,170,429 سنة - 20,000,000

 الدمام فارما 
 صندوق التنمية الصناعية 

 السعودي
 52,302,255 سنوات 7 1,797,745 54,100,000

 4,562,000 سنة  15 2,281,000 36,540,000 ة وزارة المالي القصيم الطبية 

سبيماكو مصر 
للصناعات  

 الدوائية 
 9,569,787 2021-2020 1,518,246 11,088,033 تسهيالت بنكية 

 61,259,720 سنوات 7 - 61,259,720 يتمويلقرض  سبيماكو المغرب 

 1,335,605,925 )لاير سعودي(  التابعةالمديونية االجمالية للشركة وشركاتها 
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 طلب سجالت المساهمين:  -

 وأسبابها.  تواريخها ، والجدول أدناه يوضح  ( مره18) تم طلب سجل المساهمين   م2020خالل العام 

 

 السبب  الطلب تاريخ  م 

 إجراءت الشركة 22/01/2020 1

 إجراءت الشركة 06/02/2020 2

 إجراءت الشركة 12/02/2020 3

 شركةإجراءت ال 12/02/2020 4

 إجراءت الشركة 12/02/2020 5

 إجراءت الشركة 12/02/2020 6

 إجراءت الشركة 12/02/2020 7

 إجراءت الشركة 12/02/2020 8

 إجراءت الشركة 16/02/2020 9

 إجراءت الشركة 16/02/2020 10

 إجراءت الشركة 16/02/2020 11

 إجراءت الشركة 16/02/2020 12

 شركةإجراءت ال 30/03/2020 13

 الجمعية العامة  11/05/2020 14

 ملف أرباح  13/05/2020 15

 إجراءت الشركة 25/06/2020 16

 الجمعية العامة  27/10/2020 17

 إجراءت الشركة 22/11/2020 18

 

 -الشركة: أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي  احتياطياتأو  استثمارات  •
 لمصلحة موظفي الشركة.  تم إنشاؤها  أخرى ت احتياطياأو أية  استثمارات ال توجد حالياً أية 

 

   -الخارجي:  مراجعي الحسابات  •
مكتب بيكر    نم، على تعيي 14/50/2020في    في اجتماعها المنعقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة  

محا وشركاه  السبتيلي  وتدقيق  ومراجعة  لفحص  وذلك  قانونيون  المالية  ق ون  كما  وائم  متتالية  سنوات  لثالث 

واأل بع  للر  ي: يل والثالث  والثاني  واألوللربع    م،2020  م لعا   ي سنوالول  والثالث  والثاني    م لعا  يسنو الول 

 م. 2023م، وللربع األول لعام  2022  ملعا  يسنو الول والثاني والثالث واألللربع و  م،2021

 

 -بالشركة: السياسات المحاسبية المستخدمة  •
  الدولية   لمعايير   م وفقاً 31/12/2020عام المالي المنتهي في  الل التم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة خ

المعتمدة  للتقرير  المعتمدة  واالصدارات   والمعايير   السعودية،   العربية   المملكة  في   المالي    الهيئة   من  األخرى 
 .القانونيين للمحاسبين  السعودية

 

 - ألسهم: هذه ا تأسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل استخداما •
 م االحتفاظ بأي أسهم خزينة من قبل الشركة. 2020لم يتم خالل العام 
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 -تحويل: أدوات الدين، حقوق خيار، حقوق  •
ليست هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة  

توجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين  أنه ال أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية، كما  
قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة،  

قابلة لالسترداد  إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين  أنه ال يوجد استرداد أو شراء أو  العام   كما    خالل 
 م. 2020

 
 
 

 ءات:جرررزاال •
 ال توجد عقوبات أو جزاءات او تدابير احترازية تم تطبيقها على الشركة 

 

 -المساهمين:  التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو  •
بار  قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد ك   اتفاقيات لم يتبين وجود أي معلومات عن ترتيبات أو  

شركة بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على  ال أو أي من مساهمي    للتنازل عن أي مكافآت،  تنفيذيين ال
 األرباح. 

