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قعن�������ا ا مو

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

اإلدارة العامة 
طريق الملك فهد

�ص.ب 3893
هاتف: 4644244

فاك�ص: 4627569 
اإدارة املبيعات

هاتف: 4644244
فاك�ص: 4652124

اإدارة الت�سويق
هاتف: 4644244
فاك�ص: 4610147

المنطقة الوسطى
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:
هاتف: 4644244 حتويلة: 1705

فاك�ص: 4652124
معر�ص العليا: 4644244  حتويلة: 1622

معر�ص التخ�س�سي: 4880395
معر�ص امللز: 4770715

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

معر�ص طريق اخلرج: 2133518   
معر�ص ال�سحافة: 4151246

معر�ص الرنج�ص : 4644244 حتويلة 
8171 و8172

معر�ص الريان : 4644244 حتويلة 
8163 و8164

المنطقة الغربية 
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

هاتف: 6292424
فاك�ص: 6299202

معر�ص التحلية: 6690055
معر�ص احلرمني: 6292424
معر�ص الطائف: 7376092
معر�ص احلوية: 7290056

معر�ص مكة: 5485588
معر�ص املدينة: 8488844

المنطقة الشرقية 
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

هاتف: 8340670
فاك�ص: 8331764

معر�ص الدمام: 8340670
معر�ص الدمام)2(: 8228267

معر�ص اخلرب: 8962644
معر�ص االح�ساء: 5307624

معر�ص االح�ساء 2: 5804968
معر�ص اجلبيل: 3411200

المنطقة الجنوبية
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

هاتف: 2216311
فاك�ص: 2216291

معر�ص ع�سري: 2216311
معر�ص جازان: 3231191
معر�ص جنران: 5235455

معر�ص اأحد رفيدة: 2506315

منطقة القصيم والشمال 
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

هاتف: 3819009 
فاك�ص: 3814872

معر�ص بريدة: 3819009
معر�ص عنيزة: 3655008
معر�ص الر�ص: 3511399
معر�ص حائل: 5340068
معر�ص تبوك: 4238965

مبيعات التصدير §
هاتف: 4644244 حتويلة: 1200  

فاك�ص: 2177672   

مكتب دبي  §
هاتف: 44537303 00971  

فاك�ص: 44537315 1 0097  

مصنع األدوات الصحية  §
هاتف: 4981030  
فاك�ص: 4983970  

مصنع البالط  §
هاتف: 2650265 حتويلة:2112  
فاك�ص: 2650265 حتويلة:3180  

مصنع السخانات §

هاتف: 2650265 حتويلة: 3015  
فاك�ص: 2650250  



�ساحب ال�سمو امللكي
األمير محمد بن سلمان

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص 
الوزراء وزير الدفاع

�ساحب ال�سمو امللكي
األمير محمد بن نايف

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

خادم احلرمني ال�سريفني
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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عبدالكريم بن إبراهيم النافع 
) املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االإجتماعية (

  رئي�ص جمل�ص االإدارة

سامي بن إبراهيم العيسى
) املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االإجتماعية (

ع�سو جمل�ص االإدارة

عبداهلل بن تركي السديري
   ع�سو جمل�ص االإدارة

عبداهلل بن محمد جليغم 
  ) �سندوق اال�ستثمارات العامة(

ع�سو جمل�ص االإدارة

سعد بن إبراهيم المعجل 
    ع�سو جمل�ص االإدارة

عبدالرحمن بن عبد القادر باجنيد 
   ع�سو جمل�ص االإدارة

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 
    نائب  رئي�ص جمل�ص االإدارة

حمد بن عبد العزيز آل الشيخ 
     الرئي�ص التنفيذي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
ال�سادة/ م�ساهمو �سركة اخلزف ال�سعودية 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ارحب بكم يف جمعيتكم العامة غريالعادية وي�س���رين ان ا�س���ع بني ايديكم التقرير ال�س���نوي ل�سركة اخلزف 
ال�سعودية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م.

رغم الظروف ال�سعبة التي متر بها االأ�سواق املحلية واالقت�ساد الوطني اال ان ال�سركة حافظت على موقعها 
يف ال�سوق املحلية بل وزادت من مبيعاتها وح�ستها يف االأ�سواق، كما ا�ستمرت ال�سركة يف التطوير والتا�سي�س 
للم�ستقب���ل وم���ا بع���د املرحل���ة احلالية وتعزي���ز دورها يف حتقيق روؤي���ة اململكة 2030 والت���ي �ستوفر لل�سناعة 

الوطنية الكثري من الفر�س وت�سعى ال�سركة لال�ستفادة منها من خالل تطوير منتجاتها وخدماتها.

�سه���د ع���ام 2016م تراجعاً كبرياآ يف اال�سواق املحلية ب�س���كل عام ب�سبب انخفا�س االنفاق احلكومي وتوقف او 
تاأجي���ل الكث���ري من امل�ساري���ع احلكومية واخلا�سة وعدم توف���ر ال�سيولة لدى املقاول���ني، باالإ�سافة اىل تاأثر 
الكث���ري م���ن قطاعات املجتمع من اج���راءات تر�سيد االنفاق احلكومي مم���ا اأدى اىل انخفا�س حجم الطلب 
عل���ى منتج���ات م���واد البناء ومنها منتج���ات ال�سرك���ة، ا�سافة اىل ا�ستم���رار االغراق يف اال�س���واق املحلية من 
ال�س���ركات ال�سيني���ة والهندي���ة واال�سباني���ة ب�س���كل خا�س ويف �س���وق الب���الط بالتحديد، كم���ا اأدى انخفا�س 
ا�سعار بع�س العمالت االوروبية اىل التاأثري �سلباآ على تناف�سية منتجات ال�سركة من ال�سخانات يف االأ�سواق 
الدولي���ة واالأوروبي���ة ب�س���كل رئي�س���ي. ويف ظل هذه الظروف الت���ي يتوقع ان ت�ستمر خالل ع���ام 2017م  فقد 
عملت ال�سركة ب�سيا�سة املحافظة على ح�ستها ال�سوقية وقد ادى ذلك اىل انخفا�س هام�س الربح وبالتايل 

تراجع نتائج اأعمالها عام 2016م تراجعاً كبرياآ باملقارنة مع نتائج العام ال�سابق 2015م.

وبهدف املحافظة على ح�ستها ال�سوقية وقنوات توزيعها وتعزيز موقفها التناف�سي لالأعداد ملا بعد املرحلة 
احلالي���ة، فق���د عمل���ت م�سانع ال�سركة باأق�س���ى طاقة ممكنة وفقاً الحتياجات ال�س���وق، حيث حققت الطاقة 
االنتاجي���ة مل�سان���ع الب���الط والبور�سالن ما ن�سبته 94% م���ن انتاج عام 2015م وم�سان���ع ال�سخانات 96% من 

انتاج عام 2015م يف حني زاد انتاج م�سانع االدوات ال�سحية بواقع 3% مقارنة باإنتاج عام 2015م.

كم���ا ب���داأ م�سنع الطوب االأحمر يف اواخر عام 2016م يف ت�سويق انتاجه من الطوب االأحمر الفخاري العايل 
اجل���ودة وال���ذي القى اقباال كبريا رغم تراجع االأ�سواق و�سدة املناف�س���ة يف ال�سوق املحلية. وبلغ انتاج م�سنع 
الطوب االأحمر خالل العام 2016م 136.000 طناآ من املنتجات اجليدة مع ا�ستمرار ال�سركة يف الو�سول اىل 

اأ�سواق جديدة مبنتجات الطوب وتطوير املنتجات لتلبي خمتلف اأنواع امل�ساريع.
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املج���ال  ه���ذا  يف  قيادته���ا  وا�ستم���رار  والطاق���ة  املي���اه  ا�سته���الك  لرت�سي���د  جهوده���ا  ال�سرك���ة  وتوا�س���ل 
لتحقي���ق م�ستوي���ات  ال�سخان���ات  م���ن  توا�س���ل تطوي���ر منتجاته���ا  كم���ا  املختلف���ة،  خ���الل منتجاته���ا  م���ن 
م���ن  انتاجه���ا  وزي���ادة  تطوي���ر  اىل  باالإ�ساف���ة  ممكن���ة،  كهربائي���ة  طاق���ة  باق���ل  املي���اه  ت�سخ���ني  يف  اعل���ى 
�سخان���ات املي���اه الت���ي تعم���ل بالطاق���ة ال�سم�سي���ة وكذل���ك انتاجه���ا م���ن ال�سخان���ات الكهربائي���ة الذكي���ة.

وبه���دف تقلي���ل التكالي���ف وا�ستخ���دام م�سادر الطاق���ة البديلة مع توقع ارتف���اع اأ�سعار الطاق���ة املحلية فقد 
وقع���ت ال�سرك���ة م���ع اح���دى ال�س���ركات العاملي���ة املتخ�س�س���ة يف اعادة تدوي���ر الطاقة عق���داآ الإع���ادة ا�ستخدام 
احل���رارة الناجت���ة ع���ن بع����س اف���ران م�سان���ع الب���الط يف العملي���ات االنتاجي���ة ب���دالآ م���ن ا�ستخ���دام الغ���از 
الطبيع���ي مم���ا يقل���ل م���ن تكلف���ة الطاق���ة يف تل���ك العملي���ات ب 15% وي�ساه���م يف  املحافظ���ة عل���ى البيئ���ة.  

وحي���ث ان الق���وى العامل���ة ه���ي اه���م عنا�سر ال�سرك���ة ، ف���اإن ال�سركة تق���وم بتنفيذ خطط عملي���ة ومنهجية 
لتوط���ني الوظائ���ف وا�ستقط���اب املزي���د م���ن ال�سعودي���ني لتلبي���ة احتياج���ات ال�سرك���ة بالتن�سي���ق والتع���اون 
م���ع �سن���دوق امل���وارد الب�سري���ة وق���د بل���غ ع���دد ال�سعودي���ني العامل���ني بال�سرك���ة بنهاي���ة ع���ام 2016م ع���دد 
)1067( موظف���اآ، كم���ا نف���ذت ال�سرك���ة خ���الل ع���ام 2016م ع���دد )110( دورة تدريبي���ة ا�ستف���اد منه���ا 1.562 
لل�سرك���ة  التاب���ع  التدري���ب  مرك���ز  يف  تنفيذه���ا  مت  دورة   78 التدريبي���ة   ال���دورات  تل���ك  وم���ن    . متدرب���اً 
وا�ستف���اد منه���ا 1.401 متدرب���اً وباق���ي ال���دورات عق���دت يف مواق���ع اأخ���رى داخ���ل اململك���ة او مراك���ز تدري���ب 
خ���ارج اململك���ة. وم���ن جه���ة اأخ���رى ت�سع���ى ال�سرك���ة اىل زي���ادة ع���دد الن�س���اء العام���الت يف خمتل���ف عملي���ات 
ال�سرك���ة، حي���ث وف���رت املتطلب���ات الت���ي ت�سم���ن للم���راأة  املوق���ع املنا�س���ب للعمل ، وق���د بلغ ع���دد ال�سعوديات 
بال�سرك���ة. متع���ددة  جم���االت  يف  يعمل���ن  موظف���ة   35 ع���دد  2016م  الع���ام  بنهاي���ة  ال�سرك���ة  يف  العام���الت 

واذ نتطل���ع اىل م�ستقب���ل م�س���رق لل�سرك���ة م���ع اجله���ود الت���ي تق���وم به���ا الدولة لتطوي���ر ال�سناع���ة وتعزيز 
ال�سرك���ة  العامل���ني يف  وبا�س���م  با�سمك���م  اأتق���دم  ال�س���ادرات،  ودع���م  املحلي���ة  امل�ساري���ع  املحل���ي يف  املحت���وى 
بعظي���م ال�سك���ر واالمتن���ان اىل مق���ام خ���ادم احلرم���ني ال�سريف���ني و�سم���و ويل عه���ده االأم���ني و �سم���و ويل 
ويل العه���د وحكومتن���ا الر�سي���دة عل���ى الدع���م وامل�سان���دة الل���ذان تلقاهم���ا ال�سناع���ة الوطني���ة، كم���ا اتوجه 
وكذل���ك  ومنتجاته���ا  بال�سرك���ة  ثقته���م  عل���ى  وخارجه���ا  اململك���ة  داخ���ل  يف  ال�سرك���ة  عم���الء  اىل  بال�سك���ر 
وير�س���اه. يحب���ه  مل���ا  يوف���ق اجلمي���ع  ان  القدي���ر  العل���ي  اهلل  �سائ���ال  من�سوبيه���ا،  ال�سرك���ة وجمي���ع  الإدارة 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،  

عبدالكرمي بن اإبراهيم النافع

رئي�س جمل�س االإدارة
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تقرير مجلس االدارة
اىل اجلمعية العامة غري العادية املقرر عقدها يوم االأربعاء 22 رجب 1438هـ )ح�سب تقومي ام القرى( املوافق 19 

ابريل 2017م يف ال�ساعة الثامنة م�ساء بقاعة بن تركي بفندق �سرياتون الريا�ص.

حضرات المساهمين الكرام 
ي�ســـُرّ جمل�ص االدارة اأن يرحب بكم وي�سكركم على تلبيتكم دعوته حل�سور اجتماع اجلمعية العامة غريالعادية واأن 
يتقدم اليكم بتقريره ال�ســـنوي م�ســـفوعّا بالقوائم املالية عن نتائج العام 2016م والتي تت�سمن قائمة املركز املايل 
لل�ســـركة كما هـــي يف 2016/12/31م وكذلك قوائم الدخـــل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امل�ســـاهمني 

واالي�ساحات املبينة عليها عن ال�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ.

نشاط الشركة 
ت�ســـنيع وبيع املنتجات اخلزفية على اختاف انواعها )من باط ال�ســـرياميك والبور�ســـان واالدوات ال�ســـحية 
ومكماتها( وكذلك �سخانات املياه ومكوناتها والطوب االأحمر، ومنتجات البا�ستيك املكملة ملنتجاتها،وا�ستخراج 

ومعاجلة املواد اخلام، وا�سترياد ما يتطلبه ذلك من معدات واآالت ومواد اأولية ومكملة. 

المعلومات القطاعية
ّل �سايف ربح قطاع باط ال�ســـرياميك واالأدوات ال�سحية )واالإك�س�سوارات ال�ســـحية( والطوب االأحمر وباقي  �ســـَكّ
القطاعات )عدا ال�سخانات( مبلغ 39 مليون ريال، يف حني بلغ �سايف ربح قطاع �سخانات املياه 34.8 مليون ريال، 
بينما بلغ ن�ســـيب �ســـركة اخلزف ال�سعودي من اخل�سائر املحققة من ال�ســـركة الزميلة )�سركة اخلزف لاأنابيب( 

49.3 مليون ريال. 

نتائج أعمال الشركة 
فيما يلي مقارنة لنتائج اأعمال ال�سركة لعام 2016م مع نتائج اأعمالها عن عام 2015م: 

عام 2015معام 2016م
)األف ريال( )األف ريال(

360.500581.980جممل الربح
89.667286.072الربح الت�سغيلي

24.541283.817�سايف الربح
5.68 ريال/ �سهم0.49 ريال/ �سهم ربح ال�سهم بالريال

يعود ال�ســـبب الرئي�ســـي النخفا�ص جممل الربح والربح الت�ســـغيلي لهذا العام 2016م مقارنة بالعام املا�ســـي  �
2015م اإىل انخفا�ص املبيعات بن�ســـبة 21% نتيجة انخفا�ص حجم الطلب وتاأثرها بالو�ســـع االقت�سادي العام 
باململكة وتراجع امل�ســـاريع احلكومية واخلا�ســـة. كما ادى انخفا�ص اأ�سعار العمات يف اأوروبا يف التاأثري �سلبًا 
على قوة تناف�ســـية ال�ســـركة يف االأ�سواق الدولية، باالإ�سافة اىل ا�ستمرار حالة االغراق يف ال�سوق املحلية، مما 
اأدى اىل انخفا�ص �ســـعر البيع حيث ت�ســـعى ال�ســـركة اىل املحافظة على ح�ستها ال�ســـوقية مما اأدى ذلك اإىل 
انخفا�ـــص هام�ص الربح، كما يعود ال�ســـبب يف تراجع نتائج عـــام 2016م اإىل ارتفاع تكلفة التمويل وانخفا�ص 
االيرادات االأخرى وارتفاع خم�س�ص الزكاة ال�سرعية، ومن جهة اأخرى انخف�ست م�سروفات البيع والت�سويق 

وامل�سروفات العمومية واالإدارية مقارنة بالعام املا�سي 2015م.
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تراجع سعر البترول:
تاثر اقت�ساد املنطقة بانخفا�ص اأ�سعار البرتول مما اثر على االأ�سواق املحلية ب�سكل مبا�سر او غري مبا�سر، كما ان 
برنامج التحول الوطني الذي تقوده الدولة وما ت�ســـمنه من ار�ســـاد اف�سل لانفاق احلكومي، اأدى اىل تاأخر بع�ص 
اجلهـــات احلكومية يف اعتماد او تنفيذ م�ســـاريعها وتقليل ال�ســـرف عليها، كما تاثرت مـــن جهة اأخرى الكثري من 

م�ساريع التطوير العقاري املحلية.

