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الإدارة العامة 
طريق امللك فهد

�ص.ب 3893
ت : 4644244 

فاك�ص : 4627569 
اإدارة املبيعات

ت : 4644244 
فاك�ص : 4652124

اإدارة الت�سويق
ت : 4644244 

فاك�ص : 4610147

املنطقة الو�سطى
الإدارة الإقليمية للمبيعات :

ت : 4644244 حتويلة : 1720
فاك�ص:4652124

معر�ص العليا: 4644244
معر�ص التخ�س�سي :4880395

معر�ص امللز : 4770715
معر�ص الرو�سة: 2784360
معر�ص البديعة: 2674507

 معر�ص النفل: 2105065
معر�ص طريق اخلرج: 2133518  

معر�ص بلدا: 2442548  

املنطقة الغربية 
الإدارة الإقليمية للمبيعات :

ت : 6586565 اك�ص : 6058842
معر�ص التحلية:6690055
معر�ص جدة 2: 6586565

معر�ص الطائف : 7376092
معر�ص مكة:5485588

معر�ص املدينة:8488844

املنطقة ال�سرقية 
الإدارة الإقليمية للمبيعات

ت : 8340670 فاك�ص : 8331764

معر�ص الدمام: 8340670
معر�ص اخلرب: 8962644

معر�ص الح�ساء: 5307624
معر�ص الح�ساء 2: 5804968

معر�ص اجلبيل : 3411200

املنطقة اجلنوبية
الإدارة الإقليمية للمبيعات

ت : 2216311 فاك�ص : 2216291
معر�ص ع�سري: 2216311
معر�ص جازان: 3231191

معر�ص جنران: 5235455

منطقة الق�سيم وال�سمال 
الإدارة الإقليمية للمبيعات

ت : 3819009 فاك�ص : 3814872
معر�ص بريدة : 3819009
معر�ص تبوك : 4238965
معر�ص عنيزة : 3655005
معر�ص حائل: 5340068

مكتب �سكاكا:6261556

مبيعات الت�سدير
ت : 4644244 حتويلة : 1610

فاك�ص : 2177672 
مكتب دبي 

ت : 42666584 00971
فاك�ص : 42666594 1 0097

م�سنع الأدوات ال�سحية 
ت : 4981030

فاك�ص : 4981832
م�صنع البالط 

ت : 2650265 حتويلة :2112
فاك�ص : 2650265 حتويلة :3180

م�سنع ال�سخانات
ت : 2650265 حتويلة : 3015

فاك�ص : 2650265 حتويلة : 3046



خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

�شاحب ال�شمو امللكي
الأمري نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية





خالد �صالح الراجحي
ع�شو جمل�س الإدارة

فهد عبداهلل احلربي
ع�شو جمل�س الإدارة

عبداهلل حممد القحطاين
)�شندوق ال�شتثمارات العامة(

ع�شو جمل�س الإدارة

عبد املح�صن عبد الرحمن ال�صويلم
ع�شو جمل�س الإدارة

�صعد اإبراهيم املعجل
رئي�س جمل�س الإدارة

�صليمان حممد اخلليفي
ع�شو جمل�س الإدارة

�صامي اإبراهيم العي�صى
)املوؤ�ش�شة العامة  للتاأمينات الجتماعية(

ع�شو جمل�س الإدارة

مجـــــلس اإلدرة



عبدالكرمي اإبراهيم النافع
الرئي�ص التنفيذي

اللجنة التنفيذية

خالد �صالح الراجحي
رئي�س اللجنة التنفيذية

فهد عبداهلل احلربي
ع�شو اللجنة التنفيذية

عبداهلل حممد القحطاين
ع�شو اللجنة التنفيذية



كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ال�صادة م�صاهمو �صركة اخلزف ال�صعودية 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
يطيب يل اأن اأ�شع بني اأيديكم التقرير ال�شنوي ل�شركة اخلزف ال�شعودية عن العام املنتهي يف 31 دي�شمرب 2011م والذي ٌيعّد عامًا مميزًا 

يف تاريخ ال�شركة ومتوجًا باأداٍء عاٍل وجناحات واإجنازات متميزة باأرقام قيا�شية جديدة .
لق���د حقق���ت ال�شركة بحم���د اهلل اأرباحًا �شافية لهذا العام 2011م بلغ���ت 232مليون ريال بزيادة قدرها 6% مقارن���ة بعام 2010م  وبلغت 
الأرب���اح الت�شغيلي���ة م���ا ن�شبته 94.5% م���ن �شايف اأرباح الع���ام . كما حققت ال�شرك���ة رقمًا قيا�شيًا جدي���دًا يف مبيعاتها لع���ام 2011م بلغ 
1.221 ملي���ون ري���ال بزيادة قدرها 13% ع���ن مبيعات العام املا�ش���ي 2010م . كما حققت م�شانع ال�شركة زي���ادة يف الإنتاج قدرها %26 
يف م�سان���ع الب���الط والبور�سالن و7% يف الأدوات ال�شحية . وقد جنحت ال�شركة يف ت�شمي���م وهند�شة كر�شي حمام بحيث يعمل وبكفاءة 
تامة باإ�شتخدام كميات من املياه ل تتجاوز ثالثة ليرتات وذلك يف اإطار م�شئولية ال�شركة يف التوجه الوطني نحو تر�شيد اإ�شتهالك املياه . 

وح�شلت ال�شركة بذلك على �شهادة من هيئة املوا�شفات واملقايي�س واجلودة ال�شعودية . 
وي�س���ر العم���ل مب�ساريع التو�سعة وفق اخلط���ط املو�سوعة لها . وقد مت الإنتهاء من املرحلة الثانية من م�س���روع م�سنع البالط الرابع وبداأ 
الإنت���اج الفعل���ي يف اأواخر العام 2011م . كما مت التعاقد على اإ�ستبدال خطي اإنتاج بالط احلرقتني القدميني بامل�سنع الثاين بالآت حديثة 
تعم���ل بنظ���ام احلرقة الواحدة حيث �شرتفع الطاق���ة الإنتاجية لهذين اخلطني من اأربعة ماليني مرت مربع اإلى اثني ع�شر مليون مرت مربع 
�شنويًا . وت�شتخدم ال�شركة اآخرما تو�شلت اإليه التقنية احلديثة يف تطوير وتو�شعة م�شانعها من اأجل الو�شول اإلى هدف اجلودة العالية .

وقد وا�شلت ال�شركة تقدمي منتجاتها اإلى عمالئها داخل اململكة من خالل 26معر�شًا متواجدة يف معظم مدن اململكة . كما تقوم ال�شركة 
حاليًا باإعداد وجتهيز اأربعة معار�س جديدة يف كل من حي ال�سحافة يف �سمال الريا�س ويف مدينة الّر�س ويف طريق امللك �سعود بالدمام 
)معر����س ث���ان( ويف مدينة اأح���د رفيدة باملنطقة اجلنوبي���ة حيث �سيتم مب�سيئة اهلل اإفتت���اح هذه املعار�س خالل الع���ام احلايل 2012م . 
وي�ش���اف اإل���ى ذلك �شبكة وا�شعة من املوزعني املنت�شرة يف اأنحاء اململكة . ويف جمال الت�شدير للخارج وا�شلت ال�شركة التو�شع يف الأ�شواق 
ّدرت اإليها منتجات ال�شركة  العاملية ودخلت منتجاتها اأ�شواقًا جديدة يف كل من ال�شويد واجلابون وبنني وكوبا . وقد بلغ عدد الدول التي �شُ

اأكرثمن 52 دولة .
ويف جم���ال الق���وى العاملة فق���د وّقعت ال�شركة اإتفاقية جديدة خالل عام 2011م مع �شندوق امل���وارد الب�شرية من اأجل اإ�شتقطاب العمالة 
ال�شعودية . وقد بلغ عدد ال�شعوديني الذين على راأ�س العمل يف نهاية العام )786( موظفًا بزيادة قدرها 11% عن العدد يف بداية العام . 
كما مت اإ�ستقطاب عدد 64 متدربًا �سعوديًا ح�سب برنامج التدريب املرتبط بالتوظيف ، ومت عقد )34( دورة تدريبية نفذها مركز التدريب 
بال�شرك���ة اإ�شاف���ة اإلى عدد )16( دورة تدريبية نفذت من خالل مراكز تدريب اأخرى داخ���ل اململكة ودورة واحدة خارج اململكة وبلغ عدد 

املتدربني خالل العام 2011م عدد )1.302( متدربًا .
وق���د ق���رر جمل�س الإدارة التو�سية للجمعية العامة غر العادية للم�ساهمني ) والتي �ستنعقد بعد جمعيتكم مب�سيئة اهلل ( بزيادة راأ�س مال 
ال�شركة من 250 مليون ريال اإلى 375 مليون ريال وعلى اأن يتم ت�سديد الزيادة من بند الأرباح املبقاة مببلغ 125 مليون ريال وذلك باإ�شدار 

12.5 مليون �سهم جماين مينح للم�ساهمني املقيدين ب�سجل امل�ساهمني بنهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامة غر العادية .
ويف اخلت���ام اأنته���ز هذه الفر�شة لأرف���ع باأ�شمكم اإلى مقام خادم احلرم���ني ال�شريفني و�شمو ويل عهده الأم���ني وحكومتنا الر�شيدة جزيل 
ال�شك���ر والإمتن���ان عل���ى الدعم امل�شتم���ّر وامل�شاندة اللذي���ن تلقاهما ال�شرك���ة . كما اأتوجه بال�شك���ر اجلزيل اإلى عم���الء ال�شركة يف داخل 
اململك���ة وخارجها على ثقتهم بال�شرك���ة ومنتجاتها . كما ن�شكر اإدارة ال�شركة ومن�شوبيها على جهودهم واإخال�شهم والتي اأثمرت عن هذه 

النتائج الطيبة .

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�صعد اإبراهيم املعجل
رئي�س جمل�س الإدارة
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اإلدارة مجلس  تقرير 

 اإل���ى اجلمعي���ة العام���ة العادي���ة الرابع���ة والثالث���ني املق���رر عقده���ا ي���وم الإثن���ني 26 ربيع الآخ���ر 1433ه���� )ح�ش���ب تق���ومي اأم القرى(
املوافق 19 مار�س 2012م يف ال�ساعة الثامنة م�ساًء بقاعة الأمر �سلمان بفندق �سراتون الريا�س .

ح�صرات امل�صاهمني الكرام 
ي�سّر جمل�س الإدارة اأن يرحب بكم وي�سكركم على تلبيتكم دعوته حل�سور اإجتماع اجلمعية العامة العادية الرابعة والثالثني واأن يتقدم اإليكم 
بتقري���ره ال�سن���وي م�سفوعًا بالقوائم املالية عن نتائج عام 2011م والتي تت�شمن قائم���ة املركز املايل لل�شركة كما هي يف 2011/12/31م 

وكذلك قوائم الدخل والتدفق النقدي والتغرات يف حقوق امل�ساهمني والإي�ساحات املبينة عليها عن ال�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ . 
ن�شاط ال�شركة 

ت�سني���ع وبي���ع املنتجات اخلزفية على اإخت���الف اأنواعها )من بالط ال�سرامي���ك والأدوات ال�سحية( وكذلك �سخان���ات املياه ومكوناتهما 
واإ�ستراد ما يتطلبه ذلك من معدات واآلت ومواد مكملة .

ي�سكل �سايف دخل قطاع بالط ال�سراميك والأدوات ال�سحية 87% من �سايف اأرباح ال�سركة يف حني ي�سكل قطاع ال�سخانات 13% من هذه 
الأرباح . 

نتائج اأعمال ال�شركة 
حقق���ت ال�شرك���ة � بحمد اهلل � اأرقاما قيا�شية جديدة لهذا العام 2011م وذلك يف كافة اأن�شطته���ا الإنتاجية والت�شويقية والربحية . ويعترب 
هذا العام 2011م هو الأف�سل يف تاريخ ال�سركة من حيث الأداء وحتقيق الأهداف البيعية والربحية كما حققت ال�سركة بحمد اهلل اأرقامها 

امل�شتهدفة بامليزانية التخطيطية لعام 2011م . وقد كانت نتائج هذا العام 2011م على النحو الآتي :

زادت الأرب���اح الت�شغيلي���ة بواق���ع5.86% مقارنة مع الع���ام املا�شي 2010م وفيما يلي بي���ان يو�سح الأرب���اح الت�سغيلية واأرباح   -1
الإ�شتثمارات والإيرادات الأخرى لعام 2011م مقارنًا مع العام املا�شي 2010م : 

عام 2010م األف ريالعام 2011م األف ريال

219.255207.117 الأرباح الت�صغيلية

12.76013.472اأرباح الإ�صتثمارات والإيرادات الأخرى

232.015220.589جمموع �صايف الربح

التحليل اجلغرايف لإجمايل اإيرادات ال�صركة :     

31% من مبيعات ال�شركةاإيرادات املنطقة الو�صطى

26% من مبيعات ال�شركةاإيرادات املنطقة الغربية

30% من مبيعات ال�شركةاإيرادات باقي املناطق باململكة

13% من مبيعات ال�شركةاإيرادات الت�صدير للخارج

100%املجموع

املقارنة مع نتائج العام املا�شي 2010م
اإ�ستم���رت مبيع���ات ال�سركة � بحمد اهلل � بالنم���و وحتقيق زيادة م�سطردة ومتوا�سلة . وقد بلغت مبيع���ات ال�سركة خالل عام 2011م رقمًا 
قيا�شي���ًا جدي���دًا بل���غ 1.221 مليون ريال بزيادة قدرها 13.1% ع���ن مبيعات العام املا�شي 2010م . وفيما يل���ي بيانًا مببيعات اآخر خم�س 

�سنوات والتي ت�سر اإلى متو�سط منو �سنوي قدره %19 .

الـ�صـنـةاملبيعات / األف ريال

614.9582007

857.1062008

957.7252009

1.079.8332010

1.221.3452011
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وتوا�ش���ل ال�شرك���ة تقدمي خدماتها من خالل 26 معر�س���ًا متواجدة يف معظم مدن اململكة . كما تقوم ال�سرك���ة الآن باإعداد وجتهيز اأربعة 
معار����س جدي���دة يف كل من حي ال�سحافة ب�سم���ال الريا�س ويف مدينة الر�س ويف طريق امللك �سعود بالدم���ام )معر�س ثان(، ويف مدينة 
اأح���د رفي���دة باملنطقة اجلنوبية و�سيتم مب�سيئة اهلل اإفتتاح هذه املعار�س خالل العام احلايل 2012م . وي�شاف اإلى ذلك �شبكة وا�شعة من 
املوزع���ني املنت�ش���رة يف اأنحاء اململكة . كما توا�شل ال�شركة ت�شدير منتجاتها اإلى اأ�شواق دولية متعددة حيث بلغت قيمة املنتجات امل�شدرة 
خلارج اململكة خالل العام 2011م حوايل 160مليون ريال م�شدرة اإلى 52 دولة . كما و�شلت منتجات ال�شركة اإلى اأ�شواق جديدة يف دول 

ال�شويد واجلابون وبنني وكوبا خالل العام املن�شرم .
م�شانع ال�شـركة  

عملت م�شانع ال�شركة بطاقتها الإنتاجية املتاحة خالل عام 2011م ومل يحدث بحمد اهلل تعطل يوؤدي اإلى توقف ملحوظ لأي من خطوط 
الإنت���اج خ���الل الع���ام . وقد حققت امل�شانع زي���ادة يف الإنتاج قدرها 26% يف م�سانع الب���الط ، 7% يف الأدوات ال�سحية ، كما مت تخفي�س 

اإنتاج م�شانع ال�شخانات بواقع 15% مقارنة مع اإنتاج عام 2010م ملواكبة اإنخفا�س الطلب من اأ�شواق الت�شدير لبع�س الدول العربية .
تر�صيد املياه 

يف اإط���ار م�شئولي���ة ال�شركة يف التوج���ه الوطني نحو تر�شيد اإ�شتهالك املياه فقد جنحت ال�شرك���ة يف ت�شميم وهند�شة كر�شي حمام بحيث 
يعم���ل وبكف���اءة تامة باإ�شتخ���دام كمية من املاء ل تتجاوز ثالثة ليرتات . وقد ح�شلت ال�شركة عل���ى �شهادة من هيئة املوا�شفات واملقايي�س 
واجلودة ال�شعودية بنجاح كر�شي احلمام الأفرجني بن�شبة 100% كما تقدمت ال�شركة اإلى عدة جهات حكومية ومنها وزارة املياه والكهرباء 
لإعتم���اد هذا الكر�س���ي يف امل�ساريع احلكومية وتاأمل ال�سركة مبوافقة اجلهات ذات العالقة علي���ه واإعتماده خالل الفرتة القريبة القادمة 

اإن �شاء اهلل .
تو�شعة امل�شانع

�سبق اأن اأ�سار املجل�س يف تقريره عن العام املا�سي اأنه مت التعاقد على توريد وتركيب اآلت ومعدات املرحلة الثانية من امل�سنع الرابع والذي 
يتوقع اأن ي�شتكمل اإن�شاوؤه خالل الربع الثالث من عام 2011م . وقد مت بحمد اهلل التوريد والرتكيب يف املوعد املحدد وبداأ امل�سنع بالإنتاج 

اإعتبارًا من اأكتوبر 2011م حيث بلغ اإنتاج هذه املرحلة حتى نهاية العام 2011م حوايل مليوين مرت مربع. 
ومن جهة اخرى مت التعاقد على اإ�ستبدال خطي اإنتاج بالط احلرقتني بامل�سنع الثاين واللذان يعمالن بطاقة �سنوية تبلغ اأربعة مالين مرت 
مربع منذ حوايل 15 عامًا و�شيجري اإ�شتبدالهما باآلت حديثة تعمل بنظام احلرقة الواحدة وبطاقة �شنوية تبلغ حوايل 12 مليون مرت مربع 

. كما يجري حتديث اآلت الطباعة على البالط وفق اآخر ما تو�سلت اإليه التقنية العاملية .
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املخاطر املحتملة   
اإن طبيعة الن�ساط ال�سناعي والتجاري ل�سركة اخلزف ال�سعودية جتعلها كاأي كيان  اإقت�سادي تتعر�س ملخاطر ذات طابع اإقت�سادي وذلك 
م���ن خ���الل اإحتمال تذبذب اأ�سعار املواد اخلام اأو اإنقطاع التيار الكهربائي اأو توقف الغ���از اأو نق�س يف العمالة املدربة وجميعها اإحتمالت 
واردة يف عمليات ت�شغيل امل�شانع اإّل اأن ن�شبة حدوثها �شعيفة . وتعمل اإدارة ال�شركة على تالفيها م�شبقًا والتعامل معها يف حال حدوثها . 
كما ل بد من الأخذ بعني الإعتبار بع�س املمار�سات الإغراقية التي تقوم بها بع�س الدول الأجنبية �سواء يف الأ�سواق املحلية اأو الإقليمية .

القوى العاملة وال�صعودة والتدريب 
وقعت ال�شركة اإتفاقية جديدة خالل عام 2011م مع �سندوق املوارد الب�سرية �سمن م�سروع توطني الوظائف لإ�ستقطاب العمالة ال�سعودية 
وق���د مت اإ�ستقط���اب عدد )64( متدربًا ح�سب برنامج التدري���ب املرتبط بالتوظيف . والعمل م�ستمر يف تطبيق هذه الإتفاقية. وقد بلغ عدد 
ال�شعودي���ني العامل���ني حاليًا يف ال�شركة )786( موظفًا بزي���ادة قدرها )11%( عن عددهم يف بداية العام . وتعمل ال�شركة على اإ�شتقطاب 
العمال���ة ال�سعودي���ة وتدريبها وتاأهيلها ، وقد عقدت ال�سركة خالل الع���ام 2011م عدد )17( دورة تدريبية نفذها مركز التدريب بال�شركة 
وع���دد )16( دورة تدريبي���ة من خالل مراكز تدريب اأخرى داخل اململكة اإ�شافة اإلى دورة واحدة خارج اململكة . وبلغ عدد املتدربني خالل 

عام 2011م )1302متدربًا( .
ال�صيا�صات املحا�صبية امل�صتخدمة بال�صركة 

تتفق مع معاير املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .
ال�شركات الزميلة ون�شاطها الرئي�س

1-  �شركة توزيع الغاز الطبيعي � �شركة م�شاهمة �شعودية مقفلة . يتمثل ن�شاطها الرئي�س يف �شراء الغاز وتوزيعه على امل�شانع يف 
املدينة ال�شناعية الثانية بالريا�س � 

2-  �سرك���ة اخل���زف لالأنابي���ب � �سركة م�ساهم���ة �سعودية مقفل���ة . يتمثل ن�ساطها الرئي����س يف ت�سنيع الأنابي���ب الفخارية ، ويقع 
م�شنعها يف الريا�س.