 
 
 

 -العالقة:  ذات األطراف  مع عقود األعمال وال •
 إجراء عدد من التعامالت مع األطراف ذوي العالقة وفقاً للتالي:    م 2020تم خالل العام  

 
، وهي عبارة عن  (شركة تابعة)راك للرعاية الصحية  آت بين الشركة وشركة  لتي تمعمال والعقود ااأل -1

الصحية  التعام للرعاية  اراك  شركة  وتسويق  مبيعات  في  متمثلة  تابعة)ت  شركة    (شركة  لمنتجات 
سنوي بشكل  الدوائية  وهو  سبيماكو  الدوائية  سبيماكو  لشركة  اإلدارة  مجلس  لممثل  ان  حيث  عضو  ، 

ل عام  الت خال، حيث بلغ حجم التعاممصلحة غير مباشرة  فيصل محمد شاكر ستاذ/  األدارة  إلامجلس  
وتسويق  سعودي    لاير   652,013,416  م 2020 مبيعات  عمولة  عقد  في  متمثلة  أخرى  وتعامالت 
 .دون شروط تفضيليةلاير سعودي  21,167,073بمبلغ 

 
ة( وهي مبيعات بشكل سنوي  ة تابع الشركة وشركة الدمام الدوائية )شرك بين األعمال والعقود التي تمت  -2

لمستحضرات طبية، حيث ان لرئيس مجلس اإلدارة معالي األستاذ / محمد طالل النحاس مصلحة غير  
مباشرة وهو ممثل من مجلس اإلدارة في شركة الدمام الدوائية، حيث بلغ حجم التعامالت خالل عام  

 . لاير سعودي دون شروط تفضيلية   4,968,739م 2020
 

الشركةوالعق   األعمال -3 بين  التي تمت  تابعة( وهي مبيعات بشكل    ود  المغرب )شركة  وشركة سبيماكو 
سنوي لمستحضرات طبية، حيث ان لممثلين مجلس اإلدارة لشركة سبيماكو الدوائية وهم عضو مجلس  
اإلدارة األستاذ / فيصل محمد شاكر وعضو مجلس اإلدارة األستاذ / محمد خليل محمد وعضو مجلس  

األس اإلدار عام  ة  التعامالت خالل  وبلغ حجم  مباشرة،  احمد مصلحة غير  عادل كريم   / م    2020تاذ 
 لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  651,258

 
الشركة -4 بين  تمت  التي  والعقود  بشكل    األعمال  مبيعات  وهي  تابعة(  )شركة  مصر  سبيماكو  وشركة 

كو الدوائية وهم نائب رئيس  سبيما  سنوي لمستحضرات طبية، حيث ان لممثلين مجلس اإلدارة لشركة 
مجلس اإلدارة األستاذ / عمار الخضيري وعضو مجلس اإلدارة األستاذ / محمد خليل محمد وعضو  
عام   خالل  التعامالت  حجم  وبلغ  مباشرة،  غير  مصلحة  شاكر  محمد  فيصل   / األستاذ  اإلدارة  مجلس 

 لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   276,930م 2020
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ااألعمال وال -5 للشركة  عقود  التابع  الصيدالنية  الحيوي والدراسات  التكافؤ  الشركة ومركز  بين  تمت  لتي 
العربية للصناعات الدوائية )اكديما(، وهي عبارة عن اتفاقيات عقود دراسات حيوية وصيدالنية بشكل  
إدارة شركة   رئيس مجلس  وهو  احمد  كريم  عادل   / األستاذ  اإلدارة  مجلس  لدى عضو  حيث  سنوي. 

لاير سعودي    2,973,726م    2020لحة غير مباشرة، حيث بلغت التعامالت خالل عام  يما مصاكد 
 بدون شروط تفضيلية. 

 
كاد الشرق األوسط للصناعات الدوائية )شركة زميلة(  شركة  األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و -6

اإلدارة   مجلس  لعضو  ان  سنوي، حيث  بشكل  أولية  مواد  مشتريات  عبارة عن  محمد  األستاوهي   / ذ 
التعامالت خالل عام   إدارتها، وقد بلغ حجم  خليل محمد مصلحة غير مباشرة وهو عضو في مجلس 

 لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   1,321,331م   2020
 

األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كاد الشرق األوسط للصناعات الدوائية )شركة زميلة(   -7
ان لعضو مجلس اإلدارة األستاذ / محمد خليل محمد مصلحة غير    ية حيث وهي عقد خدمات استشار

لاير    132,500م  2020مباشرة وهو عضو في مجلس إدارتها، وقد بلغ حجم التعامالت خالل عام  
 سعودي بدون شروط تفضيلية. 