تاثر قطاع المقاوالت: 
تاثرت ن�سبة كبرية من املقاولني املعتمدين على امل�ساريع احلكومية بتاخر بع�ص اجلهات يف �سرف م�ستحقاتهم او 
تاأجيل م�ســـاريعها او تعديل نطاقات بع�ص امل�ســـاريع، وقد اثر ذلك على مبيعات ال�سركة للمقاولني مدعوما بتاجيل 
او اإعادة جدولة م�ســـتحقات املقاولني لفرتات قادمة. كما اثر ذلك على �ســـعر منتجات ال�ســـركة نتيجة رغبة بع�ص 

املقاولني تقليل انفاقهم املايل يف الفرتة احلالية. 

تغير السلوك الشرائي لالفراد:
تاثرت اأ�ســـواق ال�ســـركة املوجهة للم�ســـتهلك بتعديات بدالت موظفي بع�ص اجلهات احلكومية �سمن خطة الدولة 
لرت�ســـيد االنفاق احلكومي، كما ان التعديات التي متت على ر�ســـوم واأ�ســـعار بع�ص اخلدمـــات واملنتجات اّثر من 
م�ســـتوى ال�سيولة وال�ســـرف على مواد البناء وقلل من مبيعات ال�ســـركة لبع�ص الفئات مع اجتاه البع�ص للمنتجات 

االأقل �سعرا.

اإلغراق في السوق السعودية:
تتعر�ص ال�سوق ال�سوق ال�سعودية لعملية اغراقية ممنهجة من قبل ال�سركات االجنبية الهندية وال�سينية واال�سبانية 
يف ظل عدم وجود حماية لاأ�سواق ال�سعودية من ا�ستغال تلك ال�سركات لل�سوق املحلية وت�سدير منتجاتها بكميات 
كبرية مكنتها من اال�ســـتحواذ على ح�ســـة كبرية من ال�سوق ال�ســـعودية مع تدين اأ�سعار تلك املنتجات مبعدالت اقل 
من �ســـعر بيعها يف الدول االأخرى او اأحيانا باقل من تكلفة ت�ســـنيعها و�ســـحنها وت�سويقها يف ال�سوق  ال�سعودية مما 
اّثر على ال�ســـركة وعلى �ســـناعة ال�سرياميك ال�سعودية ب�ســـكل عام. ورغم تراجع االأ�سواق ال�سعودية يف عام 2016 
اإال انه وح�سب بيانات هيئة االإح�ساءات العامة فان الواردات ال زالت تتدفق على اململكة كما ان املنتجات الهندية 

حققت ن�سبة منو كبرية يف 2016م.
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وتبذل ال�سركة منفردة او بالتعاون مع �سركات ال�سرياميك ال�سعودية جهود متوا�سلة مع اجلهات احلكومية املعنية 
لتوفري فر�ص عادلة امام ال�سركات ال�سعودية يف ال�سوق املحلية من خال و�سع حلول ال�ستغال ال�سركات االأجنبية 
واملوردين وعدم وجود اأنظمة واإجراءات حكومية حتمي ال�ســـوق ال�سعودية و�سناعة ال�سرياميك ال�سعودية، وت�سويق 
منتجات تلك ال�ســـركات االأجنبية بكميات واأ�ســـعار اغراقية اّثرت على ال�سناعة ال�ســـعودية وامل�ستهلك ال�سعودي. 
حيث تطالب ال�سركة وال�سركات االخرى بتطبيق االأنظمة املحلية واالإقليمية والدولية التي متنع ظاهرة االإغراق. 

مشاريع االسكان:
تنفذ الدولة برناجمًا �ســـخمًا لتوفري االإ�ســـكان للمواطنني يف جميع مناطق اململكة، وبداأت وزارة االإ�سكان يف توقيع 
العقود مع املطورين العقاريني وتعمل ال�سركة على توفري احتياجات امل�ساريع ال�سكنية من منتجاتها خ�سو�سا وان 
املنتج املحلي يتميز بانخفا�ص تكلفته و�سرعة توريده للم�ساريع،  و�ست�ساهم م�ساريع االإ�سكان بعد البدء يف تنفيذها 
يف زيادة مبيعات ال�ســـركة خ�سو�ســـا يف املراحل النهائية من تلك امل�ســـاريع التي يتم ا�ســـتخدام منتجات ال�سركة 

فيها.

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة  2016
28.83%اإيرادات منطقة الريا�ص          

35.95%اإيرادات مناطق  مكة املكرمة واملدينة املنورة والطائف

24.43%اإيرادات  باقي  مناطق اململكة 

10.79%اإيرادات الت�سدير للخارج

%100.00

إيرادات التصدير للخارج %10,79

إيرادات منطقة الرياض %28,83

إيرادات باقي مناطق المملكة %24,43

إيرادات مناطق مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والطائف %35,95
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المبيعات
انخف�ســـت مبيعات ال�ســـركة لعام 2016م بواقع 21% مقارنة مببيعات عام 2015م وذلك ب�سبب االنخفا�ص الكبري 
يف امل�ســـاريع احلكومية واخلا�ســـة، كما اأدى ا�ســـتمرار حالة االغراق التي تعاين منها ال�ســـوق ال�ســـعودية خ�سو�سا 
يف منتجات ال�ســـرياميك، اىل انخفا�ص اأ�ســـعار بيع منتجات ال�ســـركة من ال�سرياميك بهدف املحافظة على ح�سة 
ال�ســـركة يف ال�ســـوق املحلي وتوفري ال�ســـيولة املنا�ســـبة العمالها، مما ادى اإىل انخفا�ص هام�ص الربح. كما تاثرت 
مبيعات ال�ســـركة يف االأ�ســـواق الدولية وبخا�ســـة ال�ســـخانات بانخفا�ص بع�ص العمات الدولية بحيث �ساهم ذلك 
يف تقليل تناف�ســـية منتجات ال�ســـركة يف االأ�سواق الدولية والتي كانت �سوقًا رئي�سية ملنتجات ال�سركة من ال�سخانات 

الكهربائية.

مقارنة املبيعات ملدة خم�س �سنوات ما�سية
املبيعات باآالف الرياالت

20121.447.363
20131.600.550

 20141.621.351
20151.657.975

20161.303.519

املبيعات باآالف الرياالت

مصانع الشركة 
عملت م�سانع ال�سركة خال عام 2016م بطاقاتها االنتاجية املتاحة وفقًا الحتياجات ال�سوق. وقد حققت الطاقة 
االنتاجية مل�ســـانع الباط و البور�ســـان ما ن�سبته 94% من انتاج عام 2015م . وم�سانع ال�سخانات 96% من انتاج 
عام 2015م يف حني زاد انتاج م�ســـانع االدوات ال�ســـحية بواقع 3% مقارنة باإنتاج عام 2015م. ومل يحدث بحمد 

اهلل اية اعطال توؤدي اىل توقف ملحوظ الأي من خطوط االنتاج خال عام 2016م.
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ترشيد المياه والطاقة 
توؤدي ال�ســـركة دورا  كبريًا يف جمال تر�ســـيد املياه والطاقة يف اململكة. فقد قامت ال�سركة بتطوير وت�سنيع كرا�سي 
احلمامات التي تعمل بكفاءة عالية با�ســـتخدام ثاثة ليرتات فقط من املياه وذلك وفقًا للموا�ســـفة ال�ســـادرة من 
الهيئـــة العامـــة للموا�ســـفات واملقايي�ص لت�ســـاهم بذلـــك يف اجلهد الوطني لتوفري املياه وت�ســـمن ح�ســـة جيدة يف 
ا�ســـواقها، يبلغ عدد انواع الكرا�ســـي  املوفرة للمياه التي قامت ال�ســـركة بتطويرها )35 نوعاآ من الكرا�ســـي( توفر 
�ســـنويًا مايني االمتار املكعبة من ا�ســـتهاك املياه يف خمتلف اال�ستخدمات، مع ا�ستمرار ال�سركة يف تطوير املزيد 
من النوع باالإ�ســـافة اىل توفري مكائن ال�ســـيفون املوفرة للمياه، وتوفري خاطات املياه للمغا�ســـل واال�ستحمام التي 

توفر املياه.

ومن جهة اأخرى فاإن ال�ســـركة قد اأن�ســـاأت م�سنعًا للطوب االأحمر لت�ســـنيع منتجات عالية اجلودة وموفرة للطاقة 
�سواء يف املباين ال�سكنية اأو التجارية حيث اأن هذا الطوب الفخاري املعزول يزيد ن�سبة عزله بواقع 45% عن الطوب 

اال�سمنتي اأو الزجاجي. 

ويف جمـــال ا�ســـتخدام الطاقـــة يف اعمالها، تعمل ال�ســـركة على تخفي�ص ا�ســـتهاكها ملختلف اأنـــواع الطاقة لتقليل 
تكاليـــف االإنتـــاج، فقد  وقعت ال�ســـركة يف الربع الرابع من عام 2016م مع احدى ال�ســـركات العاملية املتخ�س�ســـة 
يف جمـــال اعـــادة تدوير الطاقة عقدًا يتيح لل�ســـركة اإعادة ا�ســـتخدام احلـــرارة الناجتة عن بع�ص اأفران م�ســـانع 
الباط يف العمليات االنتاجية بداًل من ا�ستخدام الوقود مما �سيخف�ص ا�ستهاك ال�سركة من الغاز الطبيعي ويقلل 
تكلفته بن�ســـبة ال تقل عن 15%، ويعد ذلك هو امل�ســـروع الثالث العادة تدوير الطاقة حيث �سبق ان اأجنزت م�سروعاآ 
مماثاآ يف م�سنع الباط رقم )4( وم�سروعًا اخرًا يف م�سنع الطوب االأحمر. وياأتي ذلك �سمن خطة طويلة املدى 
لتخفي�ص تكاليف الطاقة مب�ســـانع ال�ســـركة واعادة تدوير احلرارة الناجتة عن االأفران وا�ســـتخدامها يف عمليات 
االإنتاج االخرى. كما ي�ســـاهم م�ســـروع اعادة تدوير احلرارة عند ا�ســـتكماله يف حت�ســـني الو�سع البيئي يف امل�سانع 
والبيئة املحيطة بها وحتقيق املوا�سفات العاملية للحد من التلوث، حيث  ح�سلت ال�سركة على �سهادة التوافق البيئي 

من الهيئة العامة لاأر�ساد وحماية البيئة نظرًا اللتزام ال�سركة بكافة املعايري البيئية يف جميع عملياتها.

وتتوافق جهود ال�ســـركة يف م�ســـروع تر�سيد ا�ســـتخدام الطاقة واملياه يف منتجاتها وم�ساريعها مع خطة الدولة التي 
تتبناها وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية لزيادة االعتماد على م�سادر الطاقة البديلة. 

توسعة المصانع
ا�ستكملت ال�سركة بحمد اهلل توريد وتركيب وجتارب ت�سغيل جميع التو�سعات التي متت يف م�سانعها وهي :

م�سروع امل�سنع الثاين لاأدوات ال�سحية.. 1

م�سروع تو�سعة امل�سنع الثاين لل�سخانات.. 2

م�سروع م�سنع الطوب االأحمر.. 3

كما تعمل ال�ســـركة على تو�ســـعة طاقتها االإنتاجية يف انتاج كرا�سي االأدوات ال�سحية واملوفرة للمياه وكذلك 
طاقتها يف انتاج باط البور�سان وال�سرياميك امللمع واملربع واملنتج يف اخلطوط احلالية.
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إدارة المخاطر
متار�ص ال�ســـركة ن�ســـاطها ال�ســـناعي والتجاري والذي قد يجعلها تتعر�ص ملخاطر ذات طابع اقت�سادي له عاقة 
بطبيعة ن�ســـاطها وذلك من خال، معدل الدوران العايل للعمالة ال�ســـعودية يف امل�ســـانع نظرا لطبيعة ال�ســـناعة، 
باالإ�سافة اىل نق�ص العمالة املدربة اأو عدم القدرة يف احل�سول على الوقود واحتمال توقف الغاز اأو انقطاع التيار 
الكهربائـــي اأو تذبذبات اأ�ســـعار املواد اخلام وجميعها احتماالت واردة يف عمليات ت�ســـغيل امل�ســـانع، اإاّل اأن ن�ســـبة 
حدوثها �ســـعيفة وتعمل ال�ســـركة على تافيها م�ســـبقًا والتعامل معهـــا يف حال حدوثها. كما ال بـــّد من االأخذ بعني 
االعتبار املناف�ســـة الغري عادلة من املنتجات التي تغرق ال�ســـوق ال�سعودية التي تباع يف ال�سوق ال�سعودية باأ�سعار اقل 
من تكلفتها او اقل من اأ�ســـعار بيعها يف الدول االخرى يف ظل عدم وجود حماية لاأ�ســـواق ال�سعودية من االإغراق او 
املنتجات �سعيفة اجلودة رغم ا�ستمرار ال�سركة وعلى خمتلف امل�ستويات على اثارة مو�سوع االإغراق امام اجلهات 

املعنية.. 

اأما املخاطر الناجتة عن العمليات املالية وهي خماطر ارتفاع فوائد القرو�ص والت�سهيات البنكية وخماطر توفري 
ال�سيولة النقدية وخماطر االئتمان املقدم لعماء ال�سركة وخماطر تذبذب اأ�سعار العمات االجنبية فقد احتاطت 
لها ال�سركة وترى االدارة انها جميعًا خماطر غري جوهرية. وقد قامت ال�سركة باإبرام اتفاقيات مع البنوك لتثبيت 
ا�ســـعار الفائـــدة حيث بلغت قيمة هذه االتفاقيـــات يف 2016/12/31م مبلغ  38 مليون ريال و�ســـارية املفعول حتى 

2017/6/7م.

وتعمل ادارة ال�سركة على التاأكد من توفر االأموال الكافية ملقابلة اأية التزامات مالية يف تاريخ ا�ستحقاقها وذلك عن 
طريق توفري ت�سهيات بنكية واجراء موائمة بني فرتات حت�سيل اأر�سدة العماء وفرتات �سداد اأر�سدة املوردين.

وتتفادى ال�سركة خماطر االئتمان عن طريق ايداع اموالها يف البنوك وم�سارف مالية ذات �سمعة عالية وال تتوقع 
ادارة ال�ســـركة وجـــود خماطـــر ائتمان هامة قد تنتـــج عن ذلك. كما اأن ال�ســـركة لها قاعدة عري�ســـة من العماء 
وحتر�ص على احل�ســـول على �ســـمانات كافية من العماء ومراقبة ومتابعة حركة ح�ساباتهم. كما تراقب ال�سركة 

تقلبات اأ�سعار العمات وتتحوط عند احلاجة لذلك عن طريق تثبيت ا�سعار العملة االأجنبية.
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القوى العاملة والسعودة والتدريب
ترتكز �سيا�سة ال�سركة يف ا�ستقطاب العمالة ال�سعودية وتوطني الوظائف على ا�س�ص علمية ومنهجية حمددة مبنية 
على حتديد احتياجات ال�ســـركة من القوى العاملة والواردة يف امليزانية املعتمدة مع حتديد الو�ســـف الوظيفي لكل 
وظيفة م�ســـتخدمة �ستى و�سائل وم�سادر البحث الرئي�سية وفقًا للموؤهات واخلربات املطلوبة. وقد وقعت ال�سركة 
عدد )3( اتفاقيات مع �ســـندوق تنمية املوارد الب�ســـرية خال عام 2016م ال�ســـتقطاب 61 وظيفة وقد مت توظيف 

)54( �سخ�سًا منهم.