3-  �شركة اخلزف لالإ�شتثمار � �شركة ذات م�شئولية حمدودة . تاأ�ش�شت هذا العام 2011م بامل�شاركة مع �شركة اخلزف لالأنابيب 
)�شرك���ة زميل���ة( براأ�شم���ال قدره 500 األف ريال . تبلغ ح�س���ة �سركة اخلزف ال�سعودية منها 95% م�ش���ددة بالكامل . ويتمثل 

ن�ساطها يف خدمات الإ�ستراد والت�سدير والت�سويق وجتارة اجلملة والتجزئة.
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الأ�صهم واأدوات الدين ال�صادرة عن ال�صركات الزميلة 

1-  متتل���ك ال�شرك���ة 15.87% يف راأ����س م���ال �شركة توزيع الغ���از الطبيعي البالغ 25 ملي���ون ريال. ومل ت�سدر �سرك���ة توزيع الغاز 
الطبيعي اأية اأدوات دين .

2-  متتل���ك ال�شركة 50% يف راأ����س مال �شركة اخلزف لالأنابيب البالغ 100مليون ري���ال . ومل ت�سدر �سركة اخلزف لالأنابيب اأية 
اأدوات دين .

3-  متتل���ك ال�شرك���ة 95% يف راأ�س مال �سركة اخلزف لالإ�ستثمار البالغ ن�سف مليون ريال . ومل ت�سدر �سركة اخلزف لالإ�ستثمار 
اأية اأدوات دين .

�صيا�صة توزيع الأرباح 
توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية بعد خ�سم كافة الأعباء على النحو الآتي : 

جتنب الزكاة املفرو�سة �سرعًا .  -1

2-  يجن���ب 10% من الأرب���اح ال�سافية لتكوين اإحتياطي نظامي ويج���وز للجمعية العامة وقف هذا التجني���ب متى بلغ الإحتياطي 
ن�سف راأ�س املال .

يوزع من الباقي دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل 5% من راأ�س املال املدفوع .  -3

يخ�ش�س بعد ما تقدم 7.5% من الباقي كمكافاأة ملجل�س الإدارة ومبا ل يتعار�س مع الأنظمة ال�سارية .  -4

تقرر اجلمعية العامة بناًء على تو�شية جمل�س الإدارة توزيع جزء من الباقي للم�شاهمني كح�شة اإ�شافية يف الأرباح .  -5

6-  للجمعية العامة عند حتديد ن�سيب الأ�سهم يف الأرباح ال�سافية اأن تقرر تكوين اإحتياطيات اأخرى وذلك بالقدر الذي يحقق 
دوام الرخاء لل�شركة اأو يكفل توزيع اأرباح ثابتة بقدر الإمكان للم�شاهمني .

ملكية ح�ص�ص كبرية من الأ�صهم مبوجب املادة الثالثني من قواعد الت�صجيل والإدراج 

-  ل توج���د اأي���ة م�شلح���ة يف فئة الأ�شهم ذات الأحقية يف الت�شوي���ت تعود لأي من الأ�شخا�س  قاموا خ���الل عام 2011م باإبالغ 
ال�سركة بتلك احلقوق مبوجب املادة الثالثني من قواعد الت�سجيل والإدراج حيث مل يرد لل�سركة اأي من هذه البالغات خالل 

عام 2011م .
جمل�ص الإدارة 

وفق���ًا للنظ���ام الأ�سا�سي لل�سركة يتم تعي���ني اأع�ساء جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العامة مل�ساهم���ي  ال�سركة ملدة ثالث �سنوات . وقد مت 
تعي���ني اأع�ش���اء املجل�س احلايل من قب���ل اجلمعية العامة املنعقدة  يف 22 مار����س 2010م . وفيما يلي بي���ان باأ�شماءاأع�شاء جمل�س الإدارة 

احلايل وملكيتهم لالأ�سهم  والتغر يف ملكيتهم خالل عام 2011م .

رعدد الأ�شهم يفعدد الأ�صهم يفاإ�صم الع�صوم عدد اأ�صهم الزوجة والأولد الق�صّ

2011/12/312010/12/312011/12/312010/12/31

201.000201.0002.5002.500�صعد اإبراهيم املعجل 1

�����ـــــ3.997.0253.997.025املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الإجتماعية 2

����ــــ1.350.1251.350.125�صندوق الإ�صتثمارات العامة 3

����ــــ5.4001.000خالد �صالح الراجحي 4

2.0002.00020.00020.000�صليمان حممد اخلليفي 5

����ــــ2.0002.000فهد عبد اهلل احلربي 6

����ــــ1.0001.000عبد املح�صن عبدالرحمن ال�صويلم7
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اأ�صهم كبار التنفيذيني

رعدد الأ�صهم يفعدد الأ�صهم يفالإ�صمم عدد اأ�صهم الزوجة  والأولد الق�صّ

2011/12/312010/12/312011/12/312010/12/31

��������1.0001.000عبد الكرمي اإبراهيم النافع1

200200500500علي �سالح النعيم 2

����������������اإبراهيم حممد احليدري 3

�����������������شعد عبدالرحمن الفايز4

����������������عبداهلل نا�شر العوير�شي5

قرو�ص �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي
ترتبط ال�سركة مع �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي بعقود قرو�س طويلة الأجل وذلك لتمويل التو�سعات يف م�سانع بالط ال�سراميك 
والبور�س���الن والأدوات ال�سحي���ة و�سخان���ات املي���اه الكهربائية . وت�سدد ه���ذه القرو�س على اأق�س���اط ن�سف �سنوية غ���ر مت�ساوية القيمة 
وي�ستح���ق اآخره���ا يف 2018/12/23م . وقد �س���ددت ال�سركة لل�سندوق الأق�ساط امل�ستحقة خالل الع���ام 2011م مببلغ 35.6مليون ريال. 
وبل���غ ر�شي���د القر�س يف 2011/12/31م مبل���غ 241.9 مليون ريال . وينته���ز املجل�س هذه الفر�شة ليعرب عن �شك���ره واإمتنانه ل�شندوق 
التنمي���ة ال�شناعي���ة ال�شعودي والقائمني علي���ه على الدعم وامل�شاندة اللذين تلقاهما ال�شركة من ال�شن���دوق حيث قام ال�شندوق م�شكورًا 

بدعم معظم م�شاريع ال�شركة .
قرو�ص بنوك حملية 

ح�سل���ت ال�سرك���ة على ت�سهي���الت قرو�س بنكية )ق�سرة وطويل���ة الأجل( من البنوك املحلي���ة يف حدود 690 مليون ري���ال يف اإطار نظام 
املرابحة الإ�سالمية وذلك لتمويل م�سروعات تو�سعة م�سانع ال�سركة . ت�سدد هذه القرو�س على اأق�ساط ن�سف �سنوية غر مت�ساوية القيمة 

وي�ستحق اآخرها يف 2016/9/20م � وبلغ ر�شيد قرو�س البنوك يف نهاية العام 2011 على النحو الآتي : 

األف ريال

قرو�ص بنوك حملية ق�صرية الأجل160.000

اأق�شاط متداولة من قرو�س بنوك حملية149.056

قرو�ص بنوك حملية طويلة الأجل257.644

اإجمايل قرو�ص البنوك يف 2011/12/31)مقابل 535,9 مليون ريال يف  2010/12/31(566.700

اأدوات الدين , حقوق خيار , حقوق حتويل 
ل توج���د ل���دى ال�سركة اأي���ة اأدوات دين قابلة للتحويل اإلى اأ�سهم ، كم���ا ل توجد اأية حقوق خيار اأو مذكرات ح���ق اإكتتاب اأو حقوق م�سابهة 

اأ�شدرتها ال�شركة اأو منحتها خالل عام 2011م . 
كم���ا ل توج���د ل���دى ال�سركة اأية حقوق حتويل اأو اإكتتاب مبوجب اأدوات دين قابلة للتحويل اإلى اأ�سهم اأو حقوق خيار او مذكرات حق اإكتتاب 

اأو حقوق م�شابهة اأ�شدرتها ال�شركة اأو منحتها خالل عام 2011م . 
كما ل يوجد اأي اإ�شرتداد اأو �شراء اأو اإلغاء من جانب ال�شركة لأي اأدوات دين قابلة لالإ�شرتداد .

اإجتماعات جمل�ص الإدارة  
عقد جمل�س الإدارة خالل العام 2011م عدد )6( اإجتماعات وبلغت ن�شبة احل�شور %98 .

ن�شبة احل�شوراملجموع123456اإ�صم الع�صو

PPPPPP6%100�صعد اإبراهيم املعجل

PPPPxP5% 84املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الإجتماعية 

PPPPPP6%100�صندوق الإ�صتثمارات العامة 

PPPPPP6%100خالد �صالح الراجحي

PPPPPP6%100�صليمان حممد اخلليفي 

PPPPPP6%100فهد عبد اهلل احلربي 

PPPPPP6%100عبد املح�صن عبد الرحمن ال�صويلم

77776741%98
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مالحظ���ة : ت���ويف املرحوم/ فهد عب���د الرحمن الهوميل ممثل املوؤ�ش�شة العام���ة للتاأمينات الإجتماعي���ة يف  2011/10/1م )قبل الإجتماع 
اخلام����س بيومني( وعينت املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية الأ�ست���اذ/ �سامي اإبراهيم العي�سى خلفًا له حيث كان الإجتماع ال�ساد�س 

يف 2011/12/26م هو اأول  ح�شور له . 
تعار�ص امل�صالح 

ل توج���د لأي ع�س���و م���ن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي����س التنفيذي اأو املدير املايل اأية م�سلحة جوهري���ة )مبا�سرة اأو غر مبا�سرة( يف 
اأعمال اأو عقود متت حل�شاب ال�شركة خالل عام 2011م وذلك باإ�ستثناء ما هو مو�سح اأدناه .

بلغ���ت املبيع���ات اإل���ى امل�شنع ال�شعودي للرخ���ام واجلرانيت )يارا( وهي �شركة ي�ش���ارك يف ملكيتها ع�شواملجل����س الأ�شتاذ/ فهد عبد اهلل 
احلرب���ي خ���الل ال�شنة املالي���ة 2011م مبلغ 55.057.178 ري���ال . وكان ر�سيد امل�سنع مدين���ًا يف نهاية العام مببل���غ 5.152.603 ريال 
والر�سي���د مغط���ى ب�سم���ان بنكي . وق���د مت اأخذ موافقة جمل����س الإدارة عليها ومت اإدراج ذل���ك يف حما�سر املجل�س . كم���ا �سبق اأن وافقت 
اجلمعي���ة العامة مل�شاهم���ي ال�شركة املنعقدة يف 2011/3/21م على الرتخي�س لع�شو جمل����س الإدارة املذكور باجلمع بني ع�شوية جمل�س 

الإدارة ومزاولة ن�شاطه اخلا�س املناف�س لل�شركة ملدة عام . 
مل تق���دم ال�سرك���ة اأي قر�س نق���دي من اأّي نوع لأي من اأع�س���اء جمل�س الإدارة ومل ت�سم���ن ال�سركة اأّي قر�س عقده اأح���د اأع�ساء جمل�س 

الإدارة . 
وجت���در الإ�س���ارة اإلى اأن جمل�س الإدارة قد اأقّر لئحة تعار����س امل�سالح التي ت�ستمل على و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س امل�سالح وفقًا 

للفقرة الفرعية رقم )1( من الفقرة )ب( من املادة العا�شرة من لئحة حوكمة ال�شركات .
ترتيبات اأو اإتفاق تنازل 

ل توجد اأي ترتيبات اأو اإتفاق تنازل مبوجبه اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأحد كبار التنفيذيني عن اأية تعوي�سات اأو رواتب . كما ل توجد 
اأية ترتيبات اأو اإتفاق تنازل مبوجبه اأحد م�ساهمي ال�سركة عن اأّي حقوق يف الأرباح . 

املدفوعات النظامية امل�صتحقة 

ال�شركة الإقرارات الزكوية ال�شنوية حتى عام 2010م وح�شلت على ال�شهادة النهائية لعام 2010م حيث �سددت ما ا�ستحق  قدمت  	•
عليه���ا مبوجب الإقرارات . وقد كونت ال�سركة خم�س�س���ًا كافيًا ملقابلة اأية اإلتزامات قد تن�ساأ عن فروقات مل�سلحة الزكاة والدخل 

عند الإنتهاء من الربط النهائي لل�سنوات املالية املا�سية .

. ريال  مليون   9.9 مبلغ  2011م  عام  عن  املوظفني  اإ�سرتاكات  مقابل  الإجتماعية  للتاأمينات  العامة  للموؤ�س�سة  املدفوع  بلغ  	•

ح�سل���ت ال�سرك���ة عل���ى ت�سهيالت من بنوك حملية عل���ى �سكل اإعتمادات م�ستندية وخطابات �سم���ان مببلغ 202 مليون ريال كما يف  	•
2011/12/31م وذلك لإ�ستراد اآلت ومعدات مل�ساريع تو�سعة للم�سانع وكذلك للعمليات الإنتاجية املعتادة .

ت�سم���ن ال�سرك���ة جزءًا من قر�س �سندوق التنمية ال�سناعي���ة ال�سعودي املمنوح لإحدى ال�سركات الزميلة مبا يعادل ح�سة ال�سركة  	•
يف راأ����س م���ال ال�سركة الزميلة مببل���غ 1.9 مليون ريال. كما ت�شمن ال�شركة جزءًا من قر�س �شن���دوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي 

املمنوح اإلى �سركة زميلة اأخرى مببلغ 51.2 مليون ريال مبا يعادل ح�ستها يف راأ�س مال ال�سركة الزميلة . 
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اإ�شتثمارات اأو اإحتياطيات اأخرى مت اإن�شاوؤها مل�شلحة موظفي ال�شركة 
ل توجد حاليًا اأية اإ�ستثمارات اأو اأية اإحتياطيات اأخرى مت اإن�ساوؤها مل�سلحة موظفي ال�سركة . 

تاأكيدات جمل�ص الإدارة 
يوؤكد جمل�س الإدارة بالآتي : 

 . ال�سحيح  بال�سكل  احل�سابات  �سجالت  اإعداد  مت  	اأنه  	•
 . �شليمة  اأ�ش�س  على  اعد  الداخلية  الرقابة  نظام  اأن  	•

موا�شلة ن�شاطها . على  ال�شركة  قدرة  ب�شاأن  يذكر  �شك  اأي  ليوجد  اأنه  	•
زيادة راأ�ص املال

نظ���رًا لتو�س���ع ال�سرك���ة يف عملياتها الإنتاجية والت�سويقية فقد ق���رر جمل�س الإدارة رفع التو�سية للجمعية العام���ة غر العادية للم�ساهمني 
)والتي �ستنعقد بعد جمعيتكم مب�سيئة اهلل( بزيادة راأ�س مال ال�سركة من 250مليون ريال اإلى 375مليون ريال وذلك باإ�شدار 12.5مليون 
�شه���م بقيم���ة 125مليون ريال عن طريق منح �سهم واحد جماين مقابل كل �سهمني قائمني ميلكه���ا امل�ساهمون املقيدون ب�سجل امل�ساهمني 
بنهاي���ة ت���داول يوم اإنعق���اد اجلمعية العامة غر العادي���ة ، وعلى اأن يتم ت�سديد قيمة الزي���ادة يف راأ�س املال من بن���د الأرباح املبقاة مببلغ 
125ملي���ون ري���ال. وق���د ح�شلت ال�شركة عل���ى موافقة كل من هيئة ال�ش���وق املالية واإدارة ال�ش���ركات بوزارة التج���ارة وال�شناعة على هذه 

الزيادة .
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ا�شتعرا�س الن�شاط خالل اخلم�س �شنوات املا�شية )القيمة باآالف الرياالت(
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بع�ص املوؤ�صرات املالية الأخرى

201120102009200820072006

9.0%9.9%11.4%11.1%11.4%10.2%ن�شبة �شايف الربح اإلى املوجودات

17.0%20.8%24.6%23.0%22.0%20.2%ن�شبة �شايف الربح اإلى حقوق امل�شاهمني

37.1%36.7%37.4%36.8%36.5%36.6%ن�شبة جممل الربح للمبيعات

18.6%20.7%20.8%20.6%20.4%19.0%ن�شبة �شايف الربح للمبيعات

18.1%18.2%19.3%19.4%19.2%18.0%ن�شبة �شايف الربح الت�شغيلي اإلى املبيعات

9.288.827.897.125.103.73�صايف ربح ال�صهم بالريال
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حوكمة ال�صركات
تطبق ال�سركة ب�سكل عام جميع اأحكام حوكمة ال�سركات مع مالحظة ما يلي : 

1-  الفق���رة )ب( من املادة ال�شاد�شة اخلا�شة بالت�شويت الرتاكمي عند الت�شوي���ت لإختيار اأع��شاء م�جل�س الإدارة يف اجلمعية 
العامة حيث مل يرد ذلك يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة و�سوف يعر�س اأ�سلوب الت�سويت هذا على اجلمعية العامة غر العادية 

للم�شاهمني للموافقة عليه اإن �شاء اهلل .

2-  الفقرة )د( من املادة ال�ساد�سة اخلا�سة بالإف�ساح من الأ�سخا�س ذوي ال�سفة الإعتبارية الذين يت�سرفون نيابة عن غرهم 
بالإف�س���اح ع���ن �سيا�ستهم يف الت�سويت وت�سويتهم الفعلي يف تقاريرهم ال�سنوي���ة ..... اإلخ ....... حيث مل يرد لل�سركة مثل 

هذا الإف�شاح من اأي جهة .

3-  الفق���رة )د( م���ن املادة العا�سرة اخلا�س���ة بو�سع �سيا�سات ومعاير وا�سحة للع�سوية يف جمل����س الإدارة حيث تعتمد ال�سركة 
منوذج���ًا للرت�سي���ح لع�سوية جمل����س الإدارة يت�سمن ال�س���روط واملوؤهالت الالزم���ة للرت�سيح لع�سوية املجل����س. و�سيتم و�سع 

�سيا�سات ومعاير وا�سحة للع�سوية يف جمل�س الإدارة عند الرت�سيح للع�سوية يف الدورة القادمة للمجل�س اإن �ساء اهلل.

4-  الفق���رة )ط( م���ن املادة الثانية ع�سرة بخ�سو�س الأ�سخا�س ذوي ال�سف���ة الإعتبارية الذين يحق لهم بح�سب  نظام ال�سركة 
تعيني ممثلني لهم يف جمل�س الإدارة حيث ل يعطي نظام ال�سركة مثل هذااحلق لأي اأحد .

م�صاركة اأع�صاء جمل�ص الإدارة يف ع�صوية جمال�ص اإدارات ال�صركات امل�صاهمة الأخرى :

اأ�سماء ال�سركات امل�ساهمة الأخرى     اإ�سم الع�سو م

�شركة اأ�شمنت املنطقة ال�شرقية �شعد اإبراهيم املعجل 1
ال�شركة العربية لالأنابيب

�شركة الت�شنيع وخدمات الطاقة 

�شركة اليمامة لل�شناعات احلديدية

�شامي اإبراهيم العي�شى  2
ممثل املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الإجتماعية 

ل يوجد

عبد اهلل حممد القحطاين 3
ممثل �شندوق الإ�شتثمارات العامة 

ل يوجد 

�شركة اخلزف لالأنابيبخالد �سالح الراجحي4

�شركة توزيع الغاز الطبيعي�شليمان حممد اخلليفي5
�شركة اخلزف لالأنابيب

�شركة اليمامة للجرانيت والرخام 

�شركة اخلزف لالأنابيبفهد عبد اهلل احلربي6

ال�شركة العربية لالأنابيبعبد املح�شن عبد الرحمن ال�شويلم 7 
�شركة فالكم للخدمات املالية 

�سركة ت�سنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو(
�شركة املخازن واخلدمات امل�شاندة 
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تكوين جمل�ص الإدارة 
يتكون جمل�س الإدارة من الأع�شاء التالية اأ�شمائهم : 

الت�سنيف     اإ�شم الع�شو م

م�شتقل�شعد اإبراهيم املعجل 1

غر تنفيذي املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الإجتماعية )وميثلها �شامي ابراهيم العي�شى(2

غر تنفيذي�شندوق الإ�شتثمارات العامة ) وميثله عبداهلل حممد القحطاين (3

غر تنفيذيخالد �سالح الراجحي4

غر تنفيذي �شليمان حممد اخلليفي5

غر تنفيذيفهد عبد اهلل احلربي 6

م�شتقل عبد املح�شن عبد الرحمن ال�شويلم7

جلان جمل�ص الإدارة 

1- اللجنة التنفيذية 
تتك���ون اللجن���ة التنفيذية من ثالث���ة اأع�شاء يختارهم جمل�س الإدارة من ب���ني اأع�شائه وتنتهي ع�شويتهم يف اللجن���ة باإنتهاء املدة املقررة 
ملجل����س الإدارة . ويج���وز اإعادة تعيينهم يف اللجنة ملدد مماثلة . ت�سمل مهمات اللجنة التنفيذي���ة تطبيق �سيا�سات ال�سركة ومراقبة الأداء 
واإعتم���اد امل�شاري���ع وامل�شروفات يف حدود �شالحياته���م وم�شوؤولياتهم التي يحددها جمل�س الإدارة . ويح���رر باإجتماعات اللجنة حما�شر 

منتظمة توقع من اأع�ساء اللجنة وتعر�س هذه املحا�سر على جمل�س الإدارة يف اأقرب اإجتماع تاٍل للمجل�س .
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اأع�صاء اللجنة التنفيذية احلالية : 

رئي�شًا الأ�ستاذ/ خالد �سالح الراجحي1

ع�شوًاالأ�شتاذ/ فهد عبداهلل احلربي2

ع�شوًاالأ�شتاذ/ عبد اهلل حممد القحطاين3

وقد عقدت اللجنة عدد )13( اإجتماعًا خالل عام 2011م وبلغت ن�شبة احل�شور %95 .
حل الأ�شتاذ/ عبد اهلل القحطاين حمل املرحوم الأ�شتاذ/ فهد الهوميل اإعتبارًا من تاريخ 2011/10/16م .