 
ان لعضو   -8 الشرق األوسط )شركة زميلة(، حيث  كاد  الشركة وشركة  بين  تمت  التي  والعقود  األعمال 

إلدارة األستاذ / محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة وهو عضو في مجلس إدارتها، حيث  مجلس ا
 م بدون شروط تفضيلية. 2020لاير سعودي خالل عام   1,954,716بلغ إجمالي التمويل 

 
الصيدالنية طاسيلي   -9 العربية  والشركة  الشركة  بين  تمت  التي  تافكو )شركة زميلة(    -األعمال والعقود 

مب الدوائية ممثلين من مجلس  يعات بوهي  ان لشركة سبيماكو  شكل سنوي لمستحضرات طبية، حيث 
/ محمد   األستاذ  اإلدارة  األستاذ/ عادل كةريم احمد وعضو مجلس  اإلدارة  اإلدارة وهم عضو مجلس 

لاير    5,751,567م  2020خليل محمد، مصلحة غير مباشرة، حيث بلغ حجم التعامالت خالل عام  
 ضيلية. روط تفسعودي بدون ش

 
طاسيلي   -10 الصيدالنية  العربية  والشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  )شركة    -األعمال  تافكو 

تافكو، حيث ان لشركة سبيماكو    -زميلة( وهي عبارة عن تمويل للشركة العربية الصيدالنية طاسيلي  
مد وعضو مجلس  ريم احعادل كة  / رة وهم عضو مجلس اإلدارة األستاذ الدوائية ممثلين من مجلس اإلدا

التمويل   إجمالي  بلغ  مباشرة، حيث  لاير    464,366اإلدارة األستاذ/ محمد خليل محمد مصلحة غير 
 م بدون شروط تفضيلية.   2020سعودي خالل عام 

 
الطبية   -11 المنتجات  لتصنيع  العربية  والشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  عناية    –األعمال 

ب  مشتريات  وهي  زميلة(  سن )شركة  الطبية  شكل  المنتجات  لتصنيع  العربية  الشركة  من  عناية،    –وي 
حيث ان لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد عبد الرحمن القويز مصلحة غير مباشرة وهو ممثل من  

عام   التعامالت خالل  بلغ حجم  الدوائية، حيث  سبيماكو  لشركة  اإلدارة    114,598م    2020مجلس 
 . لاير سعودي بدون شروط تفضيلية 

 
الطبية  األ -12 المنتجات  لتصنيع  العربية  والشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  عناية    –عمال 

)شركة زميلة( وهي عبارة عن عقد استئجار شقق سكنية مع الشركة لموظفي الشركة العربية لتصنيع  
الطبية   القويز م  –المنتجات  الرحمن  اإلدارة األستاذ/ خالد عبد  ان لعضو مجلس  صلحة  عناية، حيث 

التعامالت خالل  غ بلغ حجم  الدوائية، حيث  ير مباشرة وهو ممثل من مجلس اإلدارة لشركة سبيماكو 
 لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   179,280م   2020عام 
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الدمام   -13 وشركة  تابعة(  )شركة  الصحية  للرعاية  آراك  شركة  بين  تمت  التي  والعقود  األعمال 

عن  عبارة  وهي  تابعة(  )شركة  بشكل  مبيعا  الدوائية  تابعة(  )شركة  الصحية  للرعاية  اراك  شركة  ت 
سنوي من منتجات طبية لشركة الدمام الدوائية )شركة تابعة(، حيث ان لشركة سبيماكو الدوائية ممثل  
للرعاية الصحية وهو عضو مجلس اإلدارة األستاذ / فيصل محمد شاكر وممثل في   في شركة اراك 

دارة معالي األستاذ / محمد طالل النحاس، حيث بلغ حجم  جلس اإلشركة الدمام الدوائية وهو رئيس م
 لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  13,006,198م 2020التعامالت خالل عام  

 
األعمال والعقود التي تمت بين شركة اراك للرعاية الصحية )شركة تابعة( وشركة اراكم الطبية   -14