وقد عقدت ال�سركة خال عام 2016م عدد )110( دورة تدريبية وا�ستفاد منها 1.562 متدربًا. وقد ا�ستملت هذه 
الـــدورات التدريبيـــة على )78( دورة مت انعقادها مبركز التدريب التابع لل�ســـركة حيث بلغ عدد امل�ســـتفيدين منها 

1.401 متدربًا وباقي الدورات االأخرى عقدت يف مراكز تدريب داخل وخارج اململكة.  

بلـــغ عـــدد العمالـــة ال�ســـعودية يف 2016/12/31م عـــدد 1.067 موظفًا ميثلـــون 25% من اجمايل القـــوى العاملة 
بال�سركة. ويف جمال توظيف املراأة فقد وّفرت ال�سركة كافة املتطلبات التي ت�سمن للمراأة خ�سو�سيتها واحرتامها 
وفق تعاليم ال�ســـريعة اال�سامية واالأنظمة ال�ســـعودية. ويبلغ عدد املوظفات ال�سعوديات يف 2016/12/31م )35( 

موظفة يعملن يف جماالت متعددة تنا�سب املراأة.

وت�ســـعى ال�سركة اىل م�ساعفة عدد ال�ســـعوديني العاملني يف خمتلف مواقعها من خال عدة برامج تتمثل يف زيادة 
ا�ســـتقطاب خريجي اجلامعات واملعاهد لتم�ســـية فرتة تدريبهم التطبيقي يف ال�ســـركة كو�ســـيلة ال�ستقطابهم بعد 
التخـــرج، باالإ�ســـافة اىل تنفيذ برامج تدريب خلريجـــي التعليم العام لتهيئتهم وتدريبهم للعمل يف ال�ســـركة حيث 
اأن�ســـاأت مركز متقدم للتدريب ينفذ تلك الربامج باالإ�ســـافة اىل التعاون مع �ســـندوق املوارد الب�ســـرية ال�ستقطاب 
املزيد من ال�ســـعوديني وتطوير بييئة وظروف العمل التي ت�ساعدهم على اال�ستمرار يف ال�سركة. كما ت�سعى ال�سركة 
اىل توظيف املزيد من الن�ســـاء ال�ســـعوديات يف اعمالها يف مواقع خا�ســـة بهُن وبخا�سة يف االعمال االإدارية وبع�ص 
العمليات االإنتاجية. وتوا�ســـل ال�ســـركة مع ال�ســـركات االأخرى الطلب من اجلهات املعنية لربط املدينة ال�سناعية 
الثانية والثالثة بالريا�ص بخطوط للنقل اجلماعي وامليرتو للت�ســـهيل على ال�سعوديني االلتحاق بوظائف يف امل�سانع 

ال�سعودية.

السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة
ت�ســـتخدم ال�ســـركة يف عام 2016م ال�سيا�ســـات املحا�ســـبية التي تتفق مع معايري املحا�ســـبة ال�ســـادرة عن الهيئة 
ال�ســـعودية للمحا�ســـبني القانونيني. وتعمل على اكتمال التحول اىل معايري املحا�سبة الدولية على املراحل املعتمدة 

من هيئة �سوق املال .

خطة التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومراحلها
احلاقًا ملا �سبق تو�سيحه يف تقرير املجل�ص عن نتائج اأعمال عام 2015م، ي�سّر املجل�ص اأن يو�سح فيما يلي التطبيق 
الفعلي ملعايري املحا�سبة الدولية دفعة واحدة على القوائم املالية املعّدة عن الفرتات املالية التي تبداأ من 2017/1/1م :

مت تطبيق معايري املحا�سبة الدولية على االأر�سدة االفتتاحية كما يف اأول يناير 2016م والقوائم املالية لكل من . 1
الربع االأول والثاين والثالث لعام 2016م.

مل يرتتب اأي اآثار جوهرية على القوائم املالية لل�سركة ب�سبب تطبيق معايري املحا�سبة الدولية. . 2
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مل تواجه ال�سركة اأي معوقات توؤثر يف مقدرة ال�سركة على اعداد قوائمها املالية وفق معايري املحا�سبة الدولية . 3
�ســـوى ما مت اي�ســـاحه يف اعان ال�ســـركة املن�ســـور بتاريخ 2016/8/30م وذلك فيما يخ�ّص عدم توفر قوائم 
مالية متوافقة مع معايري املحا�سبة الدولية لدى ال�سركات الزميلة كونها من ال�سركات امل�ساهمة املقفلة والتي 
حتتاج اىل ا�ســـدار قوائمها املالية باتباع معايري املحا�ســـبة الدولية اعتبارا من 2018/1/1م. وتقوم ال�سركة 

حاليًا مبا يلزم لتخّطي هذه ال�سعوبات. 

ال�سركة جاهزة الإعداد قوائمها املالية للربع االأول من عام 2017م وفق معايري املحا�سبة الدولية خال الفرتة . 4
النظامية املحددة.

الشركات الزميلة ونشاطها الرئيسي
�ســـركة توزيع الغاز الطبيعيـ  �ســـركة م�ساهمة �سعودية مقفلة، يتمثل ن�ساطها الرئي�سي يف �سراء الغاز وتوزيعه . 1

على امل�سانع يف املدينة ال�سناعية الثانية بالريا�ص.

�ســـركة اخلزف لاأنابيبـ  �ســـركة م�ساهمة �سعودية مقفلة، يتمثل ن�ســـاطها الرئي�سي يف ت�سنيع وبيع االأنابيب . 2
الفخارية ويقع م�سنعها يف الريا�ص.

�سركة اخلزف لا�ستثمارـ  �سركة ذات م�سوؤولية حمدودةـ  تاأ�س�ست هذه ال�سركة بالريا�ص بامل�ساركة مع �سركة . 3
اخلزف لاأنابيب )�ســـركة زميلة( براأ�ص مال قدره خم�سمائة األف ريال مدفوعة بالكامل. ويتمثل ن�ساطها يف 

خدمات اال�سترياد والت�سدير والت�سويق والتجزئة.

األسهم وأدوات الدين الصادرة عن الشركات الزميلة
يبلغ را�ص مال �سركة توزيع الغاز الطبيعي املكتتب فيه 50 مليون ريال قيمة 5 مليون �سهم قيمة كل منها ع�سرة . 1

رياالت مدفوع منها خم�ســـة رياالت، ومتتلك منها �ســـركة اخلزف ال�ســـعودية عدد 793.333 �ســـهمًا قيمتها 
3.966.670 رياال بواقع 15.87% من راأ�ص مال ال�ســـركة ومل ت�ســـدر �سركة توزيع الغاز الطبيعي اأية اأدوات 

دين.

يبلغ راأ�ص مال �سركة اخلزف لاأنابيب 193 مليون ريال قيمة 19.3 مليون �سهمًا قيمة كل منها ع�سرة رياالت. . 2
ومتتلك منها �ســـركة اخلزف ال�ســـعودية 50% اأي 9.65 مليون �ســـهمًا قيمتها 96.5 مليون ريال. ومل ت�ســـدر 

�سركة اخلزف لاأنابيب اأية اأدوات دين.

وتعـــاين �ســـركة اخلزف لاأنابيب من حتقيق خ�ســـائر ناجتة عن تاأخر االنتاج التجـــاري وعدم توفر اخلربات 
الفنية حيث مل ت�ســـل الطاقة االنتاجية اإىل الطاقة الت�سميمية وال تزال هذه التحديات قائمة، ويعمل جمل�ص 
اإدارة اخلزف لانابيب على الت�ســـريع يف حل امل�ســـاكل التي تواجه ال�ســـركة والعمل للتو�سل مع ال�سركاء على 

تطبيق حلول جذرية مل�ساكل ال�سركة وت�ساهم يف جناحها واملحافظة على حقوق ال�سركاء.

وقد حتملت �سركة اخلزف ال�سعودية خال عام 2016م بن�سيبها من خ�سائر �سركة اخلزف لاأنابيب وبلغت هذه 
اخل�ســـائر 24.3 مليون ريال. وخال الربع الثالث من عام 2016م قامت �ســـركة اخلـــزف لاأنابيب باإعادة تقومي 
ملوجوداتها الثابتة تبني من نتيجته وجود انخفا�ص يف قيمة تلك املوجودات مببلغ خم�سني مليون ريال �سعودي. وقد 
راأى جمل�ص االدارة تكوين خم�س�ص ملواجهة ذلك االنخفا�ص بقيمة 25 مليون ريال �سعودي وذلك بن�سبة م�ساهمة 
�سركة اخلزف ال�سعودية يف راأ�ص مال �سركة اخلزف لاأنابيب، كما بحث املجل�ص يف اجتماعاته كل البدائل املمكنة 

التي ت�سمن املحافظة على حقوق ال�سركة يف �سركة اخلزف لاأنابيب وتنميتها.
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 تعيين رئيس تنفيذي
اإ�ســـارة اإىل اإعان ال�ســـركة بتاريخ 2015/6/30م واملتعلق بتكليف رئي�ص تنفيذي جديد لل�سركة، فقد قرر جمل�ص 
االدارة بتاريخ 2016/10/2م تعيني االأ�ستاذ/ حمد بن عبد العزيز اآل ال�سيخ يف من�سب الرئي�ص التنفيذي لل�سركة 
اعتبارًا من 2016/10/3م. واالأ�ســـتاذ/ حمد بن عبد العزيز اآل ال�ســـيخ حا�ســـل على درجة املاج�ســـتري يف ادارة 
االأعمال. وقد عمل �ســـابقًا يف معهد االدارة العامة ويف �ســـركة اخلزف ال�سعودية و�سغل من�سب نائب رئي�ص الهيئة 

العامة لل�سياحة والرتاث الوطني للت�سويق والربامج.

سياسة توزيع األرباح
توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية على الوجه االآتي : 

يجنب 10% من �ســـايف االأرباح لتكوين االحتياطي النظامي لل�ســـركة ويجوز اأن تقرر اجلمعية العامة العادية . 1
وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور )50%( من راأ�ص املال املدفوع.

للجمعية العامة العادية عند حتديد ن�ســـيب االأ�ســـهم يف االأرباح ال�سافية اأن تقرر تكوين احتياطيات اأخرى، . 2
وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء لل�سركة اأو يكفل توزيع اأرباح ثابتة قدر االإمكان على امل�ساهمني.

يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ن�سبة ال تقل عن 5% من راأ�ص مال ال�سركة املدفوع.. 3

مـــع مراعـــاة االأحـــكام املقـــررة يف النظام االأ�سا�ســـي واملادة رقـــم )74( من نظام ال�ســـركات، تو�ســـي جلنة . 4
الرت�ســـيحات واملكافاآت باملكافاأة التي ي�ســـتحقها اأع�ســـاء جمل�ص االدارة بحيث ال تتعدى يف كل االأحوال احلد 

االأعلى نظامًا، ومبا ال يتعار�ص مع االأنظمة والتعليمات ال�سارية.

ملكية حصص كبيرة من األسهم بموجب المادة الثالثين من 
قواعد التسجيل واالدراج

ال يوجد اأية م�ســـلحة موؤثرة يف فئة االأ�ســـهم ذات االأحقية يف الت�ســـويت تعود الأي من االأ�سخا�ص قاموا خال عام 
2016م باإباغ ال�سركة بتلك احلقوق مبوجب املادة الثاثني من قواعد الت�سجيل واالإدراج حيث مل يرد لل�سركة اأّي 

من هذه الباغات خال عام 2016م.

مجلس االدارة 
وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة يتم تعيني اأع�ساء جمل�ص االدارة من قبل اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�سركة 
ملدة ثاث �ســـنوات. وقد مت تعيني اأع�ســـاء املجل�ص احلايل من قبل اجلمعية العامة املنعقدة يف 22 فرباير 2016م 
ملدة ثاث �ســـنوات تبداأ من 2016/4/1 وبطريقة الت�ســـويت الرتاكمي. وفيما يلي بيانًا باأ�ســـماء اأع�ســـاء جمل�ص 

االدارة احلايل وملكيتهم والتغري يف ملكيتهم خال عام 2016م.
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 عدد اأ�سهم الزوجةعدد االأ�سهما�سم الع�سوم
ر واالأوالد الق�سّ

2016/12/312015/12/312016/12/312015/12/31
301.333301.3335.0005.000�سعد اإبراهيم املعجل1

2

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية
)وميثلها: �سامي بن اإبراهيم 

العي�سى(

8.099.029
ــــــــ

8.099.029
ــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)وعبد الكرمي بن اإبراهيم النافع(3

�سندوق اال�ستثمارات العامة 4
وميثله: )عبداهلل بن حممد جليغم(

2.700.249
ــــــــــ

2.700.249
ــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــــــــــــــ10.00010.000عبد العزيز بن عبد الكرمي اخلريجي5
ــــــــــــــــــــــــــــــ1.000عبداهلل بن تركي ال�سديري6
ــــــــــــــــــــــــــــــ1.000عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد 7

أسهم كبار التنفيذيين              

عدد اأ�سهم الزوجة  عدد االأ�سهم           
ر واالأوالد الق�سّ

2016/12/312015/12/312016/12/312015/12/31ا�سم املدير التنفيذيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمد بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ1
2.0002.0001.0001.000علي بن �سالح النعيم 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإبراهيم بن حممد احليدري3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحممد بن عبداهلل املقبل4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحممد بن عبدالرحمن القعود5

قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
ح�ســـلت ال�سركة على قرو�ص طويلة االأجل من �ســـندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي لتمويل التو�سعات يف م�سانع 
باط ال�سرياميك والبور�سان واالدوات ال�سحية و�سخانات املياه الكهربائية وم�سروع م�سنع الطوب االأحمر وذلك 

ب�سمان رهن كافة املوجودات الثابتة لهذه امل�سانع وكانت حركة ح�ساب ال�سندوق خال عام 2016م كاالآتي:

األف ريال
ر�سيد قرو�ص ال�سندوق يف 2016/1/1م 205.036

ي�ساف: امل�ستلم خال عام 2016م16.625
يخ�سم: امل�سدد لل�سندوق خال عام 2016م54.610

الر�سيد يف نهاية عام 2016م167.051

وقد بلغ ر�ســـيد الت�ســـهيات غري امل�ســـتخدمة من قرو�ص ال�ســـندوق يف 2016/12/31م مبلغ 57.3 مليون ريال 
علمًا باأن تاريخ انتهاء ال�ســـحب من تلك القرو�ص هو 1438/12/29هـ املوافق 2017/9/20م. كما تبلغ االأق�ســـاط 

امل�ستحقة لل�سندوق خال العام القادم 2017م مبلغ 25.87 مليون ريال.

وينتهز املجل�ص هذه املنا�سبة ليعرب عن �سكره وامتنانه ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي والقائمني عليه على 
الدعم وامل�ساندة اللتان تلقاهما ال�سركة من ال�سندوق يف دعم ومتويل م�ساريعها الراأ�سمالية.
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قروض بنوك محلية )طويلة وقصيرة االجل( 
ح�ســـلت ال�سركة على ت�سهيات قرو�ص طويلة وق�ســـرية االأجل بطريقة املرابحة االإ�سامية من قبل بنوك جتارية 
حملية مببلغ 994 مليون ريال لتمويل اأعمال التو�سعة يف امل�سانع وب�سمان �سندات الأمر ل�سالح البنوك. ويتم �سداد 
هذه القرو�ص على اأق�ســـاط ن�ســـف �سنوية غري مت�ســـاوية القيمة تنتهي يف 2021/9/16م . وكانت حركة القرو�ص 

البنكية املحلية خال عام 2016م كالتايل:

األف ريال
ر�سيد القرو�ص البنكية اأول العام 2016/1/1م 741.250
ي�ساف: املح�سل من القرو�ص خال عام 2016م253.000
يخ�سم: امل�سدد من القرو�ص خال عام 2016م266.250

الر�سيد يف نهاية العام ومتثل االآتي:728.000

األف ريال
قرو�ص بنكية ق�سرية االأجل203.000
قرو�ص بنكية طويلة االأجل525.000

728.000

وتبلغ قيمة االق�ساط امل�ستحقة من هذه القرو�ص خال عام 2017 مبلغ 464.7 مليون ريال.