2- جلنة املراجعة 
تتك���ون جلن���ة املراجع���ة من ثالث���ة اأع�ساء يعينهم جمل����س الإدارة ملدة ل تزيد عن ثالث �سن���وات ول تقل عن �سنة واح���دة . ويجوز اإعادة 
تعيينه���م مل���دد مماثلة . وتنتهي ع�شوية اللجنة باإنتهاء مدة ع�شوية جمل�س الإدارة . ويكون من بني اأع�شاء اللجنة ع�شو خمت�س بال�شئون 
املالي���ة واملحا�شبية وذلك وفقًا لقواعد اإختيار جلنة املراجعة ومدة ع�شويتهم واأ�شلوب عملها وامل�شادق عليها من اجلمعية العامة العادية 

املنعقدة يف 1994/4/17 واجلمعية العامة العادية املنعقدة يف 2007/4/1م .
وجلن���ة املراجع���ة احلالية مكونة م���ن ثالثة اأع�ساء من م�ساهمي ال�سرك���ة من غر اأع�ساء جمل�س الإدارة وه���م الأ�ستاذ/ حممد عبداهلل 
اخلي���ال رئي�ش���ًا وع�شوي���ة كل من الأ�شتاذ/علي عبد الرحم���ن القويز والأ�شتاذ/ م�شاع���د اأحمد امل�شفر . وقد عق���دت اللجنة خالل العام 

2011م عدد اأربعة اإجتماعات وبلغت ن�شبة احل�شور لالأع�شاء %100 .
ومن مهام جلنة املراجعة الرئي�سية التاأكد من مدى كفاية وفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية والتحقق من �سالمة و�سحة القوائم املالية 
والتو�سية باإختيار املحا�سبني القانونيني وفق �سوابط حمددة ودرا�سة التقارير واملالحظات التي يقدمها كل من املحا�سب القانوين واإدارة 

املراجعة الداخلية .
3- جلنة الرت�صيحات واملكافاآت 

�شادق���ت اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة املنعق���دة يف 2008/3/17م بناًء على تو�شية جمل�س الإدارة على لئحة قواعد اإختيار اأع�شاء 
جلن���ة الرت�شيح���ات واملكاف���اآت ومدة ع�شويتهم واأ�شلوب عمل اللجن���ة . وت�شكل جلنة الرت�شيحات واملكافاآت من ع���دد من الأع�شاء ل يقل 
عدده���م ع���ن ثالثة يختارهم جمل�س الإدارة ملدة لتزيد عن ثالث �سنوات ول تقل عن �سن���ة . وتنتهي ع�سوية اللجنة باإنتهاء مدة ع�سوية 

جمل�س الإدارة.
وم���ن مهام جلن���ة الرت�سيحات واملكافاآت التو�سية بالرت�سيح لع�سوي���ة املجل�س وفقًا لل�سيا�سات واملعاير املعتم���دة واإعداد و�سف للقدرات 
واملوؤه���الت املطلوب���ة لع�سوية جمل����س الإدارة وحتديد جوانب الق���وة وال�سعف يف املجل����س واإقرتاح معاجلتها والتاأكد م���ن عدم وجود اأي 

تعار�س م�سالح وو�سع �سيا�سات خا�سة بتعوي�س ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني .
وجلن���ة الرت�سيح���ات احلالي���ة مكونة من الأ�ستاذ/ خال���د �سالح الراجحي رئي�س���ًا وع�سوية كل من الأ�ستاذ/ عب���د اهلل حممد القحطاين 

والأ�شتاذ/ عبد العزيز عبد الكرمي اخلريجي . وقد عقدت اللجنة ثالثة اإجتماعات خالل عام 2011م وبلغت ن�شبة احل�شور %78 .
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املكافاآت والرواتب والبدلت 

اأع�ساء املجل�صالبيان
التنفيذيني

اأع�ساء املجل�ص
غري التنفيذيني

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى 
املكافاآت والتعوي�سات مبا فيهم الرئي�ص 

التنفيذي واملدير املايل

ريالريالريال

2.810.000����������الرواتب والتعوي�شات

431.000984.000�����البدلت 

1.400.0002.834.000�����املكافاآت الدورية وال�شنوية 

588.000�����اخلطط التحفيزية

�����������������مزايا اأخرى 

1.831.0007.216.000�����املجموع 

اجلزاءات 
مل تفر����س عل���ى ال�سرك���ة اأية عقوبة اأو جزاء اأو قيد اإحتياطي �سواء من هيئة ال�سوق املالي���ة اأو من اأي جهة اإ�سرافية اأو تنظيمية اأو ق�سائية 

اأخرى خالل العام املايل 2011م .
نتائج املراجعة ال�شنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية 

مت اإعداد نظام الرقابة الداخلية على اأ�س�س �سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خالل ما يلي : 

وجود اإدارة متخ�ش�شة يف جمال املراجعة ت�شمى » اإدارة املراجعة الداخلية« .  -1

وجود جلنة املراجعة التابعة ملجل�س الإدارة .  -2
وتق���وم اإدارة املراجعة الداخلية باإجراء املراجعة والفح����س قبل ال�شرف وترفع تقاريرها الدورية اإلى جلنة املراجعة والتي بدورها ترفع 

تقاريرها اإلى جمل�س الإدارة .
يتم مراجعة وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من قبل اإدارة املراجعة الداخلية . كما يتم مراجعة بع�س جوانب الرقابة 
الداخلية ب�شكل دوري من قبل املراجعني اخلارجيني. ولدى جلنة املراجعة القناعة التامة باأن هذه الدورة تعك�س فعالية اإجراءات الرقابة 

الداخلية لدى ال�شركة .ول توجد اأية مالحظات جوهرية يقت�شي التنبيه اإليها .
مراجع احل�صابات اخلارجي

اعادت اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة املنعقدة يف 2011/3/21م تعيني مكتب ال�شادة/ الدكتور حممد العمري و�شركاه لل�شنة اخلام�شة 
على التوايل ملراجعة ح�شابات ال�شركة عن عام 2011م وبناء على تو�شية جلنة املراجعة .
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توزيع الأرباح لعام 2011م
بلغ �سايف ربح عام 2011م مبلغ 232،015،000 ريال . ويقرتح جمل�س الإدارة توزيعه على النحو الآتي :

ريال �سعودي

�سايف الربح بعد خ�سم الزكاة ال�سرعية 232.015.000

يخ�شم : ح�شة اأولى للم�شاهمني وتعادل 5% من راأ�س املال املدفوع بواقع ن�سف ريال لل�سهم  12.500.000

219.515.000

يخ�شم : مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة 1.400.000

218.115.000

ي�شاف : الأرباح املرحلة من العام املا�شي 537.403.000 

755.518.000

يخ�شم : ح�شة اإ�شافية للم�شاهمني وتعادل 30% من راأ�س املال املدفوع بواقع ثالثة ريالت لل�سهم الواحد.75.000.000

680.518.000

وقد مت اإيقاف جتنيب الإحتياطي النظامي بواقع 10% من �سايف الربح لبلوغه ن�سف راأ�س املال وذلك منذ عام 2009م .
ويقرتح جمل�ص الإدرة على ح�صراتكم ما يلي : 

اأوًل : املوافقة على ماورد بتقرير جمل�س الإدارة عن عام 2011م .
ثانيا : الت�سديق على القوائم املالية لل�سركة عن عام 2011م .

ثالثًا : املوافقة على اإقرتاح توزيع ربح على امل�ساهمني يعادل 35% من راأ�س املال املدفوع  بواقع ثالثة ريالت ون�سف لل�سهم الواحد . و�سوف 
تكون اأحقية الأرباح ملالكي الأ�شهم بنهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة .

رابعًا : اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة من امل�شوؤولية عن اإدارتهم لل�شركة خالل عام 2011م .
خام�شًا : املوافقة على الرتخي�س لع�شو جمل�س الإدارة الأ�شتاذ/ فهد عبداهلل احلربي باجلمع بني ع�شوية جمل�س الإدارة ومزاولة ن�شاطه 

اخلا�س املناف�س لل�شركة وذلك ملدة عام .
�شاد�شًا : تعيني مراجع ح�شابات � من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة - ملراجعة القوائم املالية للعام املايل 2012م والبيانات املالية 

الربع �سنوية وحتديد اأتعابه . 
وينته���ز جمل����س الإدارة ه���ذه املنا�شبة لي�شكركم على تلبيتكم له���ذه الدعوة كما يتوجه بال�شكر اإلى حكومتن���ا الر�شيدة وعلى راأ�شها خادم 
احلرم���ني ال�شريف���ني و�شمو ويل عه���ده الأمني على الدع���م والت�شجيع الذي تلقاه ال�شرك���ة . كما يعرب املجل�س عن �شك���ره لإدارة ال�شركة 
وموظفيها على جهودهم املخل�سة والتي نتج عنها حتقيق هذه النتائج الطيبة وكذلك اإلى عمالء ال�سركة على  اإ�ستمرار ثقتهم ودعمهم .

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
جمل�ص الإدارة
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شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (

قائمة املركز املايل 

 كمـا يف 31 دي�سمـرب

اي�ساحاملوجودات
2011م

الف ريال �صعودى
2010م

الف ريال �سعودى

املوجودات املتداولة

364.21839.002نق�د ونقد مماث�ل 

4136.448100.108 ذمم مدينة ، �سافى 

5534.951424.796 خمزون ، �سافى

57.31864.659 6دفعات مقدمة واأر�شدة مدينة اأخرى 

792.935628.565جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

761.03751.559اإ�شتثمارات واأ�شول مالية   

8276.975207.181م�سروعات حتت التنفيذ

91.138.0541.052.077 ممتلكات واآلت ومعدات ، �سايف 

1.750     - 10قر�س ل�شركة زميلة 

1.476.0661.312.567جمموع املوجودات غري املتداولة

2.269.0011.941.132جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

املطلوبات املتداولة

11160.000172.720قرو�س ق�سرة الأجل 

175.00858.611ذمم دائنة 

11.75414.523اأوراق دفع ت�ستحق خالل عام 

1278.28165.179م�شتحقات واأر�شدة دائنة اأخرى 

14194.681157.767اأق�ساط متداولة من قرو�س طويلة الأجل 

619.724468.800جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

708      -اأوراق دف�ع 

14453.964429.592 قرو�س طويلة الأجل 

48.41337.984 خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة  

502.377468.284جمموع املطلوبات غري املتداولة

1.122.101937.084جمموع املطلوبات

حقوق امل�صاهمني

1250.000250.000 راأ�س املال

125.000125.000اإحتياطي نظامي

769.418626.303اأرباح مبق�اة 

2.4822.745مكا�سب غر حمققة من اأوراق مالية متاحة للبيع 

1.146.9001.004.048جمموع حقوق امل�صاهمني

2.269.0011.941.132جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

اإن الإي�شاحات املرفقة من )1( اإلى )24( ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية 
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شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (

قائمــة الدخــل 

لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمــرب  

اي�ساح
2011م

الف ريال �صعودى
2010م  

الف ريال �سعودى

 1.079.833 1.221.345�شايف املبيعات  

)686.150()774.979( تكلفة املبيعات 

 393.683 446.366جممل الدخـل

)119.552()137.176(15م�شروفات بيعية وت�شويقية 

)51.810()65.328(16م�شروفات عمومية واإدارية

 222.321 243.862الدخل من الأعمال امل�صتمرة الرئي�صة

)8.903()17.132(تكلفة التمويل

 13.472 1712.760اإيرادات اأخرى ، �سايف 

 226.890 239.490�صايف الدخل قبل الزكاة ال�صرعية

)6.301()7.475(13خم�ش�س الزكاة ال�شرعية

 220.589 232.015�صافــي الدخـل 

ربح )خ�صارة( ال�صهم الأ�صا�ص بالريال ال�صعودي من: 

9.758.89الأعمال امل�شتمرة الرئي�شة 

)0.07()0.47(الأعمال امل�شتمرة الفرعية

9.288.82�صايف الدخل

اإن الإي�شاحات املرفقة من )1( اإلى )24( ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية   
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شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (
) قائمة التدفقات النقدية (

لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمــرب  

التدفقـات النقديـة من االأن�شطة الت�صغيلية
2011م

األف ريال �صعودى
2010م

األف ريال �سعودى
 226.890 239.490�شايف الدخ�ل قب�ل الزك�اة ال�شرعي�ة 

تعديـالت لت�صويــة �صايف الدخـل قبـــل الزكـاة 
مـع �شافى النقد الناجت من االأن�شطة الت�شغيلية:

     - 2.600خم�س�س ديون اأخرى م�سكوك فى حت�سيلها
 9.200 4.000خم�ش�س مواد راكدة وبطيئة احلركة 

)464()853(ن�سيب ال�سركة يف �سايف نتائج اأعمال �سركات زميلة 
)1.265(     -اأرباح بيع اإ�شتثمارات  

 100.607 120.704اإ�شتهالكات  
)1.509()467(اأرباح بيع ممتلكات واآلت ومعدات 

 9.171 12.961خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة  
)الزيادة( النق�ص يف املوجودات الت�صغيلية

 9.095)36.340(ذمم مدينة
)77.329()111.000(خم�زون 

      -)3.155(امل�شتخدم من خم�ش�س املواد الراكدة وبطيئة احلركة 
)19.208( 4.741دفعات مقدمة واأر�شدة مدينة اأخرى 

      - 1.750حت�سيل قر�س ال�سركة الزميلة 
الزيادة )النق�ص( يف املطلوبات الت�صغيلية

 7.772)3.477(اأوراق دفع 
)73.252( 116.397ذمم دائنة 

)1.971( 11.988م�شتحقات واأر�شدة دائنة اأخرى 
 187.737 359.339النقدية من العمليات

)4.410()2.532(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة 
)4.739()6.787(الزكاة ال�شرعية املدفوعة 

 178.588 350.020�شايف النقد الناجت من االأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من االأن�شطة الإ�صتثماريـة

     -)10.475(اإ�شافات اإ�شتثمارات واأ�شول مالية 
 10.265        -املح�شل من بيع حمفظة اأرا�شي اإ�شتثمارية 

 952 1.587توزيعات م�شتلمة من �شركة توزيع الغاز الطبيعي 
)184.129()276.475(اإ�شافات ممتلكات واآلت ومعدات وم�شروعات 

 1.509 467املح�شل من بيع ممتلكات واآلت ومعدات  
)171.403()284.896(�شايف النقد امل�شتخدم يف االأن�شطة االإ�شتثمارية

التدفقات النقدية من االأن�شطـة التمويليـة
 72.720)12.720(�شافى )امل�سدد( امل�ستلم من قرو�س ق�سرة الأجل  

)272( 61.286�شافى امل�شتلم )امل�شدد( من قرو�س طويلة الأجل  
)76.349()88.474(توزيعات اأرباح م�شاهمني مدفوعة 

)3.901()39.908(�شايف النقد امل�شتخدم يف االأن�شطة التمويلية
 3.284 25.216�شايف الزيادة يف النقد والنقد املماثل 

 35.718 39.002النقد والنقد املماثل يف بداية ال�شنة 
 39.002 64.218النقد والنقد املماثل يف نهاية ال�شنة 

معامالت غري نقدية 
 1.037)263()خ�شائر( مكا�شب اإعادة تقييم اأوراق مالية متاحة للبيع 

اإن الإي�شاحات املرفقة من )1( اإلى )24( ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية .
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شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (

) قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني (

راأ�ص املال
األف ريال 

�صعودى

اإحتياطي 
نظامي

األف ريال 
�صعودى

اأرباح مبقاة
األف ريال 

�صعودى

مكا�صب  
 غيـر 

حمققـة
األف ريال 

�صعودى

املجموع
األف ريال 

�صعودى

لل�صنة املنتهية فى 31 دي�صمرب 2011م

250.000125.000626.3032.7451.004.048الر�شيد يف 1 يناير 2011م 

)87.500(-)87.500(--توزيعات اأرباح م�شاهمني لعام 2010م  

)1.400(-)1.400(--مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة لعام 2010م

232.015-232.015--�شايف دخل ال�شنة 

خ�سائر غر حمققة من اإعادة تقييم اأوراق مالية 
)263()263(- - -متاحة للبيع

250.000125.000769.4182.4821.146.900الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011م

لل�صنة املنتهية فى 31 دي�صمرب 2010م

250.000125.000482.1141.708858.822الر�شيد يف 1 يناير 2010م 

)75.000(-)75.000(--توزيعات اأرباح م�شاهمني لعام 2009م  

)1.400(-)1.400(--مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة لعام 2009م

220.589-220.589--�شايف دخل ال�شنة 

مكا�سب غر حمققة من اإعادة تقييم اأوراق مالية 
متاحة للبيع

- - -1.0371.037

250.000125.000626.3032.7451.004.048الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2010م

اإن الإي�شاحات املرفقة من )1( اإلى )24( ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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التكوين والن�شاط   - 1

 �سرك���ة اخل���زف ال�سعودي���ة )ال�سرك���ة( ه���ي �سرك���ة م�ساهم���ة �سعودية تاأ�س�س���ت مبوج���ب املر�سوم امللك���ي رق���م )م/16( وتاريخ 
1397/04/25ه���� املوافق 1977/04/14م ، وم�سجلة يف مدينة الريا�س باململك���ة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 

1010014590 وتاريخ 1398/02/15ه� املوافق 1978/01/24م .

 تتمث���ل الن�ساط���ات الرئي�س���ة لل�سركة يف اإنتاج وبي���ع املنتجات اخلزفية و�سخانات املي���اه ومكوناتهما واإ�ستراد م���ا يتطلبه ذلك من 
معدات واآلت ومواد مكملة .

تت�سم���ن ه���ذه القوائم املالية موجودات ومطلوبات ونتائج اأعمال ال�سركة وفرعه���ا مناجم ال�سحراء مبوجب ال�سجل التجارى رقم 
1010277510 وتاريخ 1430/12/21 ه� املوافق 2009/12/08م والذى يتمثل ن�شاطه ب�شكل اأ�شا�شى فى اإنتاج بودرة رمل ال�شيليكا 

وبودرة رمل الزيركون والدولوميت والفلد�شبار واملواد الأخرى التى تعترب من �شمن مدخالت الإنتاج لل�شركة .

يبل���غ راأ�سم���ال ال�سرك���ة امل�سرح به واملدفوع بالكامل مبلغ 250 مليون ريال �سعودي ، ويتك���ون من 25 مليون �شهم قيمة كل �شهم 10 
ريالت �شعودية . 

ق���رر جمل����س اإدارة ال�شرك���ة يف جل�شت���ه املنعقدة بتاريخ 26 دي�شم���رب 2011م التو�سي���ة للجمعية العامة غر العادي���ة لإقرار زيادة 
راأ�شم���ال ال�شرك���ة من 250 مليون ريال �شعودي اإلى 375 مليون ريال �شع���ودي واأن يتم متويل الزيادة من ح�شاب الأرباح املبقاة عن 

طريق منح اأ�سهم جمانية للم�ساهمني بحيث يتم توزيع �سهم واحد لكل �سهمني قائمني .   

   تبداأ ال�شنة املالية لل�ش�ركة م�ن بداي�ة �شه�ر يناير وتنتهي بنهاية �شه�ر دي�شمرب م�ن كل �شنة ميالدية .