الصحية )شركة تابعة( بشكل سنوي من    لرعاية)شركة تابعة(، وهي عبارة عن مبيعات شركة اراك ل
منتجات طبية لشركة اراكم الطبية )شركة تابعة(، حيث ان لعضو مجلس اإلدارة األستاذ / فيصل محمد  
شاكر مصلحة غير مباشرة وهو ممثل لشركة سبيماكو الدوائية في شركة اراك للرعاية الصحية، حيث  

 .  سعودي بدون شروط تفضيلية لاير  4,409,258م 2020بلغ حجم التعامالت خالل عام 
 

وهي  م  2020األعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة االتصاالت السعودية خالل عام   -15
االتصاالت   شركة  مع  واإلنترنت  والجوال  الثابت  الهاتف  خدمات  لتقديم  عقود  اتفاقيات  عن  عبارة 

حيث ان لرئيس مجلس إدارة شركة  ئياً،  م بمدد سنوية مختلفة وتجدد تلقا  2020السعودية خالل عام  
مجلس   في  وهو عضو  مباشرة  غير  مصلحة  النحاس  محمد طالل   / األستاذ  معالي  الدوائية  سبيماكو 

التعامالت   حجم  بلغ  وقد  السعودية،  االتصاالت  شركة  شروط    900,650إدارة  بدون  سعودي  لاير 
 تفضيلية. 

 
  ركة السعودية للصناعات األساسية الشو  ة التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشرك -16

لاير سعودي    62,370م، وهي عبارة عن مشتريات بشكل سنوي من بمبلغ  2020)سابك( خالل عام  
محمد    / األستاذ  معالي  الدوائية  سبيماكو  إدارة شركة  مجلس  لرئيس  ان  حيث  تفضيلية،  بدون شروط 

  السعودية للصناعات األساسية لشركة  اطالل النحاس مصلحة غير مباشرة وهو عضو في مجلس إدارة  
 )سابك(. 

 
عن   -17 عبارة  وهي  الراجحي،  الشركة ومصرف  بين  تمت  التي  والعقود  األعمال  التصويت على 

م مع مصرف الراجحي خالل   2019اتفاقية عقد تقديم خدمات توزيع أرباح مساهمي الشركة عن عام  
بمبلغ    2020العام   تفضيلي  96,724م  بدون شروط  باإللاير سعودي  التعامالت  ة،  الى بعض  ضافة 

االعتيادية من خالل الحساب الجاري، حيث ان لعضو مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية األستاذ /  
 خالد القويز مصلحة غير مباشرة وهو عضو في مجلس إدارة مصرف الراجحي. 

 
ا -18 تجديد  عبارة عن  وهي  الرياض،  بنك  مع  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  عقد    تفاقيةاألعمال 

مليون لاير، كما يوجد لدى الشركة مع    330تمويل إسالمي وتسهيالت ائتمانية مع بنك الرياض بمبلغ  
بنك الرياض حسابات بنكية بعمالت مختلفة وخدمات متعددة من خالل الفروع والخزينة ومركز تمويل  

سبيم شركة  إدارة  مجلس  لرئيس  ان  حيث  تفضيلية،  شروط  بدون  بالبنك  الالتجارة  معالي  اكو  دوائية 
 األستاذ / محمد بن طالل النحاس مصلحة غير مباشرة وهو عضو في مجلس إدارة بنك الرياض. 
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 -االجتماعية: المسئولية  •

 ً مسئولياتها    إيمانا بأهمية  الدوائية  سبيماكو  التصنيع    االجتماعية من  في  نشاطاتها  تتعدى  وأنها  واإلنسانية 
ً   االجتماعية بواجباتها    القيام واألعمال وتحقيق األرباح إلى   للمفاهيم الحديثة، حيث قامت الشركة بتقديم    وفقا

والجمعيات، وسوف    االجتماعية نقدية لبعض المراكز  تبرعات  العديد من التبرعات العينية على شكل أدوية و 
كثير  اية الورع  من خالل دعم  إليه  تنتمي  الذي  المجتمع  تجاه  االجتماعية  مسؤوليتها  تستمر الشركة بممارسة 

 .المملكة  مناطق مختلف في والتوعوية  التثقيفية  المؤتمرات والحمالت  من
العام   الفعاليات   م2020وخالل  الشركة عدد من  المملكة كما    واألنشطة  نظمت ورعت  في مختلف مناطق 

 -يلي: 
 