أدوات الدين، حقوق خيار ، حقوق تحويل
ال توجد لدى ال�ســـركة اأية حقوق حتويل اأو اكتتاب مبوجب اأدوات الدين قابلة للتحويل اإىل اأ�ســـهم اأو حقوق خيار اأو 
مذكرات حق اكتتاب او حقوق م�ســـابهة اأ�ســـدرتها ال�سركة اأو منحتها خال عام 2016م. كما ال يوجد اأي ا�سرتداد 

اأو �سراء اأو اإلغاء من جانب ال�سركة الأي اأدوات دين قابلة لا�سرتداد.
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اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2016م

  ن�سبة املجموع2/224/65/256/2610/1212/28اإ�ســـم العـ�ســوم
احل�سور

üüüü4%67�سعد بن اإبراهيم املعجل1

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 2
االجتماعية وميثلها:

üüüüüü6%100)�سامي بن اإبراهيم العي�سى(1/2

üüüüü5%100)عبد الكرمي بن اإبراهيم النافع(2/2

4
�سندوق اال�ستثمارات العامة 

وميثله :
üüüüüü6%100)عبد اهلل بن حممد جليغم(

عبد العزيز بن عبد الكرمي 5
üüüüüü6%100اخلريجي

üüüüü5%100عبد اهلل بن تركي ال�سديري6

عبد الرحمن بن عبد القادر 7
üüü3%60باجنيد 

ü1%100خالد بن �سالح الراجحي8

عبد املح�سن بن عبد الرحمن 9
ü1%100ال�سويلم

ü1%100علـي بن �سـعـيد اخلرميـي 10 

90.5%76776538الــمجـمــوع 
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مالحظات:
 انتهت عضوية كل من:

خالـــد بـــن �ســـالح الراجحـــي، عبد املح�ســـن بن عبـــد الرحمن ال�ســـويلم، علـــي بن �ســـعيد اخلرميي اإعتبـــارًا من 
2016/3/31م.

تعارض المصالح
ال توجـــد الأي ع�ســـو من اأع�ســـاء جمل�ـــص االدارة اأو الرئي�ص التنفيـــذي اأو املدير املايل اأي م�ســـلحة جوهرية  �

)مبا�ســـرة اأو غري مبا�ســـرة( يف اعمال او عقود متت حل�ســـاب ال�ســـركة خال عام 2016م با�ســـتثناء ما هو 
مو�سح اأدناه.

تتعامل ال�ســـركة �ســـمن اأعمالها التجارية العادية مع اأطراف ذات عاقة حيث تقوم ب�ســـراء الغاز من �سركة  �
توزيع الغاز الطبيعي )�ســـركة زميلة م�ســـتثمر فيها( كما تتعامل مع �ســـركة اخلزف لاأنابيب )�ســـركة زميلة 
م�ســـتثمر فيها( بتعامات متنوعة ـ علمـــًا باأنه يتم التعامل مع االأطراف ذات العاقة بنف�ص �ســـروط التعامل 
التجارية مع االأطراف االأخرى غري املرتبطة مع ال�سركة. وفيما يلي اأر�سدة وتفا�سيل املعامات مع االطراف 

ذات العاقة خال عام 2016م.

�ســـركة توزيع الغاز الطبيعي وميثل �ســـركة اخلزف ال�ســـعودية يف جمل�ـــص اإدارتها االأ�ســـتاذ/ عبد الكرمي بن  �
اإبراهيم النافع )رئي�ص جمل�ص ادارة �ســـركة اخلزف ال�ســـعودية(. بلغت امل�ســـرتيات من الغاز الطبيعي خال 
ال�سنة املالية 2016م مبلغ 36.4 مليون ريال وبلغ املدفوع لهذه ال�سركة 35.5 مليون ريال وبلغ ر�سيد ح�سابهم 

الدائن يف 2016/12/31م مبلغ 2.8 مليون ريال.

�سركة اخلزف لاأنابيب حيث بلغت التعامات معها خال ال�سنة املالية 2016م مبلغ 21.8 مليون ريال وكان  �
ر�سيدها مدينًا يف نهاية العام 2016م مببلغ 62 مليون ريال.

واأع�ساء جمل�ص االدارة التالية اأ�سماوؤهم هم اأطراف ذو عاقة ب�سركة اخلزف لاأنابيب. �

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية �

املهند�ص/ �سعد بن اإبراهيم املعجل �

وقد مت اأخذ موافقة جمل�ص االدارة عليها جميعها ومت ادراج ذلك يف حما�ســـر جمل�ص االدارة. و�سوف تعر�ص  �
هذه التعامات بتقرير من رئي�ص املجل�ص يقدم للجمعية العامة.

مل تقدم ال�سركة اأي قر�ص من اأي نوع الأي من اأع�ساء جمل�ص االدارة ومل ت�سمن ال�سركة اأي قر�ص عقده اأحد  �
اأع�ساء جمل�ص االدارة.

تلتزم ال�ســـركة بتطبيق الئحة تعار�ص امل�ســـالح التي �سبق اقرارها من قبل جمل�ص االدارة وذلك وفقًا للفقرة  �
الفرعية رقم )1( من الفقرة )ب( من املادة العا�سرة من الئحة حوكمة ال�سركات.
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ترتيبات أو اتفاق تنازل 
ال توجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبه اأحد اأع�ســـاء جمل�ص االإدارة اأو اأحد كبار التنفيذيني عن اأي تعوي�ســـات 

اأو رواتب. كما ال يوجد اأي ترتيبات او اتفاق تنازل مبوجبه اأحد م�ساهمي ال�سركة عن اأي حقوق يف االأرباح.

المدفوعات النظامية المستحقة
قدمـــت ال�ســـركة االقرارات الزكوية حتى عام 2015م وح�ســـلت على �ســـهادة الزكاة عن عـــام 2015م حيث  �

�ســـددت ال�ســـركة مبلغ 20.9 مليون ريال وبلغ خم�ســـ�ص الزكاة املحمل على قائمة الدخل لعام 2016م مبلغ 
22.5 مليون ريال وكان ر�سيد املخ�س�ص يف 2016/12/31م دائن مببلغ 17 مليون ريال. 

 بلـــغ املدفـــوع للموؤ�س�ســـة العامـــة للتاأمينـــات االجتماعية مقابل اال�ســـرتاكات عـــن عـــام 2016م مبلغ 20.3  �
مليون ريال. 

 ح�ســـلت ال�ســـركة على ت�سهيات بنكية يف �سكل اعتمادات م�ســـتندية وخطابات �سمان من قبل بنوك حملية  �
مببلغ 87 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2016م منها اعتمادات تخ�ص ارتباطات راأ�سمالية عن عقود توريد 

اآالت ومعدات م�ساريع تو�سعة امل�سانع مببلغ 35 مليون ريال �سعودي.

ت�سمن ال�سركة 36 مليون ريال �سعودي من قر�ص �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي املمنوح اإىل �سركة اخلزف 
لاأنابيب )�سركة زميلة( كما يف 31 دي�سمرب 2016م. كما ت�سمن ال�سركة 43 مليون ريال �سعودي من قر�ص البنك 

ال�سعودي لاإ�ستثمار املمنوح اإىل ال�سركة الزميلة )�سركة اخلزف لاأنابيب( كما يف 31 دي�سمرب 2016م.

استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي 
الشركة 

ال يوجد حاليًا اأية ا�ستثمارات اأو اأية احتياطيات اأخرى مت ان�ساوؤها مل�سلحة موظفي ال�سركة. 

تأكيدات مجلس االدارة
يوؤكد جمل�س االدارة : 

ان �سجات احل�سابات اأعّدت بال�سكل ال�سحيح.. 1
ان نظام الرقابة الداخلية اأعّد على اأ�س�ص �سليمة ونّفذ بفاعلية. . 2
انه ال يوجد اأي �سك ب�ساأن قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها.. 3



22

استعراض النشاط خالل السنوات الماضية )القيمة بآالف الرياالت(

2016201520142013201220112010
11.4%10.2%9.7%11.0%10.3%8.7%0.8%ن�سبة �سايف الربح اىل املوجودات

22.0%20.2%19.0%20.3%18.1%15.0%1.3%ن�سبة �سايف الربح اىل حقوق امل�ساهمني
36.5%36.6%32.8%36.2%34.8%35.1%27.7%ن�سبة جممل الربح للمبيعات
20.4%19.0%17.1%19.3%19.1%17.1%1.9%ن�سبة �سايف الربح للمبيعات

19.2%18.0%16.1%19.4%17.3%18.1%6.9%ن�سبة �سايف الربح الت�سغيلي اىل املبيعات
0.495.686.208.256.609.288.82�سايف ربح ال�سهم  بالريال

500500500375375250250راأ�ص املال      ) مبايني الرياالت ( 

�سايف الربح الت�سغيلي  املبيعات

جمموع �سايف الربح

جمموع املطلوبات

جمموع املوجودات

جمموع حقوق امل�ساهمني



التقرير السنوي  2016

23

حوكمة الشركات 
لل�ســـركة نظام حوكمة داخلي خا�ص بها اأعده جمل�ص االدارة وهو الذي يتوىل االإ�ســـراف على هذا النظام ومراقبة 

مدى فاعليته عند احلاجة. تطبق ال�سركة جميع اأحكام حوكمة ال�سركات مع ماحظة ما يلي:
الفقرة )د( من املادة ال�ساد�ســـة اخلا�ســـة بحقوق الت�ســـويت والتي تن�ص على اأنه يجب على امل�ستثمرين من . 1

االأ�سخا�ص ذوي ال�سفة االعتبارية الذين يت�سرفون بالنيابة عن غريهم - مثل �سناديق اال�ستثمار - االف�ساح 
عن �سيا�ستهم يف الت�سويت وت�سويتهم الفعلي يف تقاريرهم ال�سنوية وكذلك االف�ساح عن كيفية التعامل مع 

اأي ت�سارب جوهري للم�سالح .... الخ .... حيث مل يرد لل�سركة مثل هذا االف�ساح من اأي جهة.
الفقرة )ط( من املادة الثانية ع�ســـرة اخلا�ســـة بتكوين جمل�ص االدارة والتي تن�ص على اأنه ال يجوز لل�سخ�ص . 2

ذي ال�سفة االعتباريةـ  الذي يحق له بح�سب نظام ال�سركة تعيني ممثلني له يف جمل�ص االدارةـ  الت�سويت على 
اختيار االأع�ساء االآخرين يف جمل�ص االإدارة ، حيث ال يعطي نظام ال�سركة مثل هذا احلق الأي اأحد.

مشاركة أعضاء مجلس االدارة في عضوية مجالس إدارات 
الشركات المساهمة األخري

اأ�سماء ال�سركات امل�ساهمة االأخرى       اإ�ســم الع�ســوم

�سعد بن اإبراهيم املعجل1

ال�سركة العربية لاأنابيب )مدرجة(
�سركة ا�سمنت املنطقة ال�سرقية )مدرجة(

�سركة اليمامة لل�سناعات احلديدية )مدرجة(
�سركة اليمامة حلديد الت�سليح )غري مدرجة(

�سركة اخلزف لاأنابيب )غري مدرجة(

�سركة توزيع الغاز الطبيعي )غري مدرجة(عبد الكرمي بن اإبراهيم النافع 2
�سركة اال�سمنت املتحدة )غري مدرجة(

عبد العزيز بن عبد الكرمي اخلريجي3
�سركة ت�سب العربية للتاأمني التعاوين )مدرجة( 

�سركة بداية لتمويل املنازل )غري مدرجة( 
�سركة اآر اإف اآي بي ال�سعودية )غري مدرجة(

�سركة اخلريجي لا�ستثمار )غري مدرجة(
4
5

عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل جليغم 
�سامي بن اإبراهيم بن عبد العزيز العي�سى

ال يوجد 
ال يوجد

عبد اهلل بن تركي بن �سعد ال�سديري6
�سركة بيوت ليان )غري مدرجة(

�سركة ت�سلية )غري مدرجة(
�سركة وحدات الوطن )غري مدرجة(

�سركات �سوامع الغال )غري مدرجة(عبد الرحمن بن عبد القادر بن �سعيد باجنيد7

تكوين مجلس االدارة
يتكون جمل�ص االدارة من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

اأ�سماء ال�سركات امل�ساهمة االأخرىاإ�ســم الع�ســوم
غري تنفيذي�سعد بن اإبراهيم املعجل1
غري تنفيذي )ممثل املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية(عبد الكرمي بن اإبراهيم النافع2
غري تنفيذي )ممثل املوؤ�س�سة العامة للتامينات االجتماعية(�سامي بن اإبراهيم العي�سى 3
غري تنفيذي )ممثل �سندوق اال�ستثمارات العامة(عبد اهلل بن حممد جليغم4
م�ستقل عبد العزيز بن عبد الكرمي اخلريجي5
م�ستقل عبد اهلل بن تركي ال�سديري 6
م�ستقلعبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد7
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لجان مجلس االدارة
اللجنة التنفيذية . 1

تتكون اللجنة التنفيذية من ثاثة اأع�ســـاء يختارهم جمل�ص االدارة من بني اع�ســـائه  وتنتهي ع�سويتهم يف اللجنة 
بانتهاء املدة املقررة ملجل�ص االدارة ويجوز اعادة تعيينهم يف اللجنة ملدد مماثلة.

ت�سمل مهمات اللجنة تطبيق �سيا�سات ال�سركة ومراقبة االأداء واعتماد امل�ساريع وامل�سروفات يف حدود �ساحياتهم 
وم�ســـوؤولياتهم التي يحددها جمل�ص االدارة. ويحرر باجتماعات اللجنة حما�سر منتظمة وتوقع من اأع�ساء اللجنة 

وتعر�ص هذه املحا�سر على جمل�ص االدارة يف اأقرب اجتماع تاٍل للمجل�ص.

التنفيذيـــة  اللجنـــة  اأ�ســـماوؤهم يف  االآتيـــة  االأع�ســـاء  االدارة  عـــني جمل�ـــص  التنفيذيــة:  اللجنــة  اأع�ســاء 
اإعتبارًا من 2016/4/6م 

رئي�سًا  �  االأ�ستاذ/ عبد اهلل بن حممد جليغم 
ع�سوا �  االأ�ستاذ/ عبد اهلل بن تركي ال�سديري 
ع�سوا �  االأ�ستاذ/ عبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد 

وقد انتهت ع�سوية كل من االآتية اأ�سماوؤهم اإعتبارًا من نهاية يوم 2016/3/31م  
 االأ�ستاذ/ خالد بن �سالح الراجحي �
 االأ�ستاذ/ علي بن �سعيد اخلرميي �

وقد عقدت اللجنة )االأوىل والثانية( خال عام 2016م عدد 12 اجتماعًا وكانت ن�سبة احل�سور %92

لجنة المراجعة. 2
وفقًا لقواعد اختيار جلنة املراجعة ومدة ع�ســـويتهم وا�ســـلوب عملها امل�ســـادق عليه من اجلمعيـــة العامة العادية 
املنعقدة يف 1994/4/17م واجلمعية العامة العادية املنعقدة يف 2007/4/1م فاإن جلنة املراجعة تتكون من ثاثة 
اأع�ســـاء يعينهم جمل�ص االدارة ملدة ال تزيد عن ثاث �ســـنوات وال تقل عن �ســـنة واحدة ويجوز اإعادة تعيينهم ملدد 
مماثلة. وتنتهي ع�ســـوية اللجنة بانتهاء املدة املقررة ملجل�ص االدارة. ويكون من بني اأع�ســـاء اللجنة ع�سو خمت�ص 

بال�سوؤون املالية واملحا�سبية.

ومن مهام جلنة املراجعة الرئي�سية التاأكد من مدى كفاية وفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية والتحقق من �سامة 
و�سحة القوائم املالية والتوجيه باإختيار املحا�سبني القانونيني وفق �سوابط حمددة ومراجعة القوائم املالية الربع 
�سنوية وال�سنوية قبل ن�سرها ودرا�سة التقارير واملاحظات التي يقدمها كل من املحا�سب القانوين وادارة املراجعة 
الداخليـــة واعتمـــاد اأي عمل خارج نطاق اأعمـــال املراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهـــم باأعمال املراجعة. وابداء 

الراي والتو�سية ب�ساأن القوائم املالية االأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�ص االدارة.