ملخ�ص ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة  -2

يتم اإعداد القوائم املالية لل�شركة وفقا ملبداأ التكلف�ة التاريخية )فيما عدا الإ�شتثمارات يف �شركات زميلة والإ�شتثمارات يف الأوراق 
املالية املتاحة للبيع ح�سبما �سرد يف الفقرات التالية( ، وعلى اأ�سا�س مبداأ الإ�ستحقاق وطبقا ملبادىء املحا�سبة املتعارف عليها يف 

اململكة العربية ال�سعودية ، وفيما يل�ي ملخ�سًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية : 

التقديرات املحـا�سبيـة

 اإن اإع���داد القوائ���م املالية وفقًا للمباديء املحا�شبية املتعارف عليها يتطلب اإ�شتخ���دام التقديرات والإفرتا�شات التي قد توؤثر على 
قيم���ة املوج���ودات واملطلوبات املقيدة وعلى الإف�ساح عن املوج���ودات واملطلوبات املحتملة فى تاريخ القوائ���م املالية . وبالرغم من 
اأن التقدي���رات مبني���ة على اأف�سل املعلومات والأحداث املتوفرة لدى الإدارة ف���ى تاريخ اإ�سدار القوائم املالي�ة اإل اأن النتائج الفعلية 

النهائية قد تختلف اإختالفًا غر جوهريًا عن هذه التقديرات .

النقـد والنقد املماثل  

يت�سم���ن النق����د والنقد املماثل النقدي�ة بال�سنادي���ق والأر�س�دة البنكية والإ�ستثمارات الأخرى عالي���ة ال�سيولة القابلة للتحويل اإلى 
مبالغ نقدية معلومة والتي ت�ستحق خالل ت�سعون يومًا اأو اأقل من تاريخ �سرائها.

الذمم املدينـة

تظه���ر الذم���م املدينة بال�سايف بعد جتنيب املبالغ الالزم���ة لالأر�سدة املدينة امل�سكوك يف حت�سيله���ا ، والتى يتم تقديرها مبعرفة 
الإدارة ، كما تخ�سم املبالغ امل�ستحقة كحوافز للموزعني من اأر�سدة الذمم املدينة وتظهر بال�سافى �سمن القوائم املالية .

املخـزون

يت���م تقييم املخزون بالتكلفة اأو �س���ايف القيمة البيعية اأيهما اأقل . يتم حتديد تكلفة املخزون وفقًا لطريقة املتو�سط املرجح. ت�ستمل 
تكلفة الب�ساعة تامة ال�سنع والب�ساعة حتت الت�سنيع على قيمة املواد وتكلفة الأيدي العاملة وم�سروفات الت�سنيع غر املبا�سرة. 

يتم تكوين خم�س�س للمخزون الراكد وبطيء احلركة والذى يتم تقديره مبعرفة الإدارة . 

ت�شج���ل مواد املخ���زون املعتربة جزء اأ�شا�شي من اآلت ومعدات امل�شانع مثل امل���واد الإ�شرتاتيجية والإحتياطية �شمن بند ممتلكات 
واآلت ومعدات . 

شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2011م    
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الإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

يت�م املحا�سب�ة عل�ى الإ�ستثم�ارات يف �سركات زميلة والتى لل�سركة تاأثرًا هامًا على �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية ، اأوالتى متتلك فيها 
ال�شرك���ة اإ�شتثم���ارًا طويل الأجل يرتاوح بني 20% اإلى 50% من راأ�س املال وفقًا لطريقة حق���وق امللكية ، حيث يتم ت�سجيل الإ�ستثمار 
عند ال�سراء بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك يف �سوء التغر يف ح�سة ال�سركة يف اأ�سول ال�سركة الزميلة . يتم اإدراج ح�سة ال�سركة 

يف �شايف اأرباح اأو خ�شائر ال�شركة الزميلة يف قائمة الدخل . 

الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية  

يت���م ت�سجي���ل الإ�ستثم���ارات يف الأوراق املالية املتاح���ة للبيع واملقتناة بنية ع���دم الإحتفاظ بها حتى تاري���خ الإ�ستحقاق اأو لأغرا�س 
املتاج����رة واملتمثل���ة يف ح�س�س ملكية روؤو�س اأموال �س���ركات ، بالقيمة العادلة ، وتدرج �سمن املوج���ودات غر املتداولة ما مل يكن 
هناك نية لبيعها يف ال�سنة املالية الالحقة . يتم اإثبات املكا�سب واخل�سائر غر املحققة ، الناجتة عن التغرات يف القيمة العادلة ، 
يف بند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني ، وحتدد القيمة العادلة على اأ�سا�س القيمة ال�سوقية فى حالة تداول تلك الأوراق فى ال�سوق 
املالي���ة ، اأم���ا بالن�سبة ل���الأوراق املالية الغر متداولة فيتم الإبق���اء عليها بالتكلفة فى حالة عدم توافر موؤ�س���رات موثوق بها للقيمة 
العادل���ة . وي�سج���ل اأى اإنخفا�س غر موؤقت فى قيمة تلك الإ�ستثمارات �سمن قائمة الدخل . يتم اإثبات املكا�سب واخل�سائر الناجتة 
ع���ن بي���ع الأوراق املالية املتاحة للبيع خالل الفرتة التى حتدث فيها مع ت�سوية اأى مكا�سب اأو خ�سائر غر حمققة مت اإثباتها �سابقًا . 

التوزيعات النقدية من تلك الإ�شتثمارات ت�شجل �شمن قائمة الدخل عند اإقرار التوزيع من اجلهات امل�شتثمر فيها.  

املمتلكات والآلت واملعدات

تظه���ر املمتل���كات والآلت واملعدات بالتكلفة بعد خ�ش���م الإ�شتهالكات املرتاكمة . تعترب م�شروفات الإ�ش���الح وال�شيانة م�شروفًا 
اإيرادي���ًا ، اأم���ا م�سروفات التح�سين���ات فتعترب م�سروفات راأ�سمالية . ويج���ري اإ�ستهالك املمتل���كات والآلت واملعدات على اأ�سا�س 
حياته���ا العملية املقدرة وفقًا لطريقة الق�سط الثابت ويتم اإ�ستهالك التح�سينات على املبانى امل�ستاأجرة على اأ�سا�س احلياة العملية 
املق���درة لهذه التح�سين���ات اأواملتبقي من مدة الإيجار اأيهما ينته���ي اأوًل . الأ�سل املباع اأو امل�ستبع���د واإ�ستهالكه املرتاكم يت�م حذفه 
م���ن احل�ساب���ات بتاري���خ بيعه اأو ا�ستبعاده ، ويتم اإثبات الرب���ح اأو اخل�سارة الناجتة �سمن قائمة الدخ���ل ، وتقدر الأعمار الت�سغيلية 

للممتلكات والآلت واملعدات كما يل�ى :

ال�سنــــوات

 10  -33.33مبـــانــــــــــــي

10 -12.5اآلت ومعدات وقطع غيار راأ�صمالية

4  - 6.66و�شـائـل نقـــل واإنتقـــال

6.66 -10اأثـــاث ومعــدات مكتبيــة

4حت�صينـات علي مباين م�صتاأجـرة

ر�سملة تكلفـة الإقرتا�ص  

يتم ر�سملة �سايف تكلفة التمويل ، والتى متثل تكاليف القرو�س التى تكبدتها ال�سركة ، على امل�ساريع حتت التنفيذ املوؤهلة للر�سملة 
والت���ى يتطل���ب اإن�ساوؤها فرتة زمنية طويلة ، وذلك بتطبيق معدل الر�سملة على متو�سط املبالغ التى مت اإنفاقها على امل�ساريع املوؤهلة 

القائمة خالل ال�شنة .

خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة 

يت���م تكوين خم�ش����س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني يف القوائم املالية وفقًا ملتطلبات نظ���ام العمل ال�شعودي على اأ�شا�س الفرتة 
التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة .

شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (
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خم�س�ص الزكاة ال�سرعية

يت���م اإحت�شاب خم�ش�س الزكاة ال�شرعية فى القوائم املالي���ة وفقًا لتعليمات م�شلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�شعودية . 
اأي�ة تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم ت�سجيلها �سمن قائمة الدخل فى ال�سنة التى يتم اإ�ستالم الربط النهائى فيها 

، حيث يتم حينئذ ت�سوية املخ�س�س . 

حتقق الإيرادات

يت���م ت�شجيل اإي���رادات املبيعات عند ت�شليم الب�شاعة واإ�ش���دار الفاتورة للعميل . يتم اإظهار اإي���رادات املبيعات �شمن قائمة الدخل 
بال�شايف بعد خ�شم حوافز املوزعني والتى يتم اإحت�شابها وفقًا للعقود املوقعة معهم . 

امل�سـروفات 

تتمث���ل امل�شروف���ات البيعي���ة والت�شويقية يف روات�ب ومزايا موظف���ى البيع والتوزيع واحلمالت الإعالني���ة وم�شروفات البيع وما فى 
حكمه���ا . يت���م ت�سني���ف امل�س�روفات الأخ�رى غر املرتبطة  بالإنت���اج والبيع والتوزيع �سمن امل�سروف���ات العمومية والإدارية . يتم 

توزيع امل�شروفات امل�شرتكة على امل�شروفات البيعية وامل�شروفات العمومية على اأ�شا�س ثابت .  

الإحتياطي النظامي

مت�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية والنظام الأ�شا�شي لل�شركة يتم تكوين اإحتياطي نظامي بن�شبة 10 
% من �سافى الدخل ال�سنوى ، وحيث بلغ ر�سيد هذا الإحتياطي 50%  من راأ�س املال املدفوع وهو احلد املن�سو�س عليه نظامًا فقد 
وافق���ت اجلمعي���ة العامة لل�شركة املنعقدة فى تاريخ 2010/03/22م على اإيقاف تكوي���ن الإحتياطي النظامي . اإن هذا الإحتياطي 

غر قابل للتوزيع كاأن�سبة اأرباح . 

الهبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل اإجراء مراجعة للقيمة الدفرتية للموجودات غر املتداولة للتاأكد من وجود اأي دليل على وقوع اأي 
خ�س���ارة ناجت���ة عن هبوط يف قيمة الأ�س���ول. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيم���ة القابلة لالإ�سرتداد لذلك الأ�سل 
لتحديد حجم هذه اخل�سارة. ويف احلالت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لذلك الأ�سل مبف�رده، تقوم ال�سركة 

بتقدير القيمة القابلة لالإ�شرتداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي اإليها ذلك الأ�شل .

وف����ي احل���الت التي يقدر فيها املبلغ القابل لالإ�سرتداد لالأ�سل اأو الوح���دة القابل��ة لتولي��د النق��د باأقل من قيمته الدفرتية ،عندئذ 
تخف����س القيم���ة الدفرتي���ة لذلك الأ�سل اأو الوحدة القابل���ة لتوليد النقد اإلى القيم���ة القابل�ة لالإ�سرتداد لها ، ويت���م اإثبات خ�سائر 

الإنخفا�س يف قيمة الأ�سل كم�سروفات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التى حتدث فيها. 

واإذا م���ا مت لحق���ًا عك����س قيد خ�سارة الإنخفا����س يف القيمة، عندئذ تتم زي���ادة القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو الوح���دة القابلة لتوليد 
النق���د اإل���ى القيمة املعدلة القابلة لالإ�سرتداد له، عل���ى األ تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها ع���ن القيمة الدفرتية التي كان 
م���ن املفرت����س حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�س يف قيمة ذل���ك الأ�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات 

ال�سابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�س يف القيمة كاإيرادات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التى حتدث فيها .
 العمالت الأجنبية

مت�س���ك ال�سرك���ة ح�ساباتها بالريال ال�سعودي ، ويتم حتويل املعامالت التى تت���م بالعملة الأجنبية الى الريال ال�سعودي وفقًا لأ�سعار 
ال�س���رف ال�سائدة عند اإجراء املعامل���ة . ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة 
املركز املايل اإلى الريال ال�سعودي وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ . اإن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات 

اأو حتويل العمالت الأجنبية يتم اإدراجها �سمن قائمة الدخل .

ربح ال�سهم 

يت���م اإحت�س���اب ربح ال�سهم الأ�سا�س باإ�ستخدام املتو�سط املرجح لعدد الأ�سه���م العادية القائمة خالل ال�سنة ، علمًا باأن جميع اأ�سهم 
راأ�شمال ال�شركة اأ�شهم عادية .

شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (
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كمـا فـى 31 دي�صمرب  

2010م2011م

األف ريال �سعودياألف ريال �صعودينقـد ونقـد مماثل        3-

 172 2.134نقد فى ال�سناديق

 38.830 62.084نقد لدى البنوك

64.218 39.002 

  ذمم مدينة , �صايف         4-

 44.920 62.572ذمم مدينة جتارية مغطاة 

 57.788 76.476ذمم مدينة جتارية غر مغطاة 

139.048 102.708 

)2.600()2.600(خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

136.448 100.108 

  خمزون , �صايف5-

 160.411 202.132اإنت�اج ت�ام 

 16.952 32.507اإنتاج حتت الت�سنيع 

 158.342 212.342م�واد خ�ام  

 13.964 14.397ب�شاعة م�شرتاة بغر�س البيع 

 76.237 91.302قط�ع غي�ار  

 15.774     -ب�ساعة بالطريق

552.680 441.680 

)16.884()17.729(خم�ش�س مواد راكدة وبطيئة احلركة

534.951 424.796 

  دفعات مقدمة واأر�صدة مدينة اأخرى         6-

 25.869 11.059م�شروفات مدفوعة مقدمًا 

 11.177 16.409تاأمينات لدى اجلمارك ولدى الغر   

 1.533 1.465�سلف عاملني 

 25.448 30.569دفعات مقدمة للموردين 

 632 416اأخ�رى    

59.918 64.659 

     -)2.600(خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

57.318 64.659 

شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (
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كمـا فـى 31 دي�صمرب  

2010م2011م

األف ريال �سعودياألف ريال �صعودياإ�صتثمــارات واأ�صـول ماليـة7-

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة 

 8.378 10.278�شركة توزيع الغاز الطبيعي )7اأ(    

 35.506 42.872�شركة اخلزف لالأنابيب )7ب( 

     - 475�شركة اخلزف لالإ�شتثمار )7ج( 

53.625 43.884 

اإ�صتثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع

 4.200 4.200�سركة عقارات اخلليج 

 3.475 3.212�شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات )ين�شاب(

7.412 7.675 

 61.037 51.559 

الإ�صتثمارات يف �صركات زميلة

متتلك ال�شركة ن�شبة 15.87% فى راأ�شمال �شركة توزيع الغاز الطبيعى البالغ 25 مليون ريال �شعودى وهى �شركة م�ش����اهمة  7اأ(  
مقفل���ة يتمثل ن�شاطها الرئي�س فى �شراء الغاز وتوزيعه على امل�شانع فى املدينة ال�شناعية الثانية بالريا�س . قامت ال�شركة 
باإثب���ات الإ�شتثمار املذك���ور باإ�شتخدام طريقة حقوق امللكية نظرًا لأن لها متثيل جوه���ري يف جمل�س اإدارة ال�شركة امل�شتثمر 
فيها . بلغ ن�شيب ال�شركة يف اأرباح ال�شركة الزميلة خالل عام 2011م مبلغ 3.49 مليون ريال �شعودي )عام 2010م : مبلغ 

1.51 مليون ريال �شعودي( . 

متتل���ك ال�شركة ن�شبة 50% يف راأ�شمال �شركة اخلزف لالأنابي���ب البالغ 100 مليون ريال �شعودى وهي �شركة م�شاهمة مقفلة  7ب(  
يتمث���ل ن�ساطه���ا الرئي�س يف ت�سنيع الأنابي���ب الفخارية ، ن�سيب ال�سركة منه مبلغ 50 مليون ري���ال �شعودى م�شددة بالكامل 
)علم���ًا باأن���ه مت �سداد ن�سيب ال�سركة يف الق�سط الثاين م���ن راأ�سمال ال�سركة الزميلة مببل���غ 10 مليون ريال �شعودي خالل 
ع���ام 2011م( . اإن الإ�ستثم���ار املذكور م�سجل وفقًا لطريقة حقوق امللكية . مل تب���داأ ال�سركة الزميلة ن�ساطها التجاري حتى 
تاريخ املركز املايل وبلغ ن�شيب ال�شركة يف خ�شارة ال�شركة الزميلة خالل عام 2011م مبلغ 2.63 مليون ريال �شعودي )عام 

2010م : مبلغ 1.04 مليون ريال �شعودي( . 

خ���الل ع���ام 2011م مت تاأ�سي����س �سركة اخل���زف لالإ�ستثمار ك�سرك���ة ذات م�سئولية حم���دودة بامل�ساركة م���ع �سركة اخلزف  7ج(  
لالأنابي���ب )�شرك���ة زميلة( براأ�شمال قدره 500 األف ريال �سع���ودي ، ن�سيب ال�سركة منه 475 األف ريال �سعودي بن�سبة %95 
م�س���ددة بالكام���ل ويتمثل ن�ساطه���ا الرئي�س يف خدمات الإ�ست���راد والت�سدير والت�سويق للغر وجت���ارة اجلملة والتجزئة يف 

الأنابيب ومواد البناء . مل تبداأ ال�سركة الزميلة ن�ساطها حتى تاريخ املركز املايل .    

شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (
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كمـا فـى 31 دي�صمرب  

2010م2011م

األف ريال �سعودياألف ريال �صعوديم�صروعـات حتـت التنفيـذ          8-

 170.430 211.265تو�سعة م�سنع بالط ال�سراميك

 19.688 31.594تو�شعة م�شنع الأدوات ال�شحية 

 2.203 5.815تو�شعة م�شنع ال�شخانات

 14.860 28.301اأخرى 

276.975 207.181 

بلغ����ت �سايف تكالي�ف التموي����ل املر�سمل����ة على امل�ساري����ع خ���الل ال�سنة مبل����غ 7.96 ملي������ون ري���ال �شع���ودي )عام 2010م : مبلغ 
14.65 مليون ريال �شعودي( .

ممتلكات واآلت ومعدات , �صافـى       -9

 اأرا�صي 
األف ريال 

 مباين  
األف ريال

اآلت ومعدات
وقطع 

راأ�صمالية
األف ريال

اأثاث 
ومعدات 
مكتبية

األف ريال

�صيارات 
ومعدات 

نقل
األف ريال

حت�صينات 
علي مباين 
م�صتاأجرة  

األف ريال

جممـــوع
األف ريال

التكلفـــــــــــة

 1.958.349 14.912 54.362 34.882 1.197.204 555.048 101.941يف 1 يناي��ر 2011م

 206.681 272 7.372 4.642 157.574 36.821-اإ�شاف��������ات

)1.900(      -)1.900(----اإ�شتبع�������ادات

 2.163.130 15.184 59.834 39.524 1.354.778 591.869 101.941يف 31 دي�صمرب 2011م

الإ�صتهـالك املرتاكـم

)906.272()12.654()38.943()28.213()520.716()305.746(-يف 1 يناي��ر 2011م

)120.704()1.427()7.640()2.668()87.156()21.813(-اإ�شته�الك ال�شن����ة 

 1.900- 1.900----اإ�شتبع�������ادات

)1.025.076()14.081()44.683()30.881()607.872()327.559(-يف 31 دي�صمرب 2011م

�سايف القيمـة الدفرتية

 1.138.054 1.103 15.151      8.643 746.906 264.310 101.941يف 31 دي�صمرب 2011م

 101.941249.302676.4886.66915.4192.2581.052.077يف 31 دي�شمرب 2010م

اإن كاف���ة موج���ودات م�سانع ال�سركة مرهونة ل�سالح �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سع���ودي مقابل القرو�س املمنوحة منه لل�سركة. 
بع�س مباين ال�شركة مقامة على اأرا�شي م�شتاأجرة من الدولة بعقود ترتاوح مدتها ما بني 10 – 30 �شنة باإيجار �شنوي رمزي قابلة 

للتجديد عند اإنتهائها ملدد مماثلة .

شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (
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قر�ص ل�صركة زميلة   -10

قام���ت ال�شرك���ة يف عام 2008م باإقرا����س �سركة توزيع الغاز الطبيعي قر�سا ح�سنا مببلغ 1.75 ملي���ون ريال �شعودي للم�شاهمة يف 
تكالي���ف م�س���روع متديد الغاز الطبيعي اإلى م�سانع ال�سركة الواقع���ة على طريق اخلرج على اأن تقوم ال�سركة الزميلة باإعادة �سداد 
القر����س عندم���ا ي�شل اإ�شته���الك امل�شانع املعنية اإلى 50% من الكمي���ات املخ�ش�شة لها .  قامت ال�شرك���ة الزميلة ب�شداد القر�س 

لل�شركة خالل عام 2011م . 