الصحة وزارة  بقيمة  دعم جهود  دوائية  الوطنية   11  بمنتجات  الجهود  لتعزيز  انتللحد   مليون لاير  شار  من 
دعم جمعية االطفال المعوقين، دعم جائزة    ، رعاية مؤتمرات الجمعيات العلمية المتخصصة، فايروس كورونا
 . دعم مراكز التأهيل والجمعيات الخيرية بمعقمات من انتاج الشركة ، الشاب العصامي

 

 -: م2020األرباح التي تم توزيعها على مساهمي الشركة خالل السنة المالية  •
 

دارة  إلتوصية مجلس ا على  م،  50/2020/ 14المنعقد في  في اجتماعها  عية العامة لمساهمي الشركة  ت الجموافق
 اآلتي:  على النحو و  م 2019 مالعا  ندية ع قرباح نأبتوزيع 

 ( لاير. 60,000,000ة اجمالي المبلغ الموزع ) 1
 ( سهم. 120,000,000ة عدد األسهم المستحقة لألرباح ) 2
 ( لاير. 0.5حد )ة حصة السهم الوا 3
 %(. 5ة نسبة التوزيع من القيمة اإلسمية للسهم ) 4
لمسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول  اة تاريخ أحقية األرباح للمساهمين  5

 . بعد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
 م. 11/06/2020تاريخ ن  اراً م عن طريق مصرف الراجحي اعتب  األرباح  البدء بصرف تم  -6

 
 

 توصية مجلس االدارة:  
م  12/2020/ 31المنتهية في  السنة  ( لاير للمساهمين عن  120,000,000مجلس اإلدارة توزيع مبلغ )   أوصى 
الواحد    ( 1) بواقع  للسهم  يمثل  لاير  )والذي  الشركة  %( من  10نسبة  لسهم  األسمية  الجمعية  القيمة  موافقة  بعد 

كون أحقية األرباح للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة  وسوف تالعامة القادمة،  
ثاني يوم   بنهاية  اإليداع(  المالية )مركز  إيداع األوراق  لدى شركة مركز  الشركة  والمقيدين في سجل مساهمي 

العامة   الجمعية  انعقاد  تاريخ  يلي  اتداول  موعد  تحديد  سيتم  والتي  على  نعقادهللشركة  الموفقة  أخذ  بعد  الحقاً  ا 
 انعقادها من الجهات الرسمية. 

 
 
 
 

 -اإلدارة: إقرار مجلس 
 -يقر مجلس اإلدارة وفقاً ألفضل المعلومات المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بما يلي: 

 .ة أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
 .فذ بفاعلية يمة ون ة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سل

 ة أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 
 

 مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية: رأي 
 رأي غير معدل. 
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 توصية مجلس اإلدارة باستبدال مراجع الحسابات وأسباب ذلك:
 ته المقررة. اء فترلم يقم مجلس اإلدارة بالتوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انته

 
 

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، او التي رفض المجلس األخذ  
 بها بعين االعتبار بشأن مراجع الحسابات:

 ال توجد توصيات بهذا الشأن. 
 
 
 

 ما طبق من الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق، وأسباب ذلك:
بتطبي الشركة  جميع تلتزم  األحكام    ق  باستثناء  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة  أحكام 

 الواردة أدناه:  هاالسترشادي 
 

رقم  
 المادة/الفقرة 

 األسباب  عنوان المادة/الفقرة 

41 
 

 . المادة استرشاديه  التقييم 

 المادة استرشاديه.  تحفيز العاملين  85

 ترشاديه. ادة اسالم االجتماعيةسياسة المسؤولية  87

 المادة استرشاديه.  االجتماعي مبادرات العمل  88

 

آل   كما يود مجلس اإلدارة اإلشادة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سةلمان بةن عبةد العزيةز  
 صنيعية دعم كريم متواصل مما كان له األثر الطيب في تطور مسيرة الشركة الت نم -هللا   حفظهم-سعود وولي عهده  

ميع الجهات الحكومية ذات العالقة وفي الختام ال يسع المجلس إال أن يشةكركم ج  الى  والشكر موصول  واالستثمارية،
على تلبية دعوته بالحضور وأن يشيد بالجهود المخلصة لمنسوبي الشركة، التي كان لهةا األثةر المباشةر فيمةا حققتةه 

 الشركة من نتائا في هذا العام.

 
 ،، توفيق،الوهللا ولي 

 
 مجلس اإلدارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