وقد عني املجل�ص جلنة املراجعة احلالية اعتبارًا من 2016/4/6م.
رئي�ساآ � االأ�ستاذ/ نا�سر بن عبد اهلل العويف 
ع�سوًا � االأ�ستاذ/ �سامي بن اإبراهيم العي�سى  
ع�سوًا � االأ�ستاذ/ اأمين بن �سالح الغامدي  
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كما انتهت ع�ســـوية االأ�ســـتاذ/ عبد الرحمن احلماد يف 2016/3/31م وقد عقدت اللجنة خال عام 2016م عدد 
�ستة اجتماعات وكانت ن�سبة احل�سور %100 0

لجنة الترشيحات والمكافآت . 3
تتكون جلنة الرت�ســـيحات واملكافاآت من عدد من االأع�ســـاء ال يقل عددهم عن ثاثة يختارهم جمل�ص االدارة ملدة 
ال تزيد عن ثاث �ســـنوات وال تقل عن �ســـنة ويجوز اعادة تعيينهم ملدد مماثلة وتنتهي ع�سوية اللجنة بانتهاء املدة 

املقررة ملجل�ص االدارة.

ومن مهام جلنة الرت�ســـيحات واملكافاآت التو�سية بالرت�سيح لع�سوية املجل�ص وفقًا لل�سيا�سات واملعايري واالجراءات 
الازمة للرت�سح للع�سوية واملعتمدة من اجلمعية العامة يف 2013/4/1م وكذلك اعداد و�سف للقدرات واملوؤهات 
املطلوبـــة لع�ســـوية املجل�ص وحتديد جوانب القوة وال�ســـعف يف املجل�ص واقرتاح معاجلتهـــا والتاأكد من عدم وجود 
اأي تعار�ص م�ســـالح والتاأكد �ســـنويًا من ا�ستقالية االأع�ساء امل�ستقلني وو�ســـع �سيا�سات خا�سة بتعوي�ص ومكافاآت 

اأع�ساء جمل�ص االدارة وكبار التنفيذيني.

وقد عني املجل�ص جلنة الرت�سيحات واملكافاآت االآتية اعتبارا من 2016/4/6م :

رئي�ساآ. 1 املهند�ص/ �سعد بن اإبراهيم املعجل 
ع�سوًا. 2 االأ�ستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكرمي اخلريجي 
ع�سوًا. 3 االأ�ستاذ/ �سامي بن اإبراهيم العي�سى 

كما انتهت ع�سوية اال�ستاذ/ عبد املح�سن بن عبد الرحمن ال�سويلم اعتبارًا من 2016/3/31م.

وقد عقدت اللجنة خال عام 2016م اجتماعا واحدًا وبلغت ن�سبة احل�سور 0%100

لجنة االستراتيجية. 4
تتكون جلنة اال�سرتاتيجية من ثاثة اأع�ساء يختارهم جمل�ص االإدارة من بني اع�سائه وتنتهي ع�سويتهم يف اللجنة 
بانتهاء املدة املقررة ملجل�ص االإدارة. ويجوز اعادة تعيينهم يف اللجنة ملدد متماثلة. وللجنة اأن ت�ستعني مبن تراه من 

مدراء وموظفي ال�سركة يف �سبيل حتقيق اهدافها.

مهام اللجنة و�ســـع ومتابعة خطة ا�ســـرتاتيجية لل�ســـركة متو�ســـطة وطويلة االأمد بهدف منو ال�سركة وتطوير جودة 
منتجاتها ودرا�سة الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة وتقوية الو�سع التناف�سي لل�سركة والتو�سية باال�ستحواذ على �سركات 
وموؤ�س�سات تزاول اعمال �سبيهة باأعمال ال�سركة اأو التي تعاونها على حتقيق اغرا�سها والعمل على تقليل املخاطر.

وقد �سكلت اول جلنة ا�سرتاتيجية من اع�ساء جمل�ص االإدارة التالية ا�سماوؤهم اعتباراآ 2016/4/6م:

رئي�ساآ. 1 اال�ستاذ/ عبدالكرمي بن اإبراهيم النافع 
ع�سوا. 2 اال�ستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكرمي اخلريجي 
ع�سوا. 3 اال�ستاذ/ عبداهلل بن تركي ال�سديري 

وقد اجتمعت اللجنة خال عام 2016 م عدد اربعة اجتماعات وكانت ن�سبة احل�سور %92.
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المكافآت والرواتب والبدالت 

البيان
اأع�ساء 

املجل�س/  
التنفيذيني
األف ريال

اأع�ساء 
املجل�س/ غري 

التنفيذيني
وامل�ستقلني
األف ريال

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

الرئي�س التنفيذي واملدير املايل 
األف ريال

2.978ــــــــــــالرواتب والتعوي�سات
6981.042 ـــــالبدالت 

1.400125ـــــاملكافاآت الدورية وال�سنوية
249ــــــــــــاخلطط التحفيزية 

326ــــــــــــمزايا اأخرى 
2.0984.720ـــــاملجموع

الجزاءات
فر�ست هيئة ال�سوق املالية غرامة مالية على ال�سركة مقدارها 40.000 )اربعني الف( ريال ملخالفة الفقرة )هـ( 
من املادة الثانية ع�ســـرة من الئحة حوكمة ال�ســـركات ا�ســـتناداآ اإىل الفقرة )ب( من املادة التا�سعة واخلم�سني من 

نظام ال�سوق املالية. وذلك الأن عدد اع�ساء جمل�ص االإدارة امل�ستقلني يقل عن ثلث اع�ساء املجل�ص.

انشاء محفظة استثمارية
قـــرر جمل�ـــص االإدارة بتاريخ 2014/12/29م ان�ســـاء حمفظة ا�ســـتثمارية لغر�ص امل�ســـاهمة يف االكتتابات االأولية 
املطروحة يف ال�ســـوق املالية ال�ســـعودية على اأن يكون متويل هذه االكتتابات ذاتيا. ومل متار�ص ال�سركة اأي ن�ساط يف 

هذه املحفظة خال عام 2016م.

األثر المالي لزيادة اسعار الطاقة والمياه
�ســـبق اأن اعلنت ال�ســـركة على موقع تداول يف 2015/12/29م ويف 2016/01/07م باأن االأثر املايل املتوقع ب�سبب 
تعديـــل ا�ســـعار الطاقة واملياه الهادفـــة اىل رفع كفاءة منظومة الدعم احلكومي �ســـوف ينتج عنه زيادة يف اجمايل 
م�ســـروفات العمليات الت�ســـغيلية وقد زادت م�ســـروفات الطاقة واملياه )الكهرباء والغـــاز والديزل واملياه الازمة 
لل�ســـناعة( الفعلية لهذا العام 2016م مببلغ 19.7 مليون ريال مقارنة مع م�ســـروفات الطاقة لعام 2015م. وقد 
بلغت الزيادة يف تكاليف ا�ســـتهاك التيار الكهربائي مبلغ 10.5 مليون ريال مقارنة مع عام 2015م ولقد كان من 
املتوقع اإن يكون االثر يف الزيادة يف ا�ســـعار الطاقة واملياه مببلغ 42 مليون، ولكن مع جهود االإدارة مت تقلي�ص االثر 

اىل 19.7 مليون ريال. 

المسؤولية االجتماعية والمحافظة على البيئة
ت�ســـعى ال�ســـركة يف اطار اتاحة الفر�ســـة للمزيد من ال�ســـعوديني للعمل يف مواقعها ودورها يف توطني العمالة اىل 
ا�ستقطاب الكوادر ال�سعودية حيث متكنت ال�سركة بحمد اهلل من زيادة عدد ال�سعوديني اىل 1067 موظفاآ كما يبلغ 
عدد العمالة الن�سائية ال�سعودية )35( موظفة ووفرت لهّن ال�سركة خ�سو�سياتهن وفق تعاليم ال�سريعة اال�سامية 

واالنظمة ال�سعودية ويعملن يف جماالت متعددة بال�سركة.
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وت�ساهم ال�سركة يف م�ساريع ان�ساء واقامة الكثري من امل�ساجد ودور العبادة ومدار�ص حتفيظ القراآن الكرمي حيث 
تقوم بتوفري احتياجاتها من منتجات ال�ســـركة مبا يف ذلك م�ســـاجد الطرق مبنطقة الريا�ص. كما تقدم ال�ســـركة 

التربعات النقدية لكثري من اجلمعيات اخلريية وكذلك رعاية برامج جلان التنمية االجتماعية.

وتـــويل ال�ســـركة اهتماماآ كبرياآ يف نظافة وحت�ســـني البيئة وت�ســـتثمر يف ذلـــك اآالت عالية التقنيـــة لتدوير املخلفات 
والرجيع من املنتجات وكذلك نقل املواد اخلام داخل امل�سانع با�ستخدام طرق حديثة حتت االأر�ص.

كما وقعت ال�سركة موؤخرا مع ال�سركات العاملية املتخ�س�سة يف جمال اعادة تدوير الطاقة عقداآ يتيح لل�سركة اعادة 
ا�ســـتخدام فاقد احلرارة الناجتة من بع�ص افران م�ســـانع الباط ليتم اعادة تدويرها وا�ســـتخدامها يف ت�ســـغيل 
بع�ـــص خطـــوط االنتاج واملعدات االأخـــرى التي حتتاج اىل درجات حـــرارة اقل مثل املجففات الـــرذاذة واملجففات 

الراأ�سية مما ي�ساهم يف توفري الطاقة من الغاز ا�سافة اىل امل�ساهمة يف نظافة وحت�سني البيئة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية
مت اعداد نظام الرقابة الداخلية على ا�س�ص �سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خال ما يلي :

وجود اإدارة متخ�س�سة يف اعمال املراجعة ت�سمى )اإدارة املراجعة الداخلية(. 1

وجود جلنة املراجعة التي ترفع تقاريرها اىل املجل�ص.. 2

تقوم اإدارة املراجعة الداخلية برفع تقاريرها الدورية اىل جلنة املراجعة والتي بدورها ترفع تقاريرها . 3
اىل جمل�ـــص االإدارة. يتـــم مراجعة وتقييم مدى كفايـــة وفاعلية نظام الرقابـــة الداخلية من قبل اإدارة 
املراجعـــة الداخليـــة كما يتم مراجعة بع�ص جوانـــب الرقابة الداخلية ب�ســـكل دوري من قبل املراجعني 
اخلارجيـــني. ولدى جلنـــة املراجعة القناعـــة التامة باأن هذه الـــدورة تعك�ص فعالية اجـــراءات الرقابة 

الداخلية لدى ال�سركة وال توجد اية ماحظات جوهرية يقت�سي التنبيه اإليها.

مراجع الحسابات الخارجي
عينت اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�سركة املنعقدة يف 2016/4/27م �سركة الدكتور حممد العمري و�سركاه ملراجعة 

ح�سابات ال�سركة عن عام 2016م والبيانات املالية الربع ال�سنوية وذلك بناًء على تو�سية جلنة املراجعة.

توزيع األرباح لعام 2016م
بلغ �سايف الربح لعام 2016م مبلغ 24.541.000 ريال ويقرتح جمل�ص االإدارة ما يلي :

الف ريالالف ريال

1.078.85724.541
2.454

ر�سيد االأرباح املبقاة بعد �سرف ارباح 2015م
�سايف ربح العام 2016 م

يخ�سم: احتياطي نظامي بواقع %10
22.087

 املجموع1.100.944

 يخ�سم: توزيع ارباح للم�ساهمني وتعادل 10% من راأ�ص املال50.000
املدفوع بواقع ريال واحد لل�سهم عن عام 2016 م

1.050.944
يخ�سم مكافاأة اأع�ساء جمل�ص االإدارة لعام 2016م1.400

 الر�سيد ويرحل للعام القادم1.049.544
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ويقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم مايلي:
الت�سويت على القوائم املالية لل�سركة عن العام 2016م.. 1
الت�سويت على ماورد بتقرير جمل�ص االإدارة.. 2
الت�سويت على تقرير مراقب احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31م.. 3
الت�سويت على توزيع اأرباح على امل�ساهمني يعادل 10% من راأ�ص املال املدفوع بواقع ريال واحد لل�سهم الواحد . 4

عن ال�ســـنة املالية املنتهية يف 2016/12/31م على اأن تكون اأحقية االأرباح ملالكي االأ�ســـهم بنهاية تداول يوم 
انعقاد اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�سركة.

الت�سويت على ابراء ذمة اأع�ساء جمل�ص االإدارة من امل�سوؤولية عن ادارتهم لل�سركة خال عام 2016م.. 5
الت�ســـويت على اختيار مراجع ح�ســـابات من بني املر�ســـحني من قبل جلنة املراجعة، ملراجعة القوائم املالية . 6

للعام املايل 2017م والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد اأتعابه.
الت�ســـويت على �ســـرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافاأة الأع�ساء جمل�ص االإدارة بواقع 200 األف ريال لكل ع�سو . 7

عن العام 2016م.
الت�ســـويت على تعديل النظام االأ�ســـا�ص لل�سركة ميا يتفق ونظام ال�ســـركات اجلديد ال�سادر باملر�سوم امللكي . 8

رقم )م/3( بتاريخ 1437/1/28هـ )ح�سب املرفق(.
الت�سويت على املادة رقم )3( من نظام ال�سركة االأ�سا�ص املعدل واخلا�سة باأغرا�ص ال�سركة.. 9

الت�سويت على ت�سكيل جلنة املراجعة للدورة احلالية وحتى نهاية دورة جمل�ص االإدارة احلايل واعتماد حتديث . 10
قواعد اختيار اأع�ساء اللجنة وحتديد مهامها و�سوابط عملها ومكافاآت اأع�سائها، علمًا باأن املر�سحني هم: 

االأ�ستاذ / نا�سر بن عبد اهلل العويف  )رئي�ص اللجنة( �
االأ�ستاذ/ اأمين بن �سالح الغامدي    )ع�سو( �
االأ�ستاذ/ �سامي بن اإبراهيم العي�سى  )ع�سو( �
الت�سويت على التعامل مع �سركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2017 علمًا باأنه ال توجد �سروط خا�سة للتعامل . 11

مع ال�سركة وهي �سركة زميلة ت�سارك �سركة اخلزف ال�سعودية يف راأ�سمالها واأن ممثل �سركة اخلزف ال�سعودية 
يف جمل�ص اإدارة �سركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2016م هو االأ�ستاذ/ عبد الكرمي بن اإبراهيم النافع ويتمثل 
ن�ســـاطها الرئي�ص يف �سراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على امل�ســـانع يف املدينة ال�سناعية الثانية بالريا�ص. وقد 

بلغت قيمة التعامات خال عام 2016م مبلغ 36.4 مليون ريال.
الت�ســـويت على التعامل مع �ســـركة اخلزف لاأنابيب للعام 2017 علمًا باأنه ال توجد �ســـروط خا�ســـة للتعامل . 12

مع هذه ال�ســـركة وهي �سركة زميلة ت�سارك �سركة اخلزف ال�ســـعودية يف راأ�سمالها واأن ممثلي �سركة اخلزف 
ال�ســـعودية يف �ســـركة اخلزف لاأنابيـــب لعام 2016م كل من اأ. حمد اآل ال�ســـيخ وم. عيـــد العنزي و اأ. حممد 
القعود. ويتمثل ن�ســـاطها الرئي�ص يف ت�ســـنيع وبيع االأنابيب الفخارية. وقد بلغـــت قيمة التعامات خال عام 
2016م مبلغ 21.8 مليون ريال علمًا باأن اأع�ســـاء جمل�ص االإدارة التالية اأ�ســـماوؤهم لهم م�ســـلحة يف التعامل 
مع �ســـركة اخلزف لاأنابيب وهم : 1. املوؤ�س�ســـة العامة للتاأمينات االإجتماعية  2. املهند�ص �ســـعد بن اإبراهيم 