قرو�ص ق�صرية الأجل  -11

تتمثل القرو�س ق�سرة الأجل فى قرو�س مرابحة اإ�سالمية ممنوحة لل�سركة من بنوك جتارية حملية وذلك وفق عوائد متفق عليها 
ب�سمان �سندات لأمر ل�سالح البنوك بقيمة تلك القرو�س .

كمـا فـى 31 دي�صمرب  

2010م2011م

األف ريال �سعودياألف ريال �صعوديم�صتحقات واأر�صدة دائنة اأخرى12-

 25.734 32.498م�شتحقات عاملني 

 17.924 14.427م�شروفات م�شتحقة 

 3.207 16.799دفعات مقدمة وتاأمينات من العمالء  

 3.737 4.163توزيعات اأرباح م�ساهمني غر مدفوعة 

 9.706 10.394خم�ش�س الزكاة ال�شرعية )اإي�شاح 13(

 4.871    -اأخ��رى 

78.281 65.179 

كمـا فـى 31 دي�صمرب  

2010م2011م

األف ريال �سعودياألف ريال �صعوديخم�ص�ص الزكاة13-

اإن العنا�سر الرئي�سة لوعاء الزكاة هي كما يلـي :

 780.714 912.403حقوق امل�شاهمني 

 219.238 253.364�شايف الدخل املعدل 

 468.284 712.507اإ�شاف�ات   

)1.312.567()1.564.886(ح�شميات 

 155.669 313.388وعاء الزكاة ال�سرعية 

حركة خم�ص�ص الزكاة هي كما يلـي : 

8.144  9.706ر�شيد اأول ال�شنة 

)4.739()6.787(امل�شدد خالل ال�شنة 

6.301 7.475خم�ش�س ال�شنة 

10.394 9.706

شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (
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خم�ص�ص الزكاة )تتمة(

موقف الربط النهائي

قدم���ت ال�شرك���ة الإقرارات الزكوية ال�شنوية والقوائم املالية حتى ال�شنة املنتهي���ة يف 31 دي�شمرب 2010م و�سددت ما ا�ستحق عليها 
مبوج���ب ه���ذه الإقرارات وح�سلت على �سهادة ال���زكاة لعام 2010م . اإ�ستلم���ت ال�سركة الربط النهائي لل�سن���وات من 2004م اإلى 
2007م وق���د ت�شمن���ت فروقات زكوي��ة قدره���ا 1.2 مليون ري���ال �شعودي ويتمثل اخلالف ب�شكل اأ�شا�ش���ي يف بع�س البنود امل�شافة 
اإل���ى الوع���اء الزكوي م���ن قبل م�سلحة الزكاة والدخل )امل�سلحة( اأو بنود اأخرى مل يت���م ح�سمها من الوعاء الزكوي ، وقد تقدمت 
ال�سرك���ة باإعرتا����س لدى امل�سلحة ح�سب النظ���ام ومت قبول بع�س بنود الإعرتا�س ورف�س بع�سه���ا ومت حتويل الإعرتا�س اإلى جلنة 
الإعرتا�ش���ات الإبتدائي���ة. وترى ال�شركة اأنها كونت خم�ش�شًا يكفي ملقابلة اأية اإلتزام�����ات قد تن�شاأ للم�شلحة . حتى تاريخ اإ�شدار 

هذه القوائ�م املالية مل يتم البت يف الإعرتا�س امل�سار اإليه كما مل يتم اإ�ستالم الربط النهائي لل�سنوات من 2008م اإلى 2010م .

كمـا فـى 31 دي�صمرب  

2010م2011م

األف ريال �سعودياألف ريال �صعوديقرو�ص طويلة الأجل     14-

 224.170 241.945قرو�س �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي  )14اأ(

 363.189 406.700قرو�س بن�وك حملي�ة )14ب(

 587.359 648.645جمموع القرو�س

يخ�صم : اأق�صاط متداولة

)35.575()45.625(قرو�س �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

)122.192()149.056(قرو�س بن�وك حملي�ة

)157.767()194.681(جمموع الأق�صاط املتداولة

 429.592 453.964اأق�صاط غري متداولة من قرو�ض طويلة الأجل

14اأ(  قرو�ص �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي )ال�صندوق( 

ل���دى ال�س��ركة ق���رو�س من ال�سندوق لتموي��ل التو�سعات يف م�سان���ع بالط ال�سراميك والبور�سالن والأدوات ال�سحي��ة و�سخانات 
املي���اه الكهربائية . هذه القرو�س م�سمونة برهن كافة املوج���ودات الثابتة اخلا�سة بتلك امل�سانع ل�سالح ال�سندوق . وقد ت�سمنت 

العق��ود املوقع���ة مع ال�سندوق �سروطا فيما يخ�س اإلت��زام ال�سركة ببع�س الن�س��ب وال�سروط املالية .

خ���الل ع���ام 2011م مت توقي���ع عقد اتقافية القر�س املوحد ال�ساد����س ع�سر م�ع ال�سندوق والتى مبقت�ساه���ا مت منح ال�سركة قر�سًا 
اإ�شافي���ًا ق���دره 36.6 ملي���ون ريال �سعودي لي�سبح اإجمايل قيم���ة القر�س 605.1 مليون ريال �سعودي وق���د مت اإعادة جدولة �سداد 
الر�سيد القائم من القر�س يف تاريخ الإتقافية املذكورة مببلغ 285 مليون ريال �سعودي ليتم �سداده على اأق�ساط ن�سف �سنوية غر 

مت�شاوية القيمة تبداأ يف 1433/04/15ه� املوافق 2012/03/08م وتنتهي يف 1440/04/15ه� املوافق 2018/12/23م.

اإن قيم�����ة الت�سهي���الت املتاح������ة والغ���ر م�ستخدم��ة من القرو�س املمنوحة م���ن ال�سندوق كما يف 31 دي�شم���رب 2011م     مبلغ 43 
ملي���ون ري���ال �شع������ودي )ع���ام 2010م : مبل���غ 60 مليون ري���ال �سعودي( ، علم�����ًا باأن تاريخ اإنته���اء ال�سحب من تل���ك القرو�س هو 

1433/08/29ه� املوافق 2012/07/19م .

شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (
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قرو�ص طويلة الأجل )تتمة(   

       كانت حركة قرو�س ال�شندوق خالل ال�شنتني املنتهيتني يف 31 دي�شمرب كما يل�ي : 

كمـا فـى 31 دي�صمرب  

2010م2011م

األف ريال �سعودياألف ريال �صعودي

 164.347 224.170ر�شيد اأول ال�شن�ة  

 84.423 53.350امل�شتلم خالل ال�شنة  

)24.600()35.575(امل�شدد خالل ال�شنة 

 224.170 241.945ر�شيد اآخر ال�شن�ة  

14ب( قرو�ص بنوك حملية 

ل���دى ال�سرك���ة اإتفاقيات ت�سهيالت اإقرتا�س طويل الأج���ل بطريقة املرابحة الإ�سالمي��ة من قبل بنوك جتارية حملية فى حدود مبلغ 
اإجمال���ى ق���دره 690 مليون ريال �شعودى )عام 2010م : مبلغ 590 مليون ريال �سعودي( ، وذلك لتمويل اأعمال التو�سعة يف امل�سانع 
وب�سم���ان �سن���دات لأمر ل�سالح البنوك املانحة . يتم اإحت�ساب عوائد الق��رو�س وفقًا لإتفاقيات املرابحة ويتم �سدادها على اأق�ساط 

ن�سف �سنوية بداأت فى 2008/09/18م والق�سط الأخر �سيتم �سداده يف 2016/09/20م . 

  وقد كانت حركة القرو�س البنكية املحلية خالل ال�شنتني املنتهيتني يف 31 دي�شمرب كما يل�ي : 

كمـا فـى 31 دي�صمرب  

2010م2011م

األف ريال �سعودياألف ريال �صعودي

 423.284 363.189ر�شيد اأول ال�شن�ة  

 100.000 160.000املح�شل من القرو�س خالل ال�شنة  

)160.095()116.489(امل�شدد خالل ال�شنة 

 363.189 406.700ر�شيد اآخر ال�شنة 

شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (
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لل�صنــــــــة املنتهيــــــــة فـي 31 دي�صمرب  

2010م2011م

األف ريال �سعودياألف ريال �صعوديم�صروفات بيعيـة وت�صويقيـة        15-

54.74947.135 رواتب واأجور وما يف حكمها

46.93040.427 اأجور نقل و�شحن

8.4836.323 دعاية واإعالن

9.9038.310 اإ�شتهالكات

6.0986.292 اإيجارات

2.9522.184 اإ�شالح و�شيانة

3.6143.551 اإت�شالت ور�شوم

1.5541.460 تاأمني و�شفر

1.7812.162 تغليف ولوازم

1.1121.708 اأخ�رى  

137.176119.552

لل�صنــــــــة املنتهيــــــــة فـي 31 دي�صمرب  

2010م2011م

األف ريال �سعودياألف ريال �صعوديم�صروفات عموميـة واإداريـة16-

48.68033.796رواتب واأجور وما يف حكمها 

3.6072.260اإ�شتهالكات 

4.0009.200خم�ش�س مواد راكدة وبطيئة احلركة

    -2.600خم�س�س ديون اخرى م�سكوك فى حت�سيلها

1.741922اإ�شالح و�شيانة 

1.1981.340اإت�شالت ور�شوم

2.1742.912لوازم ومواد م�شتهلكة

600836تاأمني و�شفر

728544اأخ��رى  

65.32851.810

بلغ���ت م�سروف���ات وبدلت ح�سور اجلل�سات لأع�س����اء جمل�س الإدارة ، وكذا م�س�روفات وبدلت ح�سور جل�س�ات اللج�ان الأخ�رى 
املنبثقة م�ن جمل����س الإدارة خ�الل ال�شنة مبل��غ 255 األف ريال �سع�ودي )عام 2010م : مبلغ 275 الف ريال �سعودي( .

شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (
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لل�صنــــــــة املنتهيــــــــة فـي 31 دي�صمرب  

2010م2011م

األف ريال �سعودياألف ريال �صعودياإيرادات اأخرى , �صايف       17-

464 853ن�سيب ال�سركة يف اأرباح ال�سركات الزميلة ، �سافى 

    -265اإيرادات اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية 

1.265  -اأرباح بيع اإ�شتثمارات يف اأوراق مالية 

4671.509اأرباح بيع ممتلكات  

8.1227.718اإيرادات بيع خملفات اإنتاج  

3.0532.516اأخ��رى ، �سايف   

12.76013.472

الأطراف ذوي عالقة      -18

 تتعامل ال�شركة يف �شياق اأعمالها التجارية العادية مع اأطراف ذوي عالقة حيث تقوم ب�شراء الغاز من �شركة توزيع الغاز الطبيعي 
)�سرك���ة زميل���ة م�ستثمر فيها( وتبيع منتجاته���ا اإلى �سركة يارا التجارية وهي �سركة مملوكة لأح���د اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة ، 
علم���ًا باأن���ه يتم التعامل مع الأطراف ذوي العالقة بنف�س �سروط التعامل التجارية مع الأطراف الأخرى الغر مرتبطة مع ال�سركة. 

وفيما يلي اأر�شدة وتفا�شيل املعامالت مع الأطراف ذوي عالقة خالل عام 2011م : 

نـــوع 
التعامــل

ر�صيــــــد 
2011/01/01م
األف ريال �صعودي

حجم 
املعامــــالت   

األف ريال 
�صعودي

الت�صديـــدات 
واملتح�صــالت

األف ريال �صعودي

ر�صيـــــــد 
2011/12/31م
األف ريال �صعودي

2.018)20.085(1.57420.529م�شرتيات�صركة الغاز الطبيعي

5.153)53.329(3.42555.057مبيعات �صركة يارا التجارية 

الإلتزامات املحتملة والإرتباطات الراأ�صمالية      -19

ح�سلت ال�سركة على ت�سهيالت بنكية يف �سكل اإعتمادات م�ستندية وخطابات �سمان من قبل بنوك حملية مببلغ     202 مليون ريال 
�شع���ودي كم���ا يف 31 دي�شمرب 2011م )2010م : مبلغ 148 مليون ريال �شعودي( منها اإعتم���ادات تخ�س اإرتباط��ات راأ�شمالي��ة عن 
عق��ود توري��د اآلت ومع��دات م�ساريع تو�سع���ة امل�سانع مببل��غ 127 مليون ريال �شعودى )2010م : مبلغ 63 مليون ريال �شعودى( . 

ت�سمن ال�سركة جزء من قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي املمنوح لإحدى ال�سركات الزميلة مبا يعادل ح�سة ال�سركة يف 
راأ�سم���ال ال�سرك���ة الزميلة مببلغ 1.87 مليون ريال �شعودي )2010م : مبل���غ 1.87 مليون ريال �شعودي( كما ت�شمن  ال�شركة جزء 
من قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي املمنوح اإلى �سركة زميلة اأخرى مببلغ 51.2 مليون ريال �سعودي مبا يعادل ح�ستها 

يف راأ�شمال ال�شركة الزميلة )2010م : مبلغ 51.2 ريال �شعودي( .  

املعلومات القطاعية  -20

القط������اع عب�����ارة عن ج��زء اأ�سا�سي من ال�سركة يق���وم ببي���ع / بتقدمي خدم�ات معين���ة )قط����اع اأعم����ال( اأو يق���وم ببي�ع / بتقدمي 
خدمات يف بيئة اقت�سادية معينة )قطاع جغرايف( وتختلف اأرباحه وخ�سائره عن اأرباح وخ�سائر القطاعات الأخرى. تتبع ال�سركة 
قط���اع الأعم���ال كاأ�سا�س لإعداد املعلومات املالية اخلا�سة بها ولتم�سيها مع طرق اإعداد التقارير الداخلية ، علمًا باأن ال�سركة تقوم 

باإن�ساء وتطوير نظام ميّكنها من توفر معلومات قطاعية تف�سيلية للن�ساط . 

شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (
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تتمث���ل قطاعات ال�سركة يف قطاع بالط ال�سرامي���ك والأدوات ال�سحية وقطاع ال�سخانات ، علمًا بان قطاع اإنتاج مدخالت الإنتاج 
)فرع ال�سركة ( يدمج �سمن قطاع بالط ال�سراميك والأدوات ال�سحية نظرًا لعدم اأهميته الن�سبية للتقرير عنه كقطاع م�ستقل . 

وفيما يلى املعلومات املتعلقة بهذين القطاعني :

قطــــــاع 
بـالط ال�شرياميك 
والأدوات ال�صحية
  األف ريال �صعودى

قطـــــاع ال�شخـانــات
األف ريال �صعودى

املجمـــوع
األف ريال �صعـودى

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011م 

 2.269.001 337.403 1.931.598جمموع املوجودات

 1.122.101 62.512 1.059.589جمموع املطلوبات

 1.221.345 273.111 948.234املبيع��ات

 446.366 62.582 383.784جممل الدخل

 232.015 30.060 201.955�شافى الدخل

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2010م

 1.941.132 349.155 1.591.977جمموع املوجودات

 937.084 59.082 878.002جمموع املطلوبات

 1.079.833 247.944 831.889املبيع��ات

 393.683 60.675 333.008جممل الدخل

 220.589 32.605 187.984�شافى الدخل

اإدارة املخاطر والقيمة العادلة لالأدوات املالية     -21

خماطر العمولت  

تظه���ر خماط���ر العمولت من التغرات والتذبذب���ات املحتملة يف معدلت الفائدة التي توؤثر على الرب���ح امل�ستقبلي اأو القيم العادلة 
لالأدوات املالية .  

 تخ�ش�����ع ال�شرك���ة ملخاط���ر العم��ولت على مطلوباته���ا املالية التى تدفع عليها عم���ولت والتى تت�شمن اأر�ش���دة الت�شهيالت البنكية 
والقرو����س . ت�شع�����ى ال�شركة لتقلي���ل خماط��ر م�ع��دل الفائ���دة من خالل مراقب���ة التذبذبات املحتملة يف مع���دلت الفائدة وتقوم 
بالتح���وط له�����ذه املخاطر عند احلاجة ، حيث تقوم باإبرام اإتفاقيات حتوط ق�سرة الأجل مع اأحد البنوك التجارية املحلية لتثبيت 
اأ�سع���ار العم���ولت )الإتفاقية القائمة فى تاريخ املركز املالى مببلغ 50 مليون ريال �شع���ودى وتنتهى فى اأول اأبريل 2012م( . تعتقد 

اإدارة ال�سركة اأن خماطر �سعر الفائدة غر جوهرية .

خماطر ال�سيولة

تتمث���ل خماط���ر ال�شيولة يف عدم قدرة ال�شركة عل���ى مقابلة اإلتزاماتها املتعلق���ة باملطلوب��ات املالية ح���ال اإ�شتحقاقها. تتم مراقبة 
اإحتياجات ال�شيولة على اأ�شا�س �شهري وتعمل الإدارة على التاأكد من توفر اأموال كافية ملقابلة اأي اإلتزامات عند ا�شتحقاقها . 

تتك���ون املطلوبات املالية لل�سركة من القرو�س ق�سرة الأجل والأق�ساط املتداولة من القرو�س طويلة الأجل والذمم الدائنة واأوراق 
الدف���ع واملطلوبات الأخ������رى ، تعمل ال�سركة على احلد من خماطر ال�سيولة عن طريق التاأكد من توفر ت�سهيالت بنكية ، بالإ�سافة 

اإلى اإجراء موائمة بني فرتات حت�سيل اأر�سدة العمالء وفرتات �سداد اأر�سدة املوردين.

شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2011م    
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خماطر الئتمان   

اإن خماطر الإئتمان تتمثل يف اخفاق اأحد الأطراف يف اأداة مالي���ة يف الوف���اء بالتزام���ه والت�شبب يف تكب���د ال�شركة خ�شارة مالية.
اإن الأدوات املالية اخلا�شة بال�شركة التى ميكن اأن تتعر�س ملخاطر الإئتمان تت�شمن ب�شكل اأ�شا�س النقدية بالبنوك وذمم العمالء. 
تق���وم ال�سرك���ة باإيداع اأموالها فى م�سارف مالية ذات موثوقية وقدرة اإئتماني���ة عالية ول تتوقع الإدارة وجود خماطر اإئتمان هامة 
تنت���ج م���ن ذلك . كما ل تتوق���ع الإدارة اأن تتعر�س ملخاطر اإئتم���ان هامة من ح�سابات العمالء نظ���رًا لأن لديها قاعدة عري�سة من 
العم���الء الت���ى تعم���ل فى اأن�سطة خمتلفة ، كم���ا حتر�س ال�سركة على احل�سول عل���ى �سمانات كافية من عمالئه���ا ، بالإ�سافة اإلى 

قيامها مبراقبة الذمم املدينة القائمة دوريًا  .  

خماطر العمالت الأجنبية 

 تنت���ج خماط�����ر العم�����الت م���ن التغ���رات والتذبذب���ات يف قيم���ة الأدوات املالي���ة نتيج���ة للتغ���ر يف اأ�سع���ار العم���الت الأجنبية . 
ل تتوقع ال�سركة مواجهة اأى خماطر من العمليات التى تتم بالدولر الأمريكي ، حيث اأن �سعر �سرف الريال ال�سعودي مثبت مقابل 
ال���دولر الأمريكي . تراقب اإدارة ال�سركة تقلبات اأ�سع���ار العمالت الأخرى وتتحوط لتلك التقلبات عند احلاجة وتعتقد اأن خماطر 

العمالت الأجنبية غر جوهرية .

 القيمة العادلة لالأدوات املالية   

القيم���ة العادل���ة هي املبلغ الذي يتم به مبادلة اأ�شل اأو �شداد اإلت���زام يف معاملة تتم بني طرفني بعلمهما وملء اإرادتهما على اأ�شا�س 
جتاري . تتكون املوجودات املالية لل�سركة من النقد والنقد املماثل والذمم املدينة واملوجودات الأخرى وتتكون مطلوباتها املالية من 

القرو�س والذمم الدائنة واأوراق الدفع واملطلوبات الأخرى .

ل تختلف القيمة العادلة لالأدوات املالية جوهريًا عن قيمتها الدفرتية . 

التوزيعات املقرتحة  -22

اأو�ش���ى جمل����س الإدارة فى اإجتماعه املوؤرخ 26 دي�شمرب 2011م بتوزيع اأرباح نقدي���ة للم�شاهمني ل�شنة 2011م مببلغ   87.5 مليون 
ريال �شعودى بواقع 3.5 ريال لكل �شهم متثل 35% من راأ�شمال ال�شركة )عام 2010م : مبلغ 87.5 مليون ريال �شعودى بواقع 3.5 

ريال لكل �شهم( .