املعجل.
وينتهز جمل�ص االإدارة هذه املنا�سبة لي�سكركم على تلبيتكم لهذه الدعوة كما يتوجه بال�سكر اإىل حكومتنا الر�سيدة 
وعلى راأ�ســـها خادم احلرمني ال�ســـريفني و�ســـمو ويل عهده االأمني و�ســـمو ويل ويل العهد على الت�ســـجيع الذي تلقاه 
ال�سركة ، ويوؤكد على دعم ال�سركة وم�ساندتها لتحقيق روؤية 2030 واال�ستفادة من ما توفره من دعم كبري لل�سناعة 
ال�ســـعودية لتعظيم املحتوى املحلي ، و�ســـعي ال�ســـركة اإىل تنمية �سادراتها لت�ساهم يف دور ال�سناعة يف زيادة  دخل 
االقت�ساد غري النفطي، كما يعرب املجل�ص عن �سكره الإدارة ال�سركة وموظفيها على جهودهم املخل�سة وكذلك اإىل 

عماء ال�سركة يف داخل اململكة وخارجها على ا�ستمرار دعمهم وثقتهم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
جمل�س االإدارة
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 كمـا يف 31 دي�سمـرباملوجودات
2015م2016ماي�ساح

املوجودات املتداولة
324.199185.556نقـد ونقد مماثـل 

4195.073171.546 ذمم مدينة. �سايف 
5824.635737.513 خمزون. �سايف

111.055138.202 6دفعات مقدما واأر�سدة مدينة اأخرى 
50.47630.476قر�ص ل�سركة زميلة

1.205.4381.263.293جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة

733.35881.812ا�ستثمارات واأ�سول مالية   
8125.720506.508م�سروعات حتت التنفيذ

91.736.0631.407.831 ممتلكات واآالت ومعدات. �سايف 
1.895.1411.996.151جمموع املوجودات غري املتداولة

3.100.5793.259.444جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات املتداولة
    -10203.000قرو�ص ق�سرية االأجل 

13261.703277.110اأق�ساط متداولة من قرو�ص طويلة االأجل 
201.852242.652ذمم دائنة 

1188.21083.747م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى 
1216.95215.345خم�س�ص الزكاة ال�سرعية 

771.717618.854جمموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

13430.348669.176 قرو�ص طويلة االأجل 
75.83473.520 خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة  

506.182742.696جمموع املطلوبات غري املتداولة
1.277.8991.361.550جمموع املطلوبات
حقوق امل�ساهمني

500.000 500.000 1 راأ�ص املال
218.336215.882احتياطي نظامي

1.100.9441.180.257اأرباح مبقـاة 
3.2121.636مكا�سب غري حمققة من اأوراق مالية متاحة للبيع 

188119�سايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية 
1.822.6801.897.894جمموع حقوق امل�ساهمني

3.100.5793.259.444جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
اإن االإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )22( ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية 

ش�رك�ة الخ��زف السعودي��ة
)�سرك�ة م�ساهم�ة �سعودي�ة(
قائمة المركز المالي
)باآالف الرياالت ال�سعودية(
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لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمــرب
2015م2016ماإي�ساح

1.303.5191.657.975�سايف املبيعات  
)1.075.995()943.019( تكلفة املبيعات 

360.500581.980جممل الدخـل
)207.129()184.432(14م�سروفات بيعية وت�سويقية 
)88.779()86.401(15م�سروفات عمومية واإدارية

89.667286.072الدخل من االأعمال امل�ستمرة الرئي�سة
)8.128()12.569(تكلفة التمويل

  -)25.000(خم�س�ص هبوط ا�ستثمارات 
21.739)5.057(16اإيرادات اأخرى. �سايف 

47.041299.683�سايف الدخل قبل الزكاة
)15.866()22.500(12خم�س�ص الزكاة

24.541283.817�سافــي الدخـل 
ربح )خ�سارة( ال�سهم االأ�سا�س بالريال ال�سعودي من: 

1.795.72االأعمال امل�ستمرة الرئي�سة 
)0.04()1.30(االأعمال امل�ستمرة الفرعية

0.495.68�سايف الدخل

اإن االإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )22( ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية   

ش�رك�ة الخ��زف السعودي��ة
)�سرك�ة م�ساهم�ة �سعودي�ة(

قائم��ة الدخ��ل
)باآالف الرياالت ال�سعودية(
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمربالتدفقـات النقديـة من االأن�سطة الت�سغيلية
2015م2016م

47.041299.683�سايف الدخـل قبـل الزكـاة
تعديات لت�سوية �سايف الدخـل قبل الزكاة مع

�سايف النقــد الناتـــج مــن االأن�سطــة الت�سغيلية:
 900351خم�س�ص ديون م�سكوك يف حت�سيلها 
1.7285.400خم�س�ص مواد راكدة وبطيئة احلركة 

24.03922.850ح�سة ال�سركة يف �سايف خ�سارة �سركات زميلة 
-25.000خم�س�ص هبوط يف قيمة ا�ستثمارات

175.612166.928اإ�ستهاكات  
)116()2.124(اأرباح بيع ممتلكات واآالت ومعدات 
13.95816.346خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة     

)الزيادة( النق�س يف املوجودات الت�سغيلية 
7.863)24.427(ذمم مدينة

)54.914()88.850(خمـزون 
)19.050(     -م�ستخدم من خم�س�ص املواد الراكدة وبطيئة احلركة

)33.619(19.867دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى 
الزيادة )النق�س( يف املطلوبات الت�سغيلية

)5.883()40.800(ذمم دائنة  
4.5354.898م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى 

156.479410.737النقدية من الت�سغيل 
)14.667()11.644(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة 

)15.666()20.896(الزكاة وال�سريبة املدفوعة 
123.939380.404�سايف النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من االأن�سطة االإ�ستثماريـة
    -991توزيعات م�ستلمة من �سركة زميلة 

)201.462()123.410(اإ�سافات ممتلكات واآالت ومعدات وم�سروعات حتت التنفيذ
)30.476()20.000(قر�ص ل�سركة زميلة

9.7588.290املح�سل من بيع ممتلكات واآالت ومعدات  
)223.648()132.661(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة االإ�ستثمارية

ش�رك�ة الخ��زف السعودي��ة
)�سرك�ة م�ساهم�ة �سعودي�ة(

قائم�ة التدفق�ات النقدي�ة
)باآالف الرياالت ال�سعودية(
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمربالتدفقـات النقديـة من االأن�سطة الت�سغيلية
2015م2016م

التدفقات النقدية من االأن�سطـة التمويليـة
)448.940()320.860(�سايف )امل�سدد( من القرو�ص
269.625508.697�سايف املح�سل من القرو�ص 

)101.400()101.400(توزيعات اأرباح ومكافاآت اأع�ساء جمل�ص االدارة املدفوعة 
)41.643()152.635(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية

115.113)161.357(�سايف التغري يف النقد والنقد املماثل 
185.55670.443النقد والنقد املماثل يف بداية ال�سنة

24.199185.556النقد والنقد املماثل يف نهاية ال�سنة
معامالت غري نقدية 

1.112)1.576()مكا�سب( خ�سائر اإعادة تقييم اأوراق مالية متاحة للبيع
)894()69(التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

478.919136.668حمول من م�سروعات وخمزون قطع غيار اىل ممتلكات واآالت ومعدات
7.280      -اجلزء غري املح�سل من قيمة اأرا�سي مباعة

125.000املحول من اأرباح مبقاة لزيادة راأ�ص املال

اإن االإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )22( ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.

ش�رك�ة الخ��زف السعودي��ة
)�سرك�ة م�ساهم�ة �سعودي�ة(

قائم�ة التدفق�ات النقدي�ة
)باآالف الرياالت ال�سعودية(
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ش�رك�ة الخ��زف السعودي��ة
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
)باآالف الرياالت ال�سعودية(
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التكوين والنشاط. 1

رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  تاأ�س�ست  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي  )ال�سركة(  ال�سعودية  اخلزف  �سركة 
)م/16( وتاريخ 1397/04/25هـ املوافق 1977/04/14م، وم�سجلة يف مدينة الريا�ص باململكة العربية 
ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010014590 وتاريخ 1398/02/15هـ املوافق 1978/01/24م.

خا�ص  زجاجي  طاء  )مواد  االن�سائية  الطفلية  املنتجات  �سنع  يف  لل�سركة  الرئي�سة  الن�ساطات  تتمثل 
وبرادات  اخلزف  من  �سحية  واأدوات  ال�سركة  ال�ستعمال  مغ�سول  و�سل�سال  لل�سركة  الداخلي  لا�ستعمال 
ملياه ال�سرب و�سخانات مياه كهربائية واغطية كرا�سي حمامات وباط �سرياميك وقي�ساين وعامات طرق 

خزفية ومكيفات �سحراوية با�ستيكية(. 

تت�سمن هذه القوائم املالية موجودات ومطلوبات ونتائج اأعمال ال�سركة وفروعها. 

يبلغ راأ�سمال ال�سركة امل�سرح به واملدفوع بالكامل مبلغ 500 مليون ريال �سعودي، ويتكون من 50 مليون 
اجتماعها  يف  لل�سركة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  اأقرت  وقد  �سعودية،  رياالت   10 �سهم  كل  قيمة  �سهم 
بتاريخ 2015/4/27م املوافقة على تو�سية جمل�ص االإدارة بزيادة راأ�ص مال ال�سركة من 375 مليون ريال 
باإ�سدار 12.5 مليون �سهم بقيمة 125 مليون ريال �سعودي  اإىل 500 مليون ريال �سعودي وذلك  �سعودي 

وذلك عن طريق منح �سهم واحد جماين مقابل كل ثاثة اأ�سهم قائمة وذلك من ح�ساب االأرباح املبقاة.

تبداأ ال�سنة املالية لل�سـركة مـن بدايـة �سهـر يناير وتنتهي بنهاية �سهـر دي�سمرب مـن كل �سنة ميادية.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 2
�سركات  يف  اال�ستثمارات  عدا  )فيما  التاريخية  التكلفـة  ملبداأ  وفقا  لل�سركة  املالية  القوائم  اإعداد  يتم 
اأ�سا�ص مبداأ  زميلة واال�ستثمارات يف االأوراق املالية املتاحة للبيع ح�سبما �سريد يف الفقرات التالية( على 
اال�ستحقاق وطبقا ملبادئ املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية، وتعتمد ال�سركة على نف�ص 
ال�سيا�سات املحا�سبية الإعداد القوائم املالية وفيما يلـي ملخ�سًا الأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد 

هذه القوائم املالية. 

التقديرات المح�اسبي�ة
 اإن اإعداد القوائم املالية وفقًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالإفرتا�سات 
التي قد توؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة وعلى االإف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة 
يف تاريخ القوائم املالية. وبالرغم من اأن التقديرات مبنية على اأف�سل املعلومات واالأحداث املتوفرة لدى 

االإدارة يف تاريخ اإ�سدار القوائم املاليـة اإال اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

النق�د والنقد المماثل  
يت�سمن النقـد والنقد املماثل النقديـة بال�سناديق واالأر�سـدة البنكية واال�ستثمارات االأخرى عالية ال�سيولة 

القابلة اإىل التحويل اإىل مبالغ نقدية معلومة والتي ت�ستحق خال ثاثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ �سرائها.
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الذمم المدين�ة
تظهر الذمم املدينة بال�سايف بعد جتنيب املبالغ الازمة لاأر�سدة املدينة امل�سكوك يف حت�سيلها، والتي 

يتم تقديرها وفق �سيا�سة ال�سركة املعتمدة.

المخ�زون
وفقًا  تكلفة املخزون  يتم حتديد  اأقل.  اأيهما  للتحقق  القابلة  القيمة  اأو �سايف  بالتكلفة  تقييم املخزون  يتم 
لطريقة املتو�سط املرجح. ت�ستمل تكلفة الب�ساعة تامة ال�سنع والب�ساعة حتت الت�سنيع على قيمة املواد 
وتكلفة االأيدي العاملة وم�سروفات الت�سنيع غري املبا�سرة. يتم تكوين خم�س�ص للمخزون الراكد وبطيء 

احلركة والذي يتم تقديره وفقا ل�سيا�سة ال�سركة املعتمدة.
ت�سجل مواد املخزون املعتربة جزء اأ�سا�سي من اآالت ومعدات امل�سانع مثل املواد االإ�سرتاتيجية واالحتياطية 

�سمن بند ممتلكات واآالت ومعدات. 

االستثمارات في شركات زميلة
املاليــة  �سيا�ساتهــا  على  هامًا  تاأثريًا  لل�سركة  والتي  زميلة  �ســركات  يف  اال�ستثمارات  على  املحا�سبــة  يتم 
املال  راأ�ص  اإىل 50% من  ا�ستثمارًا طويل االأجل يرتاوح بني %20  ال�سركة  التي متتلك فيها  اأو  والت�سغيليــة 
وفقًا لطريقة حقوق امللكية حيث يتم ت�سجيل اال�ستثمار عند ال�سراء بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك يف �سوء 
اأو خ�سائر  اأرباح  التغري يف ح�سة ال�سركة يف اأ�سول ال�سركة الزميلة. يتم اإدراج ح�سة ال�سركة يف �سايف 

ال�سركة الزميلة يف قائمة الدخل. 

االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع
تاريخ  حتى  بها  االإحتفاظ  عدم  بنية  واملقتناة  للبيع  املتاحة  املالية  االأوراق  يف  اال�ستثمارات  ت�سجيل  يتم 
وال�سناديق  �سركات  اأموال  روؤو�ص  ملكية  ح�س�ص  يف  )واملتمثلة  املتاجـرة  الأغرا�ص  اأو  اال�ستحقاق 
اال�ستثمارية(، بالقيمة العادلة، وتدرج �سمن املوجودات غري املتداولة ما مل يكن هناك نية لبيعها يف ال�سنة 
املالية الاحقة. يتم اإثبات املكا�سب واخل�سائر غري املحققة، الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة، يف 
بند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني، وحتدد القيمة العادلة على اأ�سا�ص القيمة ال�سوقية يف حالة تداول تلك 
اأما بالن�سبة لاأوراق املالية الغري متداولة فيتم االإبقاء عليها بالتكلفة يف حالة  االأوراق يف ال�سوق املالية، 
عدم توافر موؤ�سرات موثوق بها للقيمة العادلة. وي�سجل اأي اإنخفا�ص غري موؤقت يف قيمة تلك اال�ستثمارات 
خال  للبيع  املتاحة  املالية  االأوراق  بيع  عن  الناجتة  واخل�سائر  املكا�سب  اإثبات  يتم  الدخل.  قائمة  �سمن 
الفرتة التي حتدث فيها مع ت�سوية اأي مكا�سب اأو خ�سائر غري حمققة مت اإثباتها �سابقًا. التوزيعات النقدية 

من تلك اال�ستثمارات ت�سجل �سمن قائمة الدخل عند اإقرار التوزيع من اجلهات امل�ستثمر فيها.  

الممتلكات واآلالت والمعدات 
تظهر املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة بعد خ�سم اال�ستهاكات املرتاكمة. تعترب م�سروفات االإ�ساح 
وال�سيانة م�سروفًا اإيراديًا، اأما م�سروفات التح�سينات فتعترب م�سروفات راأ�سمالية. ويجري ا�ستهاك 
املمتلكات واالآالت واملعدات على اأ�سا�ص حياتها العملية املقدرة وفقًا لطريقة الق�سط الثابت ويتم ا�ستهاك 
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التح�سينات على املباين امل�ستاأجرة على اأ�سا�ص احلياة العملية املقدرة لهذه التح�سينات اأو املتبقي من مدة 
االيجار اأيهما ينتهي اأواًل. االأ�سل املباع اأو امل�ستبعد وا�ستهاكه املرتاكم يتـم حذفه من احل�سابات بتاريخ 
الت�سغيلية  االأعمار  وتقدر  الدخل،  قائمة  الناجتة �سمن  اأو اخل�سارة  الربح  اإثبات  ويتم  ا�ستبعاده،  اأو  بيعه 

للممتلكات واالآالت واملعدات كما يلـى:

ال�سنــــوات
10 – 33.33مبانــــــــــــــي

–  12.5اآالت ومعدات وقطع غيار راأ�سمالية  10
4 – 6.66و�سائــل نقـــل واإنتقـــال

6.66 -10اأثـــاث ومعــدات مكتبيــة
4 اأو فرتة االإيجار اأيهما اقلحت�سينـات على مباين م�ستاأجـرة

رسملة تكلف�ة اإلقتراض  
امل�ساريع حتت  ال�سركة، على  التي تكبدتها  القرو�ص  التمويل والتي متثل تكاليف  يتم ر�سملة �سايف تكلفة 
على  الر�سملة  معدل  بتطبيق  وذلك  طويلة،  زمنية  فرتة  اإن�ساوؤها  يتطلب  والتي  للر�سملة  املوؤهلة  التنفيذ 

متو�سط املبالغ التي يتم اإنفاقها على امل�ساريع املوؤهلة القائمة خال الفرتة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
يتم تكوين خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني يف القوائم املالية وفقًا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي 

على اأ�سا�ص الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة.       