كم���ا اأو�ش���ى بتوزيع �شهم جم���اين لكل �شهمني وذلك لزي���ادة راأ�شمال ال�شركة م���ن 250 مليون ريال �شعودي اإل���ى 375 مليون ريال 
�شعودي ومتويل تلك الزيادة من ح�شاب الأرباح املبقاة وذلك كما هو مبني يف اإي�شاح رقم )1(  .

اأرقـام املقارنة   -23

لقد مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام ال�سنة املقارنة لتتوافق مع عر�س اأرقام ال�سنة احلالية .

اإعتماد القوائم املالية  -24

اعتمدت هذه القوائم املالي�ة م�ن قب�ل جمل��س اإدارة ال�شرك�ة فى تاريخ 29 ربيع اأول 1433ه� املوافق 21 فرباير 2012م.

شـركـة الخــزف السعوديــة
 ) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2011م    
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Credit risk 

Credit risk is the risk that one party will fail to discharge an obligation and will cause the other party to 

incur a financial loss. For the Company, financial assets that are subject to this risk include cash in banks and 

customers’ balances. The Company deposits its funds in banks with a high grade of confidence and high 

credit. The management does not expect any risk from the banks’ deposits. For the accounts receivable the 

management does not expect high risks from these balances as the Company has a wide base of customers 

who belong to several commercial and industrial sectors. The management also receives adequate 

guarantee from its customers and regularly monitors and evaluates its outstanding.

Currency risk 

Currency risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign 

exchange rates. Management does not expect any risk in the US Dollar operations since the exchange rate 

of the US Dollar is fixed against the Saudi Riyal. The management monitors fluctuations in foreign currency 

exchange rates and believes that the Company is not significantly vulnerable to exchange rate changes.

Fair value of financial instruments 

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, 

willing parties in an arm’s length transaction. The financial assets of the Company consist of cash and cash 

equivalents, accounts receivable and other assets while the financial liabilities are consist of loans, accounts 

payable, notes payable and other liabilities. Management does not believe that the fair values of the 

Company’s financial instruments differ materially from their carrying values.

22. PROPOSED DIVIDENDS

The Board of Directors, in their meeting held on December 26, 2011G, proposed cash dividends to the 

shareholders for the year 2011 amounting to SR 87.5 million, which is SR 3.5 for each share, representing 35% 

of the Company’s capital  (2010: SR 87.5 million which is SR 3.5 for each share). The Board also proposed to 

increase the capital from SR 250 million to SR 375 million to be financed from the retained earnings through 

issuing stock dividends to the shareholders on the basis of 1 share for every 2 shares held.

23. COMPARATIVE FIGURES

Certain amounts in the comparative statements have been reclassified to conform to the current year 

presentation.

24. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The board of directors approved these financial statements on Rabi Awwal 29, 1433H corresponding to 

February 21, 2012G.
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 Ceramic Tiles And
Sanitary Ware

SR’000
 Water Heaters

SR’000
Total

SR’000

For the year ended December 31, 2011:

Total assets 1,931,598 337,403 2,269,001

Total liabilities 1,059,589 62,512 1,122,101

Sales 948,234 273,111 1,221,345

Gross income 383,784 62,582 446,366

Net income 201,955 30,060 232,015

For the year ended December 31, 2010:

Total assets 1,591,977 349,155 1,941,132

 Total liabilities 878,002 59,082 937,084

Sales 831,889 247,944 1,079,833

Gross income 333,008 60,675 393,683

Net income 187,984 32,605 220,589

21. FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISKS MANAGEMENT

Commission rate risks 

Commission rate risks are the exposures to various risks associated with the effect of fluctuations in the 

prevailing commission rates on the Company’s financial position and cash flows. The Company is subject 

to the risk of fluctuating commission rates on its liabilities bank loans and facilities that carry commission. 

The Company is working on minimizing the risks on commission rates through monitoring the expected 

fluctuations in the commission rates and takes safety measures when needed, it participates in short-term 

agreements with one of the local commercial banks to fix commission rates (the outstanding agreement at 

the date of these financial statements is SR 50 million, valid until April 1, 2012). The management believes 

the risks associated with commission rates fluctuations are immaterial.

Liquidity risk 

Liquidity risk is the risk that an enterprise will encounter difficulty in raising funds to meet commitments 

associated with financial instruments. Liquidity risk may result from the inability to sell a financial asset 

quickly at an amount close to its fair value.

The Company’s liquidity risk arises from the short-term loans, the current part of long-term loans, accounts 

payable, notes payable, and other liabilities. The Company limits liquidity risks through having bank facilities 

available and ensuring settlement of payable and receivables on due date.
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For the Year Ended December 31,

2011 2010

17.    OTHER REVENUES AND EXPENSES, NET SR’000 SR’000

Gain (loss) from associates, net 853 464

Gain from financial instruments 265 -

Gain from sale of financial instruments - 1,265

Gain from property sales  467 1,509

Revenues from scrap sales  8,122 7,718

Others, net  3,053 2,516

12,760 13,472

18.     RELATED PARTIES

The Company in its ordinary course of business deals with some of its related parties. The Company 

purchases gas from its associate Company, Natural Gas Distribution Co, and sell its products to Yara Trading 

Co.  a company owned by a board member. Transactions with related parties are executed with terms similar 

to those who are not related. The details of transactions and balances of related parties during 2011 were 

as follows:

Transaction 
Type

Balance
1/1/2011

SR’000

Transaction
Value

SR’000

 Payments
 and

Receipts
SR’000

Balance
31/12/2011

SR’000

Natural Gas  Company Purchases 1,574 20,529 (20,085) 2,018

Yara Trading Company Sales 3,425 55,057 (53,329) 5,153

19.     CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

The Company has obtained bank facilities in the form of letters of guarantee and letters of credit from local 

banks amounting to SR 202 million as of 31 December 2011 (2010: to SR 148 million). The letters of credit 

include an amount of SR 127 million (2010: SR 63 million) relating to capital commitments for the supply of 

machinery and equipment for the plants expansion projects.

The Company has guaranteed a portion of the SIDF loan to one of its associate companies equivalent to its 

portion in the share capital of that company for the amount of SR 1.87 million (2010: 1.87 million). Additionally, 

the Company has guarantee a portion of the SIDF loan to another associated company equivalent to its 

portion in the share capital of that other company for the amount of SR 51.2 million (2010: 51.2 million).  

20. SEGMENTAL INFORMATION

A segment is a major component of a business that sells/provides certain services (business segment) or 

sells/provides services in a particular economic environment (geographical segment) and its profits and 

losses are different from those of other business segments. The Company follows the business segment as 

a base for reporting its segment information which is consistent with its internal reporting purposes. The 

Company is developing a system which will provide detailed segment activity information.

The main segments of the Company are ceramic tiles and sanitary ware, and water heaters. Since the Desert 

Mines (Company’s branch) segment is immaterial, it is considered as a part of the ceramic tiles and sanitary 

ware segment. Information related to each segment is as follows:
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For the Year Ended December 31,

2011 2010

15. SELLING AND MARKETING EXPENSES   SR’000 SR’000

 Salaries, wages and related costs 54,749 47,135

 Freight and transportation charges 46,930 40,427

 Advertising 8,483 6,323

Depreciation 9,903 8,310

Rent 6,098 6,292

Repairs and maintenance 2,952 2,184

Communications and fees 3,614 3,551

Consumable materials and supplies 1,554 1,460

Insurance and travel 1,781 2,162

Others 1,112 1,708

137,176 119,552

16.    GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Salaries, wages and related costs 48,680 33,796

Depreciation 3,607 2,260

 Provision for slow moving and obsolete items 4,000 9,200

Provision for doubtful accounts 2,600     -

Repairs and maintenance 1,741 922

Communications and fees 1,198 1,340

Consumable materials and supplies 2,174 2,912

Insurance and travel 600 836

Others 728 544

65,328 51,810

The expenses and meetings’ attendance allowances for the board of directors and other committees of the 

board amounted to SR 255,000 during the year (2010: SR 275,000).
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The movements in SIDF loans during the year ended December 31, were as follows:

2011 2010

SR’000 SR’000

Balance at  the beginning of the year 224,170 164,347

Loans received during the year 53,350 84,423

Settlements made during the year (35,575) (24,600)

Balance at  the end of the year 241,945 224,170

14b) Local Banks Loans

The Company obtained long-term Islamic Murabaha loan facilities from local commercial banks for a total 

amount of SR 690 million (2010: SR 590 million) for the purpose of financing the expansion of its plants. 

The bank facilities are guaranteed by promissory notes in favour of the banks. The loans charges are 

determined based on the Murabaha agreement and the loans repayments will be made on unequal semi 

annual instalments which commenced September 18, 2008G and will end on September 20, 2016G. The 

movements in local banks loans during the year ended December 31, were as follows:

2011 2010

SR’000 SR’000

Balance at  the beginning of the year 363,189 423,284

Loans received during the year 160,000 100,000

Settlements made during the year (116,489) (160,095)

Balance at the end of the year 406,700 363,189
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Zakat Status 

The Company has submitted its zakat returns and financial statements and accordingly paid the zakat due 

and obtained the zakat certificate up to the year 2010. The Company received the zakat assessments from 

the Department of Zakat and Income Tax (DZIT) for the years 2004 to 2007 with zakat differences of SR 

1.2 million relating to certain items added to the zakat base by the DZIT.  In addition, other items was not 

deducted from zakat base. The Company appealed against those assessments. The Company’s management 

believes that the Zakat provision is sufficient to cover the zakat liability that might result. At the date of 

issuing these financial statements, the Company has not received the final Zakat assessments for the years 

2008, 2009 and 2010, or a response to the appeal noted above.

    As of December 31,

2011 2010

14. LONG TERM LOANS   SR’000 SR’000

Loans from Saudi Industrial Development Fund (14a) 241,945 224,170

Loans from local banks (14b) 406,700 363,189

Total loans 648,645 587,359

Less: current portion

Loans from Saudi Industrial Development Fund (45,625) (35,575)

Loans from local banks (149,056) (122,192)

Total current portion (194,681) (157,767)

Total non-current  portion 453,964 429,592

14a)  Saudi Industrial Development Fund (SIDF) Loans

The Company obtained loans from SIDF to finance its ceramic and porcelain tiles, sanitary ware and electrical 

water heaters plants, pledging all those plants’ fixed assets. The agreements with SIDF include terms related 

to financial ratios.

During 2011 the 16th unified loan agreement was signed, the Company have to receive an additional loan 

for SR 36.6 million, bringing the total loan to drawn-down to SR 605.1 million. The outstanding revised 

loan balance as at the date of the agreement amounted to SR 285 million, payable in unequal semi annual 

instalments commencing on Rabi Thani 15, 1433H corresponding to March 8, 2012G and ending on Rabi 

Thani 15, 1440H, corresponding to December 23, 2018G.

The total SIDF available and un-utilized facility as at December 31, 2011 amounted to SR 43 million (2010: SR 

60 million). The due date for utilizing the remaining amounts of the facility is Shaban 29, 1433H corresponding 

to July 19, 2012G.
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10. LOAN TO ASSOCIATE COMPANY 

During 2008, the Company agreed with the Natural Gas Distribution Company (an associate company) 

to give it a commission free loan amounting to SR 1.75 million, as its contribution to the project cost of 

supplying natural gas to the Company’s factories at AlKharj Road. This loan was to be repaid when the 

consumption of natural gas reached 50% for the agreed allocated quantities. The associate company repaid 

the loan during 2011.

11. SHORT TERM LOANS

Short term loans represent the Islamic Murabaha loans offered to the Company by local commercial banks 

in accordance with agreed rates guaranteed by promissory notes in favour of the banks for the loan values.

As of December 31,

2011 2010

12. ACCRUALS AND OTHER LIABILITIES SR’000 SR’000

Employee accruals 32,498 25,734

Accrued expenses 14,427 17,924

Customer advances 16,799 3,207

Dividends payable 4,163 3,737

Zakat provision (note 13) 10,394 9,706

Others - 4,871

78,281 65,179

For the Year Ended December 31,

2011 2010

13. ZAKAT PROVISION SR’000 SR’000

Zakat base comprises the following:

Shareholders’ equity 912,403 780,714

Net adjusted income 253,364 219,238

Additions 712,507 468,284

Deductions (1,564,886) (1,312,567)

313,388 155,669

 Changes in Zakat provision are as follows:

Balance at  the beginning of the year 9,706 8,144

Payments made during the year (6,787) (4,739)

Provision for the year 7,475        6,301

Balance at the end of the year 10,394 9,706
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As of December 31,

2011 2010

8. PROJECTS UNDER CONSTRUCTION SR’000 SR’000

Ceramic plant expansion 211,265 170,430

Sanitary ware plant expansion 31,594 19,688

Water heaters plant expansion 5,815 2,203

 Others 28,301 14,860

276,975 207,181

Financing costs capitalized on projects under construction during the year amounted to  SR 7.96 million 

(2010: SR 14.65 million).

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET

Land
 SR’000

  Buildings
SR’000

Machinery,
      Equipment

     and Spare
Parts

    SR’000

Furniture
              and

Fixtures
 SR’000

Vehicle &
     Transporta-tion

Equipment
SR’000

Leasehold
Improve-

ments
SR’000

Total
SR’000

Cost

At January 1, 2011 101,941 555,048 1,197,204 34,882 54,362 14,912 1,958,349

Additions       - 36,821 157,574 4,642 7,372 272 206,681

Disposals       -       -       -       - (1,900)       - (1,900)

At December 31, 2011 101,941 591,869 1,354,778 39,524 59,834 15,184 2,163,130

Accumulated Depreciation

At January 1, 2011      - (305,746) (520,716) (28,213) (38,943) (12,654) (906,272)

Charge for the year      - (21,813) (87,156) (2,668) (7,640) (1,427) (120,704)

Disposals      -      -      -       - 1,900        - 1,900

At December 31, 2011     - (327,559) (607,872) (30,881) (44,683) (14,081) (1,025,076)

Net Book Value

December 31, 2011 101,941 264,310 746,906 8,643 15,151 1,013 1,138,054

December 31, 2010 101,941 249,302 676,488 6,669 15,419 2,258 1,052,077

All plant assets are pledged to the Saudi Industrial Development Fund (SIDF) against the loan provided to 

the Company. Certain buildings owned by the Company are built on land leased from the Government for a 

period between 10 to 30 years at nominal values and are renewable for similar periods.

31



SAUDI CERAMIC COMPANY
(A Saudi Joint Stock Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011 

As of December 31,

2011 2010

7. INVESTMENTS AND FINANCIAL ASSETS SR’000 SR’000

Investments in Associates

Natural Gas Distribution Company (7A) 10,278 8,378

Ceramic Pipes Company (7B) 42,872 35,506

Ceramic Investment Company (7C) 475 -

53,625 43,884

          Investments in Available for Sale Securities

        Gulf Real Estate Company 4,200 4,200

         Yanbu National Petrochemical (YANSAB)       3,212 3,475

7,412 7,675

61,037 51,559

 Investments in Associates

7A.   The Company holds 15.87% of the share capital of Natural Gas Distribution Company, “a Limited Liability 

Company” amounting to SR 15 million. The main activity of the associate is to purchase and distribute 

gas to the factories in the Second Industrial City in Riyadh. The investment is accounted for using the 

equity method based on the Company having significant influence over the investee by major repre-

sentation on the board of directors. The Company share of profits in the associate company for 2011 

amounted to SR 3.49 million (2010: SR 1.51 million).

7B.  The Company holds 50% of the share capital of Ceramic Pipes Company, “a Closed Joint Stock Com-

pany”. The main activity of the associate is manufacturing of clay pipes. The authorized and fully sub-

scribed share capital of Ceramic Pipes Company is SR 100 million. The Company’s share is SR 50 million 

paid in full (the 2nd instalment of the associate company share capital was paid during 2011). The 

investment is accounted for using the equity method. The associate company had not started its trad-

ing activity as of December 31, 2011. The Company‘s share in the associates losses amounted to SR 2.63 

million in 2011 (2010: SR 1.04 million).

7C.  During 2011, Ceramic Investment Company was established as a limited liability company in associa-

tion with Ceramic Pipes Company (associate company). The paid up capital amounted to SR 500,000. 

The Company’s share is SR 475,000 (95%) paid in full. It is engaged in the services of import, export, 

marketing to others, wholesale and retail in pipes and construction materials. The associate company 

had not started its trading activity as of December 31, 2011. 
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SAUDI CERAMIC COMPANY
(A Saudi Joint Stock Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011

As of December 31,

2011 2010

3.      CASH AND CASH EQUIVALENTS SR’000 SR’000

Cash on hand 2,134 172

Cash at banks 62,084 38,830

64,218 39,002

4.  ACCOUNTS RECEIVABLE, NET        

Trade accounts receivable (covered) 62,572 44,920

Trade accounts receivable (uncovered) 76,476 57,788

139,048 102,708

Provision for doubtful debts (2,600) (2,600)

136,448 100,108

5.      INVENTORIES, NET

Finished goods 202,132 160,411

Work in process 32,507 16,952

Raw materials 212,342 158,342

Purchased goods for resale 14,397 13,964

Spare parts 91,302 76,237

Goods in transit - 15,774
552,680 441,680

Provision for slow moving and obsolete items (17,729) (16,884)

(534,951) 424,796

6. PREPAYMENTS AND OTHER RECEIVABLE

Prepaid expenses 11,059 25,869

Refundable deposits 16,409 11,177

Employees’ advances 1,465 1,533

Advance payments to suppliers 30,569 25,448

Others 416 632

59,918 64,659

       Provision for doubtful debts (2,600) -

57,318 64,659

29



SAUDI CERAMIC COMPANY
(A Saudi Joint Stock Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011

Zakat

Zakat is accrued for and payable in accordance with the regulations of the Department of Zakat and Income 

Tax in Kingdom of Saudi Arabia. Adjustments arising from final zakat assessments, if any, are recorded in the 

year in which such assessments are made.

Revenue Recognition

Revenues from sales are recorded when goods are delivered and invoiced. 

Expenses

Sales and marketing expenses represent salaries and wages of the sales and distribution employees, 

marketing campaigns, sales costs and similar expenses. All other expenses not related to production or sales 

are classified as general and administrative expenses. Shared expenses are allocated between selling and 

general expenses using a consistent basis.

Statutory Reserve 

In accordance with the Regulations for Companies and the Companys’ Articles of Association, the Company 

has established a statutory reserve by the appropriation of 10% of annual net income. Since the balance 

of this reserve reached 50% of the paid up capital, which is the regulations limit, the General Assembly of 

the Company decided in its meeting dated March 22, 2010 to discontinue the reserve. This reserve is not 

available for dividend distribution.

Impairment of Non-Current Assets 

At each balance sheet date, the carrying amounts of non-current assets are reviewed to determine whether 

there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the 

recoverable amount of the assets is estimated in order to determine the extent of the impairment loss. 

Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates 

the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. 

If the recoverable amount of an asset or cash-generating unit is estimated to be less than its carrying amount, 

the carrying amount of the asset or cash-generating unit is reduced to its recoverable amount. Impairment 

loss is recognized as an expense in the statement of income immediately. 

Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset or cash- generating unit 

is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but the increased carrying amount does not 

exceed the carrying amount that would have been determined, had no impairment loss been recognized 

for the asset or cash-generating unit in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized as income 

immediately in the statement of income.

Foreign Currency Translation

The Company maintains its accounts in Saudi Riyals, Foreign currency transactions are translated into Saudi 

Riyals at the rates of exchange prevailing at the time of the transactions. Monetary assets and liabilities 

denominated in foreign currencies at the balance sheet date are translated into Saudi Riyals at the exchange 

rates prevailing at that date. Gains and losses from settlement and translation of foreign currency transactions 

are included in the statement of income.

Earnings per Share

Earnings per share is calculated using the weighted average number of shares outstanding during the 

period. All shares of the Company are nominal shares.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011

Investments in Associates

Investments in associates where the Company has significant influence over the investee’s financial and 

operation policies, or where the Company has a long-term investment between 20% and 50% of the equity, 

is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is stated initially at cost 

and adjusted thereafter for the post-acquisition changes in the net assets of the associate. The Company’s 

share of profit in the associate company is recognized in the statement of income.

Investments in Financial Instruments

Investments in available for sale securities, which are neither held to maturity nor for trading, are valued 

at fair value and are classified as non-current assets, unless the intention is to sell them in the following 

year. Changes in the fair value of available for sale securities are taken to shareholders’ equity as a separate 

item. Permanent impairment, if any, of such investment is recognized directly in the statement of income. 

Revenues from such investments are recognized when declared. Fair value is determined by reference to the 

market value when an active trading market is available;  if no active market is available, cost is considered 

the best substitute to fair value. If part of the investment is sold, cost is determined on the weighted average 

basis.

Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Expenditure on maintenance 

and repairs is expensed, while expenditure for betterment is capitalized. Depreciation is provided over the 

estimated useful lives of the applicable assets using the straight line method. Leasehold improvements are 

amortized over the shorter of the estimated useful life or the remaining term of the lease. Assets sold or 

otherwise disposed of and the related accumulated depreciation are removed from the accounts at the time 

of disposal and the related gain or loss is recognized in the statement of income. The estimated operational 

useful lives are as follows:

 Years

Buildings 10      -  33.33 

Machinery, equipment and spare parts 10      -  12.5      

Vehicles and transportation equipments 4     -    6.66 

Furniture and fixtures 6.66 -  10

Leasehold improvements 4

Capitalization of Financing Costs

The net financing cost of the Company’s borrowings is capitalized on qualified projects which require a 

substantial period of time to construct. Finance costs are computed by applying the capitalization rate to 

the average amounts spent on the projects during the period.

 Employees’ End of Service Benefits

Employees’ end of service benefits are provided for based on Saudi Arabian Labour Law and according to 

the employees’ service duration.
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SAUDI CERAMIC COMPANY
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011

1. ORGANIZATION AND ACTIVITY

Saudi Ceramic Company, (“the Company”) is a Saudi Joint Stock Company established by Royal Decree No. 

(M/16) on Rabi Thani 25, 1397H (corresponding to April 14, 1977G), registered in the Kingdom of Saudi 

Arabia under Commercial Registration No. 1010014590 issued in Riyadh on Safar 15, 1398H (corresponding 

to January 24, 1978G).

The Company is engaged in the production and sale of ceramic products, water heaters and their 

components. The Company is also involved in the import of related machinery, equipment and other 

accessories. 

These financial statements include the assets, liabilities and the financial results of the Company and its 

branch (Desert Mines) under Commercial Registration No. 1010277510 issued in Riyadh on Dhul Hijjah 21, 

1430H (Corresponding to December 8, 2009G) which is engaged in the production of silica sand, zircon 

powder, dolomite, feldspar and other materials, which are raw materials for the Company’s production.  

The authorized and fully paid-up capital of the Company is SR 250 million, divided into 25 million shares of 

SR 10 each. The Board of Directors decided in its meeting dated December 26, 2011 to recommend to the 

General Assembly to increase the capital from SR 250 million to SR 375 million to be financed from retained 

earnings through issuing stock dividends to the shareholders on the basis of share for every 2 shares held.

The financial year of the Company commences on January 1 and ends on December 31 of each calendar 

year.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The accompanying financial statements have been prepared under the historical cost convention (except for 

investments in associates and investments in available for-sale financial instruments which are recorded as 

per the accounting policies noted below) on the accruals basis of accounting, in accordance with generally 

accepted accounting principles applicable in the Kingdom of Saudi Arabia. Significant accounting policies 

adopted in the preparation of these financial statements are summarized below:

Accounting Estimates

The preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles 

requires the use of estimates and judgments which might affect the valuation of recorded assets, liabilities 

and the disclosure of contingencies at the balance sheet date. Although these estimates are based on the 

best information available to management at the date of issuing these financial statements, the actual end 

results might differ from those estimates. 

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, balances and deposits with banks, and other highly liquid 

investments with maturities of 90 days or less from their purchase date.

Accounts Receivable

Accounts receivable is stated net of provisions. Provision is made for accounts receivable where recovery is 

considered doubtful based on the Company’s approved policy.

Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined on a weighted average 

cost basis. Cost of finished goods and work in process includes cost of materials, labor and an appropriate 

proportion of indirect overheads. Provisions for slow-moving and obsolete inventory are estimated 

according to management’s assessment.

Inventory items that are considered an integral part of the machinery and equipment, such as strategic and 

stand-by spare parts are included in property, plant and equipment.
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SAUDI CERAMIC COMPANY
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STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

Share
Capital
SR’000

 Statutory
Reserve
SR’000

 Retained
Earnings

SR’000

 Unrealized
 Gains
SR’000

Total
SR’000

 For the year ended December
31, 2011

 Balance  January 1, 2011 250,000 125,000 626,303 2,745 1,004,048

Dividends for 2010 -- -- (87,500) -- (87,500)

Board of directors remuneration for 2010 -- -- (1,400) -- (1,400)

Net income for the year -- -- 232,015
--

232,015

 Unrealized loss from available for-sale
securities

-- -- -- (263) (263)

 Balance at  December 31,
2011

250,000 125,000 769,418 2,482 1,146,900

 For the year ended December
31, 2010

Balance 1, January 2010 250,000 125,000 482,114 1,708 858,822

Dividends for  2009 -- -- (75,000) -- (75,000)

Board of directors remuneration for 2009 -- -- (1,400) -- (1,400)

Net income for the year -- -- 220,589 -- 220,589

 Unrealized gain from available for-sale
securities

-- -- -- 1,037 1,037

 Balance at  December 31,
2010

250,000 125,000 626,303 2,745 1,004,048

 

The accompanying notes 1 through 24 form an integral part of these financial statements
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SAUDI CERAMIC COMPANY
(A Saudi Joint Stock Company)

STATEMENT OF CASH FLOWS

For the Year Ended December 31,

2011 2010

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES: SR’000 SR’000

Net income before zakat 239,490 226,890
Adjustments to reconcile net income before zakat
to net cash provided by operating activities:
Provision for doubtful debts 2,600 -

Provision for slow moving and obsolete items 4,000 9,200

Gain from associate (853) (464)

Gain from sale of financial instruments - (1,265)

Depreciation 120,704 100,607

Gain from sale of property, plant and equipment (467) (1,509)

Employees’ end of service benefit provision 12,961 9,171

(Increase) Decrease in operating assets:

Accounts receivable (36,340) 9,095

Inventories (111,000) (77,329)

Release of provision for slow moving and obsolete items (3,155)

Prepayments and other receivables 4,741 (19,208)

Repayment of loan by associate company 1,750 -

Increase (Decrease) in operating liabilities:

Notes payable (3,477) 7,772

Accounts payable 116,397 (73,252)

Accruals and other liabilities 11,988 (1,971)

Cash from operations 359,339 187,737

Employees’ end of service benefits paid (2,532) (4,410)

Zakat paid (6,787) (4,739)

Net cash provided by operating activities 350,020 178,588

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:

Additions to investments and financial assets (10,475) -

Proceeds from sale of financial instruments - 10,265

Dividends received from associate company 1,587 952

Additions to property, plant, equipment and projects (276,475) (184,129)

Proceeds from sale of property, plant and equipment 467 1,509

Net cash used in investing activities (284,896) (171,403)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:

Net (repayments) proceeds of short-term loans (12,720) 72,720

Net proceeds (repayments) of long-term loans 61,286 (272)

Dividends paid (88,474) (76,349)

Net cash used in financing activities (39,908) (3,901)

Net increase in cash and cash equivalents 25,216 3,284

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 39,002 35,718

Cash and cash equivalents at the end of the year 64,218 39,002

Non-cash transactions:

Gain from revaluation of available for sale securities (263) 1,037

The accompanying notes 1 through 24 form an integral part of these financial statements
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SAUDI CERAMIC COMPANY
(A Saudi Joint Stock Company)

STATEMENT OF INCOME 

For the Year Ended December 31,

Notes
2011

SR’000
   2010
SR’000

Net sales 1,221,345 1,079,833

Cost of sales (774,979) (686,150)

Gross Income 446,366 393,683

Selling and marketing expenses 15 (137,176) (119,552)

General and administrative expenses 16 (65,328) (51,810)

Income from main operations 243,862 222,321

Finance costs (17,132) (8,903)

Other revenues and expenses, net 17 12,760 13,472

Net income before Zakat 239,490 226,890

Zakat provision 13 (7,475) (6,301)

 Net income 232,015 220,589

Earnings (loss) per share in Saudi Riyal from:

Main operations 9.75 8.89

Other operations (0.47) (0.07)

Net income 9.28 8.82

The accompanying notes 1 through 24 form an integral part of these financial statements 23



SAUDI CERAMIC COMPANY
(A Saudi Joint Stock Company)

BALANCE SHEET 

      As of December 31,

ASSETS Notes
     2011

SR’000
 2010
SR’000

Current assets

Cash and cash equivalents 3 64,218 39,002

Accounts receivable, net 4 136,448 100,108

Inventories, net 5 534,951 424,796

Prepayments and other receivables 6 57,318 64,659

Total current assets 792,935 628,565

Non-current assets

Investments and financial assets 7 61,037 51,559

Projects under construction 8 276,975 207,181

Property, plant and equipment, net 9 1,138,054 1,052,077

Loan to associate company 10 - 1,750

Total non-current assets 1,476,066 1,312,567

Total assets 2,269,001 1,941,132

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

Current liabilities

Short term loans 11 160,000 172,720

Accounts payable 175,008 58,611

Notes payable due within one year 11,754 14,523

Accruals and other liabilities 12 78,281 65,179

Current portion of long term loans 14 194,681 157,767

Total current liabilities 619,724 468,800

Non-current liabilities

Notes payable - 708

Long term loans 14 453,964 429,592

Employees’ end of service benefits 48,413 37,984

Total non-current liabilities 502,377 468,284

Total liabilities 1,122,101 937,084

Shareholders’ equity

Share capital 1 250,000 250,000

Statutory reserve 125,000 125,000

Retained earnings 769,418 626,303

Unrealized gain from available-for-sale securities 2,482 2,745

Total shareholders’ equity 1,146,900 1,004,048

Total liabilities and shareholders’ equity 2,269,001 1,941,132

The accompanying notes 1 through 24 form an integral part of these financial statements
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Distribution of Profits for the Year 2011:

The Company’s net profits for the year 2011 amounted to SAR232, 015,000 which the Board suggests to be 
distributed as follows:

(SAR)

232,015,000 Net Profit after deduction of legal Zakat 

12,500,000 Less: first portion for shareholders = 5% of paid up capital (half riyal per share).

219,515,000

1,400,000 Less: the Board members award.

218,115,000

537,403,000 Plus: profits carried forward from the last year.

755,518,000

75,000,000 Less: extra portion for shareholders = 30% from paid up capital at a rate of 3 riyals per share.

680,518,000

The policy of keeping aside the regular reserve at a rate of 10% from net profit has been stopped because it 
has reached half the capital since 2009.

1. Approving the Board of Directors’ Report for the year 2011.

2. Ratifying the financial statements of the Company for the year 2011.

3. Approving the proposal of distributing the dividends to shareholders equivalent to 35% of paid up 
capital (SAR 3,5 per share). Entitlement of profits will be to share owners at the end of the circulation 
day of holding the annual General Assembly meeting.

4. Holding the Board members free of liability for managing the Company during 2011.

5. Allow the Board member, Mr. Fahad Abdullah Al-Harbi, to combine between his membership to the 
Board of Directors and practicing his own competing business for a period of one year.

6. Appointing an external auditor from those nominated by the audit committee for auditing the financial 
statements of the fiscal year 2012, and the quarterly financial statements as well as defining his fees.

The Board of Directors would like to take this opportunity to thank you for attending this meeting. It also 
extends its sincere thanks to the Custodian of The Two Holy Mosques and Crown Prince and to our Gov-
ernment for their support and encouragement. The Board of Directors also expresses its gratitude to the 
company’s management and its personnel for their effort which led to the achievement of these excellent 
results. Our gratitude is also extended to the company’s customers for their continuous confidence and 
support.

Board of Directors
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Remunerations, Salaries & Allowances:

Description 
Board Executive 

Members

 Board non-
executive 
Members

5 Senior Executives who received 
Highest Remunerations & 

Compensations 

SAR SAR SAR

Salaries & Compensations - - 2,810,000

Allowances - 431,000 984,000

Periodical & Annual Remunerations - 1,400,000 2,834,000

Incentive Plans - - 588,000

Other Benefits - - -

Total - 1,831,000 7,216,000

Penalties:

No financial penalties, sanctions or precautionary restrictions whatsoever have been imposed during 2011 
on the company by the Capital Market Authority or by any other supervisory or organizational or judicial 
authority. 

Annual Audit Results for the Efficiency of the Internal Control Procedures:

1. An Internal Control System has been developed based on sound foundations and its efficiency is rein-
forced by these means:

2. A department specialized in auditing field called “Internal Audit Department”.

3. An audit committee belonging to the Board of Directors.

4. The internal audit department performs auditing and reviewing before cashing and presents its peri-
odical reports to the Audit Committee which in turn it forwards its reports to the Board of Directors.

5. The efficiency and effectiveness of the internal control system are reviewed and evaluated by the in-
ternal audit department, and some aspects of the internal control are reviewed periodically by external 
auditors. The audit committee is convinced that this cycle reflects the efficiency of the internal control 
measures of the Company. There are no major observations requiring attention.

The External Auditor:

The General Assembly for the shareholders of the company, held on 21/3/2011, reappointed Messrs/ Dr. 
Mohammed Al-Amri & Co. Office for the 4th  year successively for auditing the Company’s accounts of the 
year 2011 according to the audit committee’s recommendation.
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Current Executive Committee Members:

1 Mr. Khalid Saleh Al-Rajhi Chairman

2 Mr. Fahad Abdullah Al-Harbi Member

3 Mr. Abdullah Mohammad Al-Quhtani Member

The executive committee held (13) meetings during 2011 & the attendance percentage was 95%. 
Mr. Abdullah Mohammad Al Kahtani replaced the late Mr. Fahad Al Howaimel as of 16/10/2011.

2. Audit Committee:
The audit committee is composed of three members appointed by the Board of Directors for a term not ex-
ceeding three years & not less than one year. They may be reappointed for similar terms. Membership of the 
committee ends on the expiry dates of the membership of the Board of Directors. Among the committee 
members, one should have reasonable knowledge in financial and accounting affairs according to the crite-
ria of selection and terms of the committee membership and its scope of work and work style as approved 
by the Ordinary General Assembly held on 17/4/1994 and on 1/4/2007.
The current audit committee is composed of three members from the company’s shareholders who are not 
Board members, as follows: Mr. Mohammad Abdullah Al Khayal, chairman; and the members Mr. Ali Abdul 
Rahman Al Guwaize, and Mr. Musa’id Ahmad Al Misfer. The audit committee held 4 meetings during 2011 
and members’ attendance was 100%. 
Among the main tasks of the audit committee are ensuring the adequacy and efficiency of the internal 
control procedures, ensuring financial statements integrity and validity, recommending the selection of  au-
ditors according to specific criteria, and studying the reports and observations submitted by the certified 
accountant and the internal audit department.

3 Nomination & Remuneration Committee:
In its meeting of 17/3/2008, and in accordance with the Board of Directors’ recommendation, the General 
Assembly of the Company ratified the criteria for selecting the members of the Nomination and Remunera-
tion Committee, the term of their membership and the committee work style. The Nomination and Remu-
neration Committee is composed of at least three members chosen by the company’s Board of Directors for 
a term not exceeding three years and not less than one year. The committee membership expires by the end 
of the Board of Directors’ membership term. 
Among the tasks of the Nomination and Remuneration Committee is adopting a recommendation for nom-
ination to the Board membership in accordance with the approved policies and criteria, as well as preparing 
a description of the required qualifications for the Board membership, defining the points of weakness and 
strength of the Board and proposing remedy for them and ensuring that there is no conflict of interests. Ad-
ditionally, the committee prepares policies for remuneration and compensation policies for the members of 
the Board of Directors and senior executives.
The current Nomination and Remuneration Committee is composed as follows: Mr. Khalid Saleh Al-Rajhi 
as chairman, Mr. Abdullah Mohammed Al-Qahtani, member; and Mr. Abdiul Aziz Abdul Karim Al Kheraiji, 
member. 
The Nomination and Remuneration Committee held three meetings during the year 2011, attendance 
was 78%.
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Composition of the Board & Classification of its Members:

Member’s Name Class.

1 Saad Ibrahim Al-Moajel Independent 

2 GOSI (Represented by Sami Ibrahim Alessa) Non-executive

3 Public Investment Fund (Represented by Abdullah M. Al-Quhtani) Non-executive

4 Khaled Saleh Al-Rajhi Independent

5 Suleiman Mohammad Al-Khelaifi Non-executive

6 Fahad Abdullah Al-Harbi Non-executive

7 Abdul Mohsin Abdul Rahman Al-Sweilem Independent

The Board of Directors’ Committees:

1. Executive Committee:
The executive committee is composed of three members chosen by the Board of Directors from its mem-
bers. Their membership in the committee expires at the end of the term determined for the Board of Di-
rectors. They may be reappointed in this committee for a similar term. The executive committee’s respon-
sibilities include applying the company’s policies, monitoring its performance, approving the projects & 
expenses within the limits of their authorities & responsibilities as defined by the Board of Directors. Regular 
minutes of the executive committee meetings are prepared and signed by the committee’s members & 
presented to the Board of Directors in its next nearest meeting.
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Corporate Governance:

The company applies in general all rules of the Corporate Governance Regulations, taking the following into 
consideration:
1.  Clause (b) of article VI concerning cumulative voting when voting for choosing the Board members to 

the General Assembly, where this is not mentioned in the company’s Statutes. This voting procedure 
will be forwarded to the Extraordinary General Assembly for approval by shareholders.  

2.  Clause (d) of article VI concerning disclosing the persons of legal capacity acting on behalf of others by 
disclosing their policies for voting and their actual voting in their annual reports..etc… The company 
has not received such disclosure from any party.  

3.  Clause (d) of Article X regarding setting clear and specific policies and standards for membership in 
the Board of Directors where the company adopts a format for nomination to the Board membership 
including the conditions and qualifications required for this purpose. Such a format will be developed 
such that it will include specific policies and standards for the Board membership when nominating for 
membership in the next session of the Board.

4.  Clause (p) of article XII concerning persons having legal capacity who have the right - pursuant to the 
company’s system - to appoint their representatives in the Board of Directors bearing in mind that the 
company’s system does not give this right to anybody.

Participation of the Board members in Boards membership of other Joint Stock Companies:

S. No. Member’s Name Other Joint Stock Companies

1 Saad Ibrahim Al-Moajel

Eastern Region Cement Co.
Arabian Pipe Co.
Manufacturing & Power Services Co.
Yamamah Metallic Industries Co.

2 Sami Ibrahim Alessa (GOSI Representative) N/A

3
Abdullah Mohammed Al-Quhtani 
(General Investment Funds Representative) N/A

4 Khalid Saleh Al-Rajhi Ceramic Pipes Co.

5 Suleiman Mohammed Al-Khelaifi
Natural Gas Distribution Co.
 Ceramic Pipes Co.
 Yamamah Granite & Marble Co.

6 Fahad Abdullah Al-Harbi Ceramic Pipes Co.

7 Abdul Mohsin Abdul Rahman Al-Sweilem

Arabian Pipe Co.
 Falcom Financial Services Co.
 Packaging Materials Manufacturing Co. (FABCO)
 W/houses and Support Services Co. 
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The Company’s Activity During the Last 5 Years (value in 000’s SR)
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Their Financial Indicators

2011 2010 2009 2008 2007 2006

Net Profit ratio to Assets 10.2% 11.4% 11.1% 11.4% 9.9% 9.0%

Net Profit ratio to Shareholders› Equity 20.2% 22.0% 23.0% 24.6% 20.8% 17.0%

Total Profit ratio to Sales 36.6% 36.5% 36.8% 37.4% 36.7% 37.1%

Net Profit ratio to Sales 19.0% 20.4% 20.6% 20.8% 30.7% 18.6%

Net Operational Profit ratio to Sales 18.0% 19.2% 19.4% 19.3% 18.2% 18.1%

Net Profit per Share in SAR 9.28 8.82 7.89 7.12 5.10 3.73
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Other Investments or Reserves Established for the Interest of the company’s staff:

Currently, there are no other investments or reserves established for the interest of the company’s staff.

Confirmations Made by The Board of Directors:

The Board confirms the following:

l That accounting records have been prepared properly.

l That the internal control system is established on proper basis.

l That there is no doubt regarding the Company’s ability to pursue its activity.