مخصص الزكاة الشرعية
يتم اإحت�ساب خم�س�ص الزكاة ال�سرعية يف القوائم املالية وفقًا لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة 
العربية ال�سعودية. اأيـة تعديات قد تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم ت�سجيلها �سمن قائمة الدخل يف 

ال�سنة التي يتم اإ�ستام الربط النهائي فيها، حيث يتم حينئذ ت�سوية املخ�س�ص. 

تحقق اإليرادات
يتم ت�سجيل اإيرادات املبيعات عند ت�سليم الب�ساعة واإ�سدار الفاتورة للعميل.

المص�روفات 
االإعانية  واحلمات  والتوزيع  البيع  موظفي  ومزايا  رواتـب  يف  والت�سويقية  البيعية  امل�سروفات  تتمثل 
والبيع  باالإنتاج  مرتبطة  الغري  االأخـرى  امل�سـروفات  ت�سنيف  يتم  حكمها.  يف  وما  البيع  وم�سروفات 
والتوزيع �سمن امل�سروفات العمومية واالإدارية.  يتم توزيع امل�سروفات امل�سرتكة على امل�سروفات البيعية 

وامل�سروفات العمومية على اأ�سا�ص ثابت.  
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االحتياطي النظامي
تكوين  يتم  لل�سركة  االأ�سا�سي  والنظام  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سركات  نظام  متطلبات  مع  مت�سيا 
احتياطي نظامي بن�سبة 10 % من �سايف الدخل ال�سنوي. اإن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة اأرباح. 

الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل النظر يف القيمة الدفرتية لاأ�سول غري املتداولة للتاأكد من وجود اأي دليل 
على وقوع اأي خ�سارة ناجتة عن هبوط يف قيمة االأ�سول. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة 
القابلة لاإ�سرتداد لذلك االأ�سل لتحديد حجم هذه اخل�سارة. ويف احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير القيمة 
القابلة لاإ�سرتداد لذلك االأ�سل مبفـرده، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لاإ�سرتداد للوحدة القابلة 

لتوليد النقد التي ينتمي اإليها ذلك االأ�سل.
وفـي احلاالت التي يقدر فيها املبلـــغ القابل لاإ�سرتداد لاأ�سل اأو الوحـــدة القابلة لتوليد النقد باأقل من 
قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�ص القيمة الدفرتية لذلك االأ�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد اإىل القيمة 
القابلـة لاإ�سرتداد لها، ويتم اإثبات خ�سائر االإنخفا�ص يف قيمة االأ�سل كم�سروفات يف قائمة الدخل للفرتة 

املالية التي حتدث فيها. 
اأو  واإذا ما مت الحقًا عك�ص قيد خ�سارة االإنخفا�ص يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لاأ�سل 
الوحدة القابلة لتوليد النقد اإىل القيمة املعدلة القابلة لاإ�سرتداد له، على اأال تزيد القيمة الدفرتية التي 
متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ص حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�سارة االإنخفا�ص 
اإثبات عك�ص قيد خ�سارة  اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم  يف قيمة ذلك االأ�سل 

االإنخفا�ص يف القيمة كاإيرادات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التي حتدث فيها.

المشتقات المالية 
ت�ستخدم م�ستقات االدوات املالية عند التعر�ص الأ�سعار الفائدة وخماطر اأ�سعار ال�سرف االأجنبي، مبا يف 
ذلك العقود االآجلة و�سعر الفائدة ملبادلة العمات. يتم قيا�ص كافة االدوات املالية بالقيمة العادلة، ويتم 
العادلة الناجتة موجبة وكمطلوبات عندما تكون  العادلة كموجودات عندما تكون القيمة  اإثباتها بقيمتها 
القيمة العادلة الناجتة �سالبة. يتم اثبات اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للم�ستقات املالية 
امل�ساهمني.  اأو خ�سائر مرتاكمة �سمن حقوق  اأرباح  ينتج عنها  والتي  النقدية  للتدفقات  واملوؤهلة كتحوط 
الربح واخل�سارة املتعلق باجلزء غري الفعال يتم اإثباته �سمن قائمة الدخل. عندما يتم اإنهاء اأداة املخاطر 
واليزال يتوقع حدوث معامات م�ستقبا فاإنه يتم االإبقاء على االأرباح واخل�سائر املرتاكمة �سمن حقوق 
امل�ساهمني، وفى حالة عدم وقوع املعاملة م�ستقبا يتم اإثبات االأرباح واخل�سائر املرتاكمة يف قائمة الدخل.

العمالت األجنبية
مت�سك ال�سركة ح�ساباتها بالريال ال�سعودي، ويتم حتويل املعامات التي تتم بالعملة االأجنبية اىل الريال 
اإجراء املعاملة.  ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية  ال�سائدة عند  ال�سعودي وفقًا الأ�سعار ال�سرف 
امل�سجلة بالعمات االأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإىل الريال ال�سعودي وفقًا الأ�سعار ال�سرف 
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ال�سائدة يف ذلك التاريخ. اإن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات اأو حتويل العمات االأجنبية يتم 
اإدراجها �سمن قائمة الدخل.

ربح السهم 
يتم اإحت�ساب ربح ال�سهم با�ستخدام املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم العادية القائمة خال الفرتة، علمًا باأن 

جميع اأ�سهم راأ�سمال ال�سركة اأ�سهم عادية.

نق�د ونق�د مماثل. 3

كمـا يف 31 دي�سمرب

2015م2016م

22.73285.823نقد لدى البنوك

98.000-وديعة بنكية

1.4671.733نقد يف ال�سناديق

24.199185.556

ذمم مدينة، صافي. 4

149.800127.887ذمم مدينة جتارية مغطاة 

49.02946.515ذمم مدينة جتارية غري مغطاة 

198.829174.402

)2.856()3.756(خم�س�ص ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

195.073171.546

وقد كانت حركة خم�س�ص الديون امل�سكوك يف حت�سيلها خال ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب كما يلــي: 

كمـا يف 31 دي�سمرب

2015م2016م

2.8562.505الر�سيد يف بداية ال�سنة 

900351اإ�سافات خال ال�سنة 

 --ا�ستبعاد خال ال�سنة 

3.7562.856
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مخزون صافي       . 5

كمـا يف 31 دي�سمرب  
2015م2016م

448.703315.018اإنتـاج تـام 
66.95560.293اإنتاج حتت الت�سنيع 

194.551250.799مـواد خـام  
29.36833.464ب�ساعة م�سرتاة بغر�ص البيع 

97.08388.236قطـع غيـار  
836.660747.810

)10.297()12.025(خم�س�ص مواد راكدة وبطيئة احلركة
824.635737.513

تتلخ�ص حركة خم�س�ص املواد الراكدة وبطيئة احلركة فيما يلــي: 

كمـا يف 31 دي�سمرب  
2015م2016م

10.29723.947الر�سيد يف بداية ال�سنة 
1.7285.400اإ�سافات خال ال�سنة 
)19.050(-ا�ستبعاد خال ال�سنة 

12.02510.297

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى        . 6

كمـا يف 31 دي�سمرب  
2015م2016م

20.52314.720م�سروفات مدفوعة مقدمًا 
35.40232.528تاأمينات لدى اجلمارك ولدى الغري   

2.1002.151�سلف عاملني 
81.049108.731دفعات مقدما للموردين 

391-اأخـرى    
139.074158.521

)20.319()28.019(خم�س�ص ديون م�سكوك يف حت�سيلها 
111.055138.202

شركة الخ�زف السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خاف ذلك(
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إستثم���ارات وأص��ول مالي����ة. 7

كمـا يف 31 دي�سمرب

2015م2016م

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة 

41.03565.335�سركة اخلزف لاأنابيب )7اأ( 

8.7069.436�سركة توزيع الغاز الطبيعي )7ب(    

475475�سركة اخلزف لاإ�ستثمار )7ج( 

50.21675.246

--)25.000(خم�س�ص هبوط يف قيمة ا�ستثمارات )7اأ(

25.21675.246

اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع

3.9422.366�سركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات )ين�ساب(

4.2004.200�سركة عقارات اخلليج 

8.1426.566

33.35881.812االإجمــــــايل 

متتلك ال�سركة ن�سبة 50% يف راأ�سمال �سركة اخلزف لاأنابيب البالغ 193 مليون ريال �سعودي )عام  7اأ( 
يف  الرئي�ص  ن�ساطها  يتمثل  مقفلة  م�ساهمة  �سركة  وهي  �سعودي(  ريال  مليون   193 مبلغ  2015م: 
ت�سنيع االأنابيب الفخارية. اال�ستثمار املذكور م�سجل وفقا لطريقة حقوق امللكية. خال الربع الثالث 
قامت �سركة اخلزف لاأنابيب باإعادة تقييم ملوجوداتها الثابتة تبني من نتيجته وجود انخفا�ص يف 
قيمة تلك املوجودات مببلغ 50 مليون ريال �سعودي. وقد قرر جمل�ص االإدارة تكوين خم�س�ص ملواجهة 
ذلك االنخفا�ص بقيمة 25 مليون ريال �سعودي وبن�سبة م�ساهمة ال�سركة يف راأ�ص مال �سركة اخلزف 

لاأنابيب.

متتلك ال�سركة ن�سبة 15.87% يف راأ�سمال �سركة توزيع الغاز الطبيعي املدفوع البالغ 25 مليون ريال  7ب( 
�سعودي وهي �سركة م�ساهمة مقفلة يتمثل ن�ساطها الرئي�ص يف �سراء الغاز وتوزيعه على امل�سانع يف 
باإ�ستخدام طريقة  املذكور  االإ�ستثمار  باإثبات  ال�سركة  الريا�ص. قامت  الثانية يف  ال�سناعية  املدينة 
ال�سركة  اإدارة  داخل جمل�ص  لها  لوجود متثيل  نظرا  عليها  لل�سركة  هام  تاأثري  لوجود  امللكية  حقوق 

امل�ستثمر فيها. 

شركة الخ�زف السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خاف ذلك(
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خال عام 2011م مت تاأ�سي�ص �سركة اخلزف لاإ�ستثمار ك�سركة ذات م�سئولية حمدودة بامل�ساركة مع  7ج( 
�سركة اخلزف لاأنابيب )�سركة زميلة( براأ�سمال قدره 500 األف ريال �سعودي، ن�سيب ال�سركة منه 
475 األف ريال �سعودي بن�سبة 95% م�سددة بالكامل ويتمثل ن�ساطها الرئي�ص يف خدمات االإ�سترياد 
والت�سدير والت�سويق للغري وجتارة اجلملة والتجزئة يف االأنابيب ومواد البناء، قامت ال�سركة باإثبات 
االإ�ستثمار املذكور باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية حيث اأن ال�سركة مل تبداأ ن�ساطها التجاري منذ 

تاأ�سي�سها خال عام 2011م وحتى تاريخ اإ�سدار هذه القوائم املالية.

مشروع�ات تح�ت التنفي�ذ. 8

كمـا يف 31 دي�سمرب  

2015م2016م

40.16840.129تو�سعة م�سنع باط ال�سرياميك

196.367-تو�سعة م�سنع االأدوات ال�سحية 

303173.773م�سروع الطوب االأحمر 

59.87561.619تو�سعة م�سنع ال�سخانات

6821م�سروع مناجم ال�سحراء 

25.36833.799اأخرى 

125.720506.508

بلغــــت �سايف تكاليـف التمويــــل املر�سملة على امل�ساريــــع خـــال ال�سنة مبلــــغ 14.9 مليــــــون ريـــال �سعـــودي 
)عام 2015م: مبلغ 10.70 مليون ريال �سعودي(.

شركة الخ�زف السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خاف ذلك(
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ممتلكات وآالت ومعدات، صاف�ي. 9

مبايناأرا�سي
اآالت ومعدات

وقطع 
راأ�سمالية

اأثاث ومعدات 
مكتبية

�سيارات 
ومعدات نقل

حت�سينات 
على مباين 
م�ستاأجرة

جممـــوع

التكلفـــــــــــة

165.619787.2551.811.31276.86399.03518.5852.958.669يف 1 ينايــر 2016م

29.548-9.8325.6898.9565.071-اإ�سافــــــــات

145.165315.45216.0975151.690478.919-حمول من م�سروعات

)14.051()250()9.531(-)4.268()2(-اإ�ستبعادات

يف 31 دي�سمرب 
2016165.619942.2502.128.185101.91695.09020.0253.453.085م

اال�ستهالك 
املرتاكـم

)1.550.838()15.786()73.077()58.318()969.863()433.794(-يف 1 ينايــر 2016م

)175.613()383()12.107()11.019()120.058()32.046(-ا�ستهاك ال�سنــــة 

19.332969.429-اإ�ستبعادات

يف 31 دي�سمرب 
)1.717.022()16.073()75.852()69.337()1.089.921()465.839(-2016م

�سايف القيمـة 
الدفرتية

يف 31 دي�سمرب 
2016165.619476.4111.038.26432.57919.2383.9521.736.063م

يف 31 دي�سمرب 
2015165.619353.461841.44918.54525.9582.7991.407.831م

القرو�ص  مقابل  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  ل�سالح  ال�سركة  م�سانع  موجودات  كافة  رهن  مت 
املمنوحة منه لل�سركة. بع�ص مباين ال�سركة مقامة على اأرا�ص م�ستاأجرة من الدولة بعقود ترتاوح مدتها ما 

بني 10 – 30 �سنة باإيجار �سنوي رمزي قابلة للتجديد عند انتهائها ملدد مماثلة.

قروض قصيرة األجل. 10

تتمثل القرو�ص ق�سرية االأجل يف قرو�ص مرابحة اإ�سامية ممنوحة لل�سركة من بنوك جتارية حملية وذلك 
وفق عوائد متفق عليها ب�سمان �سندات الأمر ل�سالح البنوك بقيمة تلك القرو�ص.

شركة الخ�زف السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خاف ذلك(
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مستحقات وأرصدة دائنة أخرى. 11

كمـا يف 31 دي�سمرب  

2015م2016م

36.07240.307م�ستحقات عاملني 

24.28620.354م�سروفات م�ستحقة 

22.98618.868دفعات مقدما وتاأمينات من العماء  

4.6784.099توزيعات اأرباح م�ساهمني غري مدفوعة 

 188119خم�س�ص التغري يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية 

88.21083.747

مخصص الزكاة الشرعية. 12

  لل�سنــة املنتهية يف 31 دي�سمرب  

2015م2016م

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

1.797.9511.493.606حقوق امل�ساهمني 

47.041299.683�سايف الدخل املعدل 

787.713925.495اإ�سافـات   

)2.075.012()2.022.699(ح�سميات 

610.006643.772وعاء الزكاة ال�سرعية 

شركة الخ�زف السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خاف ذلك(
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  لل�سنــة املنتهية يف 31 دي�سمرب  

2015م2016م

حركة خم�س�س الزكاة هي كما يلـي:

15.34515.145ر�سيد اأول ال�سنة 

)15.666()20.893(امل�سدد خال ال�سنة 

22.50015.866خم�س�ص ال�سنة 

16.95215.345
موقف الربط النهائي

2015م  دي�سمرب   31 يف  املنتهية  ال�سنة  حتى  املالية  والقوائم  ال�سنوية  الزكوية  االإقرارات  ال�سركة  قدمت 
و�سددت ما ا�ستحق عليها مبوجب هذه االإقرارات وح�سلت على �سهادة الزكاة لعام 2015م.

شركة الخ�زف السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خاف ذلك(
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قروض طويلة األجل    . 13

كمـا يف 31 دي�سمرب
2015م2016م

167.051205.036قرو�ص �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي )13اأ(
525.000741.250قرو�ص بنوك حملية )13ب(

692.051946.286جمموع القرو�س
يخ�سم: اأق�ساط متداولة 

)54.610()25.870(قرو�ص �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي
)222.500()235.833(قرو�ص بنوك حملية

)277.110()261.703(جمموع االأق�ساط املتداولة
430.348669.176اأق�ساط غري متداولة من قرو�س طويلة االأجل

13 أ( قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي )"الصندوق"( 

لدى ال�ســركة قـــرو�ص من ال�سندوق لتمويــل التو�سعات يف م�سانع باط ال�سرياميك والبور�سان واالأدوات 
ال�سحيــة و�سخانات املياه الكهربائية وم�سنع الطوب االأحمر. هذه القرو�ص م�سمونة برهن كافة املوجودات 
الثابتة اخلا�سة بتلك امل�سانع ل�سالح ال�سندوق. وقد ت�سمنت العقود املوقعة مع ال�سندوق �سروطا فيما 
يخ�ص التزام ال�سركة ببع�ص الن�سب وال�سروط املالية. يتم �سداد هذه القرو�ص على اأق�ساط ن�سف �سنوية 
1444/04/15هـ  يف  وتنتهي  2012/03/08م  املوافق  1433/04/15هـ  يف  بداأت  القيمة  مت�ساوية  غري 

املوافق 2022/11/09م.

بلغت قيمــة الت�سهيات غري امل�ستخدمــة من قرو�ص ال�سندوق كما يف 31 دي�سمرب 2016م مبلغ 56 مليون 
ريال �سعودي، علمًا باأن تاريخ انتهاء ال�سحب من تلك القرو�ص هو 1438/12/29هـ املوافق 2017/9/20م.

كانت حركة قرو�ص ال�سندوق خال ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب كما يلـي: 

كمـا يف 31 دي�سمرب
2015م2016م

205.036201.591ر�سيد اأول ال�سنـة  
16.62564.165امل�ستلم خال ال�سنة  
)60.720()54.610(امل�سدد خال ال�سنة 
167.051205.036ر�سيد اآخر ال�سنـة  

شركة الخ�زف السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خاف ذلك(
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قروض بنوك محلية  13 ب( 

لدى ال�سركة ت�سهيات اقرتا�ص طويل االأجـــل بطريقة املرابحة االإ�ساميــة من قبل بنوك جتارية حملية 
مببلغ اإجمايل قدره 791 مليون ريال �سعودي، وذلك لتمويل اأعمال التو�سعة يف امل�سانع وب�سمان �سند الأمر 
ل�سالح البنوك. يتم احت�ساب عوائد القرو�ص وفقًا التفاقيات املرابحة، ويتم �سداد القرو�ص على اأق�ساط 

ن�سف �سنوية غري مت�ساوية القيمة بداأت يف 2013/4/30م وتنتهي يف 2021/9/16م.

وقد كانت حركة القرو�ص البنكية املحلية خال ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب كما يلـي: 

كمـا يف 31 دي�سمرب
2015م2016م

741.250664.938ر�سيد اأول ال�سنـة  
50.000300.000املح�سل من القرو�ص خال ال�سنة  

)223.688()266.250(امل�سدد خال ال�سنة 
525.000741.250ر�سيد اآخر ال�سنة 

مصروفات بيعي�ة وتسويقي�ة. 14

 لل�سنــة املنتهية يف 31 دي�سمرب  

2015م2016م

72.17879.662 رواتب واأجور وما يف حكمها 

63.64782.504 اأجور نقل و�سحن 

10.6919.822 دعاية واإعان 

14.02512.178 ا�ستهاكات 

9.98910.302 اإيجارات 

3.7843.298 اإ�ساح و�سيانة 

6.8856.448 اإت�ساالت ور�سوم 

2.7862.569 تاأمني و�سفر

447346 اأخـرى   

184.432207.129

شركة الخ�زف السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خاف ذلك(
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مصروفات عمومي�ة وإداري�ة. 15
لل�سنــة املنتهية يف 31 دي�سمرب  

2015م2016م

59.01358.470رواتب واأجور وما يف حكمها 

8.9787.173ا�ستهاكات 

11.8729.608اإ�ساح و�سيانة 

4.1759.624لوازم ومواد م�ستهلكة

1.1581.265تاأمني و�سفر

1.2012.632م�سروفات بنكية

47اأخــرى  

86.40188.779

ح�سور  وبدالت  م�سـروفات  وكذا  االإدارة،  جمل�ص  الأع�ساء  اجلل�سات  ح�سور  وبدالت  م�سروفـــات  بلغـــت 
األف ريال �سعـودي )عام  ال�سنة مبلــغ 784  االإدارة خـال  املنبثقة مـن جملـــ�ص  اللجـان االأخـرى  جل�سـات 

2015م: مبلغ 710 األف ريال �سعودي(.

)مصاريف( إيرادات أخرى، صافي . 16

لل�سنــة املنتهية يف 31 دي�سمرب  

2015م2016م

)22.850()22.929(ن�سيب ال�سركة يف خ�سائر �سركات زميلة    

13.649-خم�س�ص مواد راكدة وبطيئة احلركة انتفى الغر�ص منه

5.7359.815فروقات عملة 

2.124116اأرباح بيع ممتلكات  

6.26410.459اإيرادات بيع خملفات اإنتاج  

2.9382.938اإيجــار 

8117.612اأخــرى. �سايف   

)5.057(21.739 

شركة الخ�زف السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خاف ذلك(
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األطراف ذوي عالقة . 17

الغاز من  ب�سراء  تقوم  اأطراف ذات عاقة حيث  مع  العادية  التجارية  اأعمالها  �سياق  ال�سركة يف  تتعامل 
�سركة توزيع الغاز الطبيعي )�سركة زميلة م�ستثمر فيها(، كما تتعامل مع �سركة اخلزف لاأنابيب )�سركة 
زميلة م�ستثمر فيها( بتعامات متنوعة. علمًا باأنه يتم التعامل مع االأطراف ذات العاقة بنف�ص �سروط 
التعامل التجارية مع االأطراف االأخرى غري املرتبطة مع ال�سركة. وفيما يلي اأر�سدة وتفا�سيل املعامات مع 

االأطراف ذات عاقة خال عام 2016م:

ر�سيــــــد نـــوع التعامــل
2016/01/01م

حجم 
املعامــــالت

الت�سديـــدات 
واملتح�ســالت

ر�سيـــــــد 
2016/12/31م

�سركة توزيع الغاز 
الطبيعي

2.789)35.453(1.80736.435م�سرتيات

�سركة اخلزف 
لاأنابيب  

)61.978(   345)21.822(  )40.501(متنوعة  

االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية    . 18
لــدى ال�ســركة ت�سهيات بنكية يف �سكل خطابات �سمان واإعتمادات م�ستنديــة من قبــل بنــوك حملية كما يف 
31 دي�سمرب 2016م مببلـــغ 87 مليون ريال �سعودي )2015م: مبلغ 62 مليون ريال �سعودي( منها اإعتمادات 
تخ�ص اإرتباطات راأ�سمالية عن عقود توريد اآالت ومعدات م�ساريع تو�سعة امل�سانع مببلغ 35 مليون ريال 

�سعودي )2015م: مبلغ 21 مليون ريال �سعودي(. 

ت�سمن ال�سركة 36 مليون ريال �سعودي من قر�ص �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي املمنوح اإىل �سركة 
اخلزف لاأنابيب )�سركة زميلة( كما يف 31 دي�سمرب 2016م )2015م: مبلغ 40 مليون ريال �سعودي(. كما 
ت�سمن ال�سركة 43 مليون ريال �سعودي من قر�ص البنك ال�سعودي لاإ�ستثمار املمنوح اإىل ال�سركة الزميلة 

كما يف 31 دي�سمرب 2016م )2015م: مبلغ 43 مليون ريال �سعودي(. 

المعلومات القطاعية. 19
القطـــاع عبــارة عن جــزء اأ�سا�سي من ال�سركة يقـــوم ببيـــع/ تقدمي خدمـات معينـــة )قطــــاع اأعمــــال( 
اأو يقـــوم ببيـع / تقدمي خدمات يف بيئة اقت�سادية معينة )قطاع جغرايف( وتختلف اأرباحه وخ�سائره عن 
اأرباح وخ�سائر القطاعات االأخرى. تتبع ال�سركة قطاع االأعمال كاأ�سا�ص الإعداد املعلومات املالية اخلا�سة 
بها ولتم�سيها مع طرق اإعداد التقارير الداخلية، علمًا باأن ال�سركة تقوم باإن�ساء وتطوير نظام ميّكنها من 

توفري معلومات قطاعية تف�سيلية للن�ساط. 

تتمثل قطاعات ال�سركة االأ�سا�سية يف قطاع باط ال�سرياميك واالأدوات ال�سحية وقطاع ال�سخانات. ويتم 

شركة الخ�زف السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خاف ذلك(
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البلوك  وقطاع  البا�ستيكية  املنتجات  وقطاع  االإنتاج  انتاج مدخات  وهي قطاع  االأخرى  القطاعات  دمج 
االأحمر �سمن قطاع باط ال�سرياميك واالأدوات ال�سحية، فيما يتم دمج قطاع برادات مياه ال�سرب وقطاع 
املكيفات ال�سحراوية البا�ستيكية �سمن قطاع ال�سخانات، وذلك لعدم اأهميتها الن�سبية للتقرير عن كل 

منها كقطاع م�ستقل. وفيما يلي املعلومات املتعلقة بهذين القطاعني:

قطــاع 
بـالط ال�سرياميك 

واالأدوات ال�سحية  
قطـــــاع 

املجمـــوعال�سخـانــات

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م 

2.739.858360.7213.100.579جمموع املوجودات

1.202.50775.3921.277.899جمموع املطلوبات

995.421308.0981.303.519�سايف املبيعــات

263.88296.618360.500جممل الدخل

34.85824.541)10.317(�سايف الدخل

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م

2.949.252310.1923.259.444جمموع املوجودات

1.248.458113.0921.361.550جمموع املطلوبات

1.324.726333.2491.657.975�سايف املبيعــات

483.91898.062581.980جممل الدخل

231.95351.864283.817�سايف الدخل

إدارة المخاطر والقيمة العادلة لألدوات المالية   . 20

مخاطر العموالت  
تنتج خماطر العموالت من التغريات والتذبذبات املحتملة يف معدالت الفائدة التي توؤثر على الربح امل�ستقبلي 

اأو القيم العادلة لاأدوات املالية.  

تخ�ســع ال�سركة ملخاطر العمــوالت على مطلوباتها املالية التي تدفع عليها عموالت والتي تت�سمن اأر�سدة 
الت�سهيات البنكية والقرو�ص. ت�سعــى ال�سركة لتقليل خماطــر مـعــدل الفائدة من خال مراقبة التذبذبات 
اتفاقيات  باإبرام  تقوم  حيث  احلاجة،  عند  املخاطر  لهــذه  بالتحوط  وتقوم  الفائدة  معدالت  يف  املحتملة 
حتوط ق�سرية االأجل مع اأحد البنوك التجارية املحلية لتثبيت اأ�سعار العموالت )االتفاقية القائمة يف تاريخ 
املركز املايل مببلغ 38 مليون ريال �سعودي وتنتهي يف 07 يونيو 2017م(. تعتقد اإدارة ال�سركة اأن خماطر 

�سعر الفائدة غري جوهرية.

شركة الخ�زف السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خاف ذلك(
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مخاطر السيولة
حال  املالية  باملطلوبــات  املتعلقة  التزاماتها  مقابلة  على  ال�سركة  قدرة  عدم  يف  ال�سيولة  خماطر  تتمثل 
ا�ستحقاقها. تتم مراقبة احتياجات ال�سيولة على اأ�سا�ص �سهري وتعمل االإدارة على التاأكد من توفر اأموال 

كافية ملقابلة اأي التزامات عند ا�ستحقاقها. 

تتكون املطلوبات املالية لل�سركة من القرو�ص ق�سرية االأجل واالأق�ساط املتداولة من القرو�ص طويلة االأجل 
ال�سيولة عن  واأوراق الدفـــع واملطلوبات االأخــــــرى. تعمل ال�سركة على احلد من خماطر  والذمم الدائنة 
طريق التاأكد من توفر ت�سهيات بنكية، باالإ�سافة اإىل اإجراء موائمة بني فرتات حت�سيل اأر�سدة العماء 

وفرتات �سداد اأر�سدة املوردين.

مخاطر االئتمان   
اإن خماطر االإئتمان تتمثل يف اخفاق اأحد االأطراف يف اأداة ماليـــة يف الوفـــاء بالتزامـــه والت�سبب يف تكبـــد 

ال�سركة خ�سارة مالية.

اإن االأدوات املالية اخلا�سة بال�سركة التي ميكن اأن تتعر�ص ملخاطر االإئتمان تت�سمن ب�سكل اأ�سا�ص النقدية 
بالبنوك وذمم العماء. تقوم ال�سركة باإيداع اأموالها يف م�سارف مالية ذات �سمعة وقدرة اإئتمانية عالية 
وال تتوقع االإدارة وجود خماطر اإئتمان هامة تنتج عن ذلك. كما ال تتوقع االإدارة اأن تتعر�ص ملخاطر اإئتمان 
هامة من ح�سابات العماء نظرًا الأن لديها قاعدة عري�سة من العماء التي تعمل يف اأن�سطة خمتلفة، كما 
الذمم  قيامها مبراقبة  اإىل  باالإ�سافة  كافية من عمائها،  ال�سركة على احل�سول على �سمانات  حتر�ص 

املدينة القائمة دوريًا.  

مخاطر العمالت األجنبية 
تنتج خماطــر العمــات من التغريات والتذبذبات يف قيمة االأدوات املالية نتيجة للتغري يف اأ�سعار العمات 
اأن �سعر  االأجنبية. ال تتوقع ال�سركة مواجهة اأي خماطر من العمليات التي تتم بالدوالر االأمريكي، حيث 
العمات  اأ�سعار  تقلبات  ال�سركة  اإدارة  تراقب  االأمريكي.  الدوالر  مقابل  مثبت  ال�سعودي  الريال  �سرف 

االأخرى وتتحوط لتلك التقلبات عند احلاجة وتعتقد اأن خماطر العمات االأجنبية غري جوهرية.

القيمة العادلة لألدوات المالية   
بعلمهما  بني طرفني  تتم  معاملة  التزام يف  �سداد  اأو  اأ�سل  مبادلة  به  يتم  الذي  املبلغ  العادلة هي  القيمة 
والذمم  املماثل  والنقد  النقد  من  لل�سركة  املالية  املوجودات  تتكون  جتاري.  اأ�سا�ص  على  اإرادتهما  وملء 
املدينة واملوجودات االأخرى وتتكون مطلوباتها املالية من القرو�ص والذمم الدائنة واأوراق الدفع واملطلوبات 

االأخرى.

ال تختلف القيمة العادلة لاأدوات املالية جوهريًا عن قيمتها الدفرتية. 

شركة الخ�زف السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خاف ذلك(
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توزيعات األرباح . 21
وافقت اجلمعية العامة العادية لل�سركة يف اإجتماعها املنعقد بتاريخ 2016/04/27م على توزيع اأرباح نقدية 
على امل�ساهمني مببلغ 100 مليون ريال �سعودي عن عام 2015م بواقع 2 ريال �سعودي لل�سهم الواحد وتعادل 

20% من القيمة اال�سمية لل�سهم، و�سرف مبلغ 1.4 مليون ريال �سعودي مكافاأة الأع�ساء جمل�ص االدارة. 

اإجتماعه الذي انعقد بتاريخ 2016/12/28م على  العامة للم�ساهمني يف  اأو�سى جمل�ص االإدارة للجمعية 
الواحد  لل�سهم  بواقع ريال  امل�ساهمني مببلغ 50 مليون ريال عن عام 2016م،  اأرباح نقدية على  توزيعات 

وتعادل 10% من القيمة اال�سمية لل�سهم.

إعتماد القوائم المالية. 22
اعتمدت هذه القوائم املاليـة مـن قبـل جملـ�ص اإدارة ال�سركـة يف تاريخ 2017/2/21م.

شركة الخ�زف السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خاف ذلك(
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