Augmentation of the Company’s Capital:

Due to the expansion in the company’s production & marketing operations, the Board of Directors have 
decided to submit a recommendation to the shareholders extraordinary General Assembly (to be held after 
your Assembly) for the augmentation of the company’s capital from SAR250 million to SAR375 million by is-
suing 12,5 million share with a value of SAR125 million by granting one share for free against each 2 existing 
shares owned by shareholders listed in shareholders’ register at the end of circulation on the day of holding 
the extraordinary General Assembly, provided that the amount of this augmentation of the capital shall be 
paid from the item of the profits left aside (SAR125 million), bearing in mind that the Company has obtained 
the approval of the Capital Market Authority and the Corporate Department at the Ministry of Commerce 
and Industry on this augmentation. 
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Note:
The representative of the General Social Insurance Organization(GOSI) , Mr. Fahad Abdul Rahman Al How-
aimel, passed away on 10/11/2011 (2 days before the 5th meeting), and GOSI appointed Mr. Sami Ibrahim Al 
Issa as his successor. The first meeting he attended was the 6th meeting held on 26/12/2011. 

Conflict of Interests:

There is no major (direct or indirect) interest for any Board member, CEO or Finance Manager in any business 
or contracts made to the benefit of the company during 2011 except for what is outlined below.    

During the fiscal year 2011, the purchases from SCC made by Saudi Marble and Granite Factory (YARA), a 
company owned by the Board member, Mr. Fahad Abdullah Al-Harbi, totaled SAR 55,057,178, and the facto-
ry’s debit balance at the end of the year was SAR 5,152,603, and the balance is covered by a bank guarantee. 
The Board of Directors’ consent was obtained for the transaction and was recorded in the Board’s minutes. 
The General Assembly of the Company shareholders held on 21/3/2011had agreed to license for the above-
mentioned Board member to maintain his membership and practice his own activity, which is considered 
as a competitor to the company, for one year.

The company did not offer any cash debt of any kind to any of its Board’s members, nor did it guarantee any 
debt made by any of the Board’s members.

It is worth mentioning that the Board of Directors has endorsed the Conflict of Interests Regulations which 
includes establishing a written policy organizing the conflict of interests according to the sub-clause (1) of 
clause (b) of Article 10 of the Corporate Governance Regulations.

Assignment Arrangements or Agreement:
There are no assignment agreements or arrangements by which any of the Board members or CEO may as-
sign any compensations or salaries. There are no assignment agreements or arrangements by which any of 
the shareholders of the company may assign any rights in profits.

Due Regular Payments:

l The company submitted its annual Zakat declarations and financial statements up to 2010. It obtained 
a final certificate from Zakat Department up to the end of 2010. It has formed a sufficient allowance for 
meeting any obligations that might arise from differences to Zakat & Income Department when the 
final linkage of the last fiscal years is completed.

l Payments made to the Social Insurance Organization against employees’ subscription for 2011 totaled 
SAR 9.9 million.  

l The company obtained facilities from local banks in the form of documentary credits and guarantee 
letters of SAR 202 million as on 31/12/2011 for importing machinery and equipment for expansion 
projects of its factories and for normal production operations. 

l The company guarantees part of the debts from Saudi Industrial Development Fund granted to one of 
the associate companies equaling the company’s share in the associate company’s capital SAR1.9 mil-
lion. Also the company guarantees part of the debt granted by the Saudi Industrial Development Fund 
to another associate company of SAR 51.2 million equaling its share in the associate company’s capital.
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Senior Executives’ Shares:

S. 
No.

Member’s Name No. of Shares No. of Shares No. of Shares
(Wife & Dependent Children )

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

1 Abdul Karim Ibrahim Alnafie 1,000 1,000 - -

2 Ali Saleh Alnaim 200 200 500 500

3 Ibrahim Alhaidary - - - -

4 Saad Abdul Rahman Alfayez - - - -

5 Abdullah Nasser Al Owairdhi - - - -

Loans from the Saudi Industrial Development Fund:
The Company has long-term contracts with Saudi Industrial Development Fund for financing the expansion 
projects of the Company’s factories producing tiles, sanitary ware and water heaters. These loans are paid in 
semi-annual installments of unequal value; the last installment is due on 23/12/2018. The Company paid to 
the Fund the installments due during 2011 (SAR 35.6 million). The debt balance on 31/12/2011 amounted 
to SAR 241.9 million.
The Board would like to take this opportunity to express its gratitude to the Saudi Industrial Development 
Fund and to those in charge of it for the support the company received from the Fund in all the company’s 
projects and expansions.

Local Bank Loans:
Saudi Ceramics obtained banking debts (short and long-term loans) totaling SAR690 million from local 
banks according to Islamic Murabaha System for the finance and expansion of the projects of the Company’s 
factories. Such loans are paid in semi-annual installments of unequal value, and the last installment is due on 
20/9/2016. The balance of these debts at the end of 2011 was as follows:

(SAR1000)

160,000 Local banks short-term debts

149,056 Circulated installments from local debts

257,644 Local banks long-term debts

566,700 Total banks debts on 31/12/2011 (against SAR535,9 million on 31/12/2010).

 Debt Instruments, Option Rights, Transfer Rights:
The company does not have any debt instruments transferable to stocks. There aren’t any option rights or 
subscription notes or similar rights issued or granted by the Company during 2011.  
The company doesn’t have any transfer or subscription rights under transferable debt instruments to stocks 
or option rights or subscription right notes or similar rights issued or granted by the Company during 2011.
The company doesn’t have any recovery or purchase or cancellation by the Company for any recoverable 
debt instruments.   

 Board of Directors Meetings:
The Board of Directors held (6) meetings during 2011. The attendance average of these meetings was 98%, 
as follows:

Member’s Name 1 2 3 4 5 6 Total Attendance (%)

Saad Ibrahim Al-Moajel ü ü ü ü ü ü 6 100%

GOSI ü ü ü ü X ü 5 84%

General Investment Fund ü ü ü ü ü ü 6 100%

Khaled Saleh Al-Rajhi ü ü ü ü ü ü 6 100%

Suleiman Mohammad Al-Khelaifi ü ü ü ü ü ü 6 100%

Fahad Abdullah Al-Harbi ü ü ü ü ü ü 6 100%

Abdul Mohsin Abdul Rahman Al-Sweilem  ü ü ü ü ü ü 6 100%

Total 7 7 7 7 6 7 41 98%
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Shares & Debit Instruments Issued by Associate Companies:

1. SCC owns 15.87% of the capital of Natural Gas Distribution Company (NDC) totaling SAR 25 million. 
NDC did not issue any debt instruments. 

2. SCC owns 50% of the capital of Saudi Ceramics for Pipes totaling SAR100 million of which SAR 80 million 
are paid. Saudi Ceramics did not issue any debt instruments.

3. SCC owns 95% of Saudi Ceramics for Investment capital totaling SAR 500,000, and Saudi Ceramics did 
not issue any debt instruments.

Profit Distribution Policy:

Net profits of the Company are distributed after all expenses and charges are deducted as follows:

1. Keeping aside Zakat legally imposed.

2. Keeping aside 10% of net profits to form regular reserves. The General Assembly may stop this practice 
whenever reserves reach half the capital.  

3. From the remaining amount, a portion equal to 5% of the paid up capital is distributed to shareholders. 

4. Then 7.5% of the remaining amount is allocated as awards for the Board of Directors according to ap-
plicable regulations.

5. By a recommendation from the Board of Directors, the General Assembly determines part of the re-
maining amount for the shareholders as an extra share in profits.

6. When determining the portion of shares in the net profits, the General Assembly may decide to form 
other reserves by an amount that achieves constant prosperity of the company or ensures the distribu-
tion of fixed profits to shareholders as far as possible.

Ownership of large Shares of Stocks According to Article 30 of Registration & Inclusion Rules:

- There is no interest in stocks category having the right to vote that belongs to persons who notified 
the company during 2011 of such rights in accordance with Article 30 of Registration & Inclusion Rules, 
bearing in mind that the company did not receive any such notifications during 2011.

Board of Directors: 

According to the Statutes of the Company, the Board members are appointed by the General Assembly 
of the Company’s shareholders for three years. The members of the current Board were appointed by the 
General Assembly held on 22 March 2010. Below is a table of the Board members, their equities & changes 
in their equities during 2011:

S. 
No.

Member’s Name No. of Shares No. of Shares No. of Shares
(Wife & Dependent Children )

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

1 Saad Ibrahim Al-Moajel 201,000 201,000 2,500 2,500

2 GOSI 3,997,025 3,997,025 - -

3 General Investments Fund 1,350,125 1,350,125 - -

4 Khalid Saleh Al-Rajhi 5,400 1,000 - -

5 Suleiman Mohammed Al-Khelaifi 2,000 2,000 20,000 20,000

6 Fahad Abdullah Al-Harbi 2,000 2,000 - -

7 Abdul Mohsin Abdul Rahman Al-Sweilem 1,000 1,000 - -
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Potential Risks:
Any industrial business faces potential problems. Some that SCC may need to deal with are the potential 
rise in the price of raw materials, electricity or gas supply outages, difficulty in obtaining trained labor, or 
dumping practices by foreign competitors. However, the company management is aware of these potential 
problems, and always vigilant to avoid and / or to deal with them as needed. 

Labor, Saudization & Training:
In 2011, the company signed a new agreement with the Human Resources Fund within the framework of 
the Saudization scheme for attracting Saudi labor, and the company is working for the execution of this 
agreement. Sixty -four trainees have been employed as a result. The total number of Saudis currently work-
ing for the company totaled 786 employees, an increase of 11% compared to their number at the beginning 
of the year. Saudi Ceramics is working towards attracting, training and qualifying Saudi labor. During 2011, 
the company organized 17 training courses conducted by the company’s training center, and 16 training 
courses through other training centers inside KSA in addition to one training course outside Saudi Arabia. 
The total number of trainees during 2011 totaled 1302.

Accounting Policies Used by the Company:
The company’s accounting policies conform to the accounting standards issued by the Saudi Organization 
for Certified Public Accountants.

Associate Companies and Their Main Activity:
1. Natural Gas Distribution Company – is a Saudi closed joint stock company. Its main activity is purchas-

ing and distribution of natural gas to factories in the second industrial city in Riyadh.
2. Ceramic Pipes Company – is a Saudi closed joint stock company. Its main activity is the manufacture of 

clay pipes in Riyadh.
3. Ceramics Company for Investment – a Saudi limited liability company established this year, 2011, in 

collaboration with Ceramic Pipes Company (Affiliate Company) by a capital of SAR 500,000. The share of 
Saudi Ceramics in it is 95% paid in full.
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Saudi Ceramics continues offering products throughout 26 showrooms throughout the kingdom. It also is 
preparing and equipping new showrooms in Al Sahafa Quarter in North Riyadh, in Rass City, on King Saud 
Road in Dammam (a second showroom) in Jeddah, and in the Southern Region. These showrooms will be 
launched during the year 2012 in addition to a wide network of distributors in different parts of the King-
dom. The Company continues its exports to various international markets. Exports to 52 foreign markets 
during the year 2011 totaled SAR160 million. During 2011, its products reached new markets in Sweden, 
Gabon and Cuba

The Company’s Factories:
During 2011, the company’s factories operated at full production capacity, without any noticeable stop-
page in any of the production lines. The factories achieved 26% increase in the production of tiles, and a 7% 
increase in the production of sanitary ware. To cope with the low demand of export markets of some Arab 
countries, production of water heaters has been reduced by 15% compared to the production of 2010.

Water conservation:
In response to the national call for water conservation, the company has succeeded in designing and engi-
neering a toilet that works efficiently by using less than 3 liters of water. The company has been awarded a 
certificate from SASO for the efficiency and water conservation abilities of the toilet. The company submit-
ted an application to several governmental departments, among which is the Ministry of Water & Electricity, 
for approving the toilet and using it in governmental projects. 

Expansion of the Factories:
In last year’s report, the Board of Directors pointed out that the company had signed contracts for supplying 
and installing the machines and equipment for the 2nd Stage of the fourth factory which is expected to be 
completed during the third quarter of 2011. Machines and equipment have been imported and installed 
on time, and production started in October 2011. At the end of 2011 production reached about 2 million 
square meters. 
In addition, a contract has been signed to replace the two production lines, and two tile firings lines at the 
second factory. Both of them have been operating at an annual capacity of 4 million square meters for 15 
years, and they will be replaced by modern machinery operating a single firing system and at annual capac-
ity of about 12 million square meters. Printing machines on tiles will also be modernized according to the 
world latest technology. 

9



The Board of Directors’ Report
To the 34th Ordinary General Assembly to be held on Monday 26th Rabi-II 1433H (19th March 2012AD) at 
8:00 P.M., at Prince Salman Hall, Riyadh Sheraton Hotel.

Dear Shareholders,
It gives the Board of Directors pleasure to welcome you and to thank you for accepting its invitation to at-
tend the 34th Ordinary General Assembly and to present to you the annual report together with the finan-
cial statements for the year 2011AD, including the Company’s financial position as on 31st December 2011 
as well as the income & cash flow statements, changes in shareholders equities and the explanatory notes 
for those statements for the year ending thereof.

The Company’s Activity:
The Company’s activity is the manufacture and selling of various types of ceramic products (ceramic tiles 
and sanitary ware), water heaters and their various components and importing equipment, machines and 
the complementary materials required.

The net income of ceramic products and sanitary ware represents about 87 % of the Company’s operational 
profits, while for heaters it represents about 13% of such profits. 

Business Results of the Company:
In 2011, Saudi Ceramics achieved new records in production, sales and profitability activities. This year, 2011, 
is considered a record year in terms of performance and achievement of its sales targets and profitability. 
The Company achieved its targeted figures according to the planned budget of 2011 which were as follows:
1.  The operational profits increased by 5.86% compared to last year 2010. Below is a chart showing the 

operational profits, investment profits & other revenues of 2011 compared with the last year, 2010:

2011
(1000 Riyals)

2010
(1000 Riyals)

Operational Profits 219,255 207,117

Investment Profits & Other Revenues 12,760 13,472

Total Net Profit 232,015 220,589

Total Geographic Analysis of the Company’s Revenues:

Geographical Region (KSA) Percent (%)

Central Region Revenues 31%  of the Company’s sales

Western Region Revenues 26% of the Company’s sales

The Other Regions Revenues 30%  of the Company’s sales

Exports Revenues 13%  of the Company’s sales

Total 100%

Comparison with the Results of the last year (2010):
The Company’s sales continued growing and achieved a continuous and steady increase. During the year 
2011, its sales set a new record amounting to SAR 1,221 million with an increase of 13.1 % compared to 2010 
sales. The following is a statement of the Company sales for the last five years which shows an average an-
nual growth of 19%:

 Sales (1000 Riyals) Year

614,958 2007

857,106 2008

957,725 2009

1,079,833 2010

1,221,345 2011
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Statement by
The chairman of The Board of Directors
Dear Shareholders,

With great pleasure, I present to you the Annual Report of Saudi Ceramics for the year ending 31st Dec. 2011.

It was one of the most successful years in the history of the company, with record breaking performance and several 
other achievements in production and expansion.

The company’s net profits for the year 2011 totaled SR 232 million, an increase of 6% compared to that of 2010. The 
operational profits represented 94.5% of the net profits of the year.

Saudi Ceramics also achieved a new record figure in its sales for the year 2011 of SR 1,221 million, an increase of 13% 
compared to last year, 2010. 

The company’s factories achieved an increase in production of 26% in tiles and porcelain, and 7% increase in the 
sanitary ware factory. Within the frame of its national trend towards water consumption rationing, the company 
succeeded in designing and engineering a toilet that operates efficiently while using small quantity of water not 
exceeding 3ltr, for which the company has been awarded a certificate from SASO.

For expansion projects, work is going on according to set plans, and the 2nd stage of the tile factory project was 
completed and actual production started in late 2011. The Company also signed contracts for the replacement of 
the two old production lines for tile firing at the 2nd factory with modern machinery operating on single-firing sys-
tem by which the production capacity of these two lines will be increased from 4 million sq. meters to 12 million sq. 
meters per annum. The company is using the latest technology for the development and expansion of its factories 
in order to attain the targeted high quality.

Saudi Ceramics continued providing its products to its customers inside KSA through 26 showrooms, throughout 
the kingdom. Currently, it is preparing and equipping 4 new showrooms in Al Sahafa Quarter in Riyadh, in Al-Rass 
(Gassim), on King Saud road in Dammam (second showroom), in Ohud Rofydha city in the  southern region where 
these showrooms will be operational during this year. In addition, there is a wide network of distributors spread 
throughout Saudi Arabia.

In exporting its products to foreign countries, the company continued working to expand its markets worldwide, 
and its products entered new markets in Sweden, Gabon, Benin and Cuba. The number of countries to which Saudi 
Ceramics has exported its products exceeded 52.

In the field of labour, the company signed a new agreement during 2011 with the Human Resources Fund for at-
tracting Saudi workers. During 2011, the number of Saudis working at the company totaled 786, an increase of 11% 
compared to their number at the beginning of the same year.

Furthermore, 64 Saudi trainees have been attracted as per the training program connected with employment, and 
34 training courses have been organized by the company’s training center in addition to 16 training courses held 
by other training centers inside the Kingdom and one training course organized outside the Kingdom. The total 
number of trainees during 2011 was 1,302.

The board of directors have decided to submit a recommendation to the shareholders extraordinary General As-
sembly (to be held after this Assembly) for the augmentation of the company’s capital from SR250 million to SR375 
million, provided that the amount of this augmentation shall be paid from the  retained profits (SR125 million) by 
issuing 12.5 million free shares to be granted to those shareholders listed in the shareholders’ register at the end of 
the day of holding the extraordinary General Assembly.   

Finally, I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude and appreciation to the Custodian of 
The Two Holy Mosques, the Crown Prince and our government for their continuous support & assistance to our 
company. My gratitude is also extended to our esteemed customers within and outside the Kingdom, for their trust 
in the company and its products. I also would like to thank the company’s management and staff for their sincere 
efforts and devotion which contributed in these good results.

I wish our company continuous success.

Saad Ibrahim Al-Moajel
Chairman
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Abdulkarim Alnafie
CEO

Khalid Saleh Al-Rajhi
Chairman of Executive Committee

Fahad Abdullah Al-Harbi
Executive Committee Member

Abdullah M. Al-Quhtani
Executive Committee Member

executive committee



Khalid Saleh Al-Rajhi
Board Member

Suleiman M. Al-Khelaifi
Board Member

Fahad Abdullah Al-Harbi
Board Member

Abdullah M. Al-Quhtani
(Public Investment Fund)

Board Member

Abdul Mohsin Abdul Rahman Al-Sweilem
Board Member

Sami Ibrahim Alessa
(General Organization for Social Insurance)

Board Member

Saad Ibrahim Al-Moajel
Chairman

board of directors





Custodian of the Two Holy Mosques

King Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Saud

His Royal Highness

Prince Naif Bin Abdul Aziz Al-Saud
Crown Prince, Deputy Prime Minister and Minister of the Interior



E-mail: info@saudiceramics.com
Website: www.saudiceramics.com

Head Office: 

Riyadh, King Fahad Road
P.O. Box 3893
Riyadh 11481, Saudi Arabia
Tel.: 4644244 Fax: 4627569

Sales Management:
Tel.: 4644244 Fax: 4652124

Marketing Department:
Tel.: 4644244 Fax: 4610147

Central Region:
Regional Sales Department:
Tel.: 4644244 Ext. 1720 Fax: 4652124
Olaya Showroom: 4644244
Takhassusi Showroom: 4880395
Malaz Showroom: 4770715
Rawdah Showroom: 2784360
Badeha Showroom: 2674507
Nafal Showroom: 2105065
Kharj Road Showroom: 2133518
Belda Showroom: 2442548

Western Region:
Regional Sales Department:
Tel.: 6292424 Fax: 6299202
Altahlaya Showroom: 6690055
Al-Harmin Rd. Showroom: 6292424
Taif Showroom: 7376092
Makkah Showroom: 5485588
Medinah Showroom: 8488844

Eastern Region:
Regional Sales Department:
Tel.: 8340670 Fax: 8331764
Dammam Showroom: 8340670
Al Khobar Showroom: 8962644

Al Ahsa Showroom: 5307624
Al Ahsa Showroom 2: 5804968
Jubail Showroom: 3411200

Southern Region:
Regional Sales Department:
Tel.: 2216311 Fax: 2216291
Asir Showroom: 2216311
Jazan Showroom: 3231191
Najran Showroom: 5235455

Qassim & North Region:
Regional Sales Department:
Tel.: 3819009 Fax: 3814872
Buraidah Showroom: 3819009
Tabuk Showroom: 4238965
Unaiza Showroom: 3655005
Hail Showroom: 5340068
Sakaka Office: 6261556

Export Sales:
Tel.: (01) 4644244 Ext. 1610
Fax: (01) 2177672

Dubai Sales Office:
Tel.: 00 971 4 2666584
Fax: 00 971 4 2666594

Sanitary Ware Plant
Tel: 4981030
Fax : 4981832

Ceramic Tile Plant
Tel: 2650265 Ext. 2112
Fax: 2650265 Ext. 3180

Water Heater Plant
Tel: 2650265 Ext. 3015
Fax: 2650265 3046
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