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 اإلدارةتقرير مجلس 
 

 
) حس�ب تق�ويم أم الق�رى(ه�ـ 1434جم�ادي األول�ى  20الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم االثنين  إلى

مي��ر س��لمان بفن��دق ش��يراتون م ف��ي الس��اعة الثامن��ة والنص��ف مس��اًء بقاع��ة األ2013المواف��ق أول إبري��ل 

 .الرياض

 

 حضرات المساهمين الكرام 
يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبي�تكم دعوت�ه لحض�ور اجتم�اع الجمعي�ة العام�ة  

م 2012الع�ام ش�فوعاً ب�القوائم المالي�ة ع�ن نت�ائج مالعادية الخامسة والثالثين وأن يتقدم إليكم بتقريره الس�نوي 

ئم ال��دخل والت��دفقات م وك��ذلك ق��وا31/12/2012والت�ي تتض��من قائم��ة المرك��ز الم��الي للش��ركة كم�ا ه��ي ف��ي 

 .النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين واإليضاحات المبينة عليها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ 

 

 نشاط الشركة 

) الص�حية واألدواتم�ن ب�الط الس�يراميك ( أنواعه�اتصنيع وبي�ع المنتج�ات الخزفي�ة عل�ى اخ�تالف  

 .ت ومواد مكملة ت وآالوكذلك سخانات المياه ومكوناتها واستيراد ما يتطلبه ذلك من معدا

م�ن ص�افي أرب�اح الش�ركة ف�ي % 87يشكل صافي دخل قطاع بالط السيراميك واألدوات الصحية  

 .من هذه األرباح % 13حين يشكل قطاع السخانات 

 

 نتائج أعمال الشركة 

م ف��ي كاف��ة أنش��طتها اإلنتاجي��ة 2012لع��ام  جدي��دة  تحقي��ق أرق��ام قياس��يةواص��لت الش��ركة بحم��د هللا 

م هو األفضل في تاريخ الشركة من حيث األداء وتحقي�ق األه�داف 2012ويعتبر عام . والتسويقية والربحية 

ى م عل�2012كما حققت الشركة بحمد هللا أرقامه�ا المس�تهدفة بالميزاني�ة التخطيطي�ة لع�ام . البيعية والربحية 

 : النحو اآلتي 

م وس�بب الزي�ادة ناش�ئ 2011مقارن�ة بالع�ام الماض�ي % 5,8بواق�ع الدخل من العملي�ات الرئيس�ية  زاد  .1

وفيم��ا يل��ي بي��ان . م 2011م مقارن��ة بع��ام 2012ع��ن نم��و النش��اطات اإلنتاجي��ة والبيعي��ة خ��الل ع��ام 

وصافي ال�دخل  األخرىات وصافي اإليراديوضح دخل السنة من العمليات الرئيسية والنفقات المالية 

 :م 2011م مقارناً بالعام الماضي 2012لعام 
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 م2011عام  م 2012عام      
 ألف لایر   ألف لایر             

 243,862 257,888 دخل السنة من العمليات الرئيسية  

 )17,132( )16,353(  نفقات مالية بالصافي  
 12,760 14,634  صافي اإليرادات األخرى  

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ     
 239,490 256,169  صافي الدخل قبل الزكاة  
 
 )7,475( )8,580(  مخصص الزكاة الشرعية  

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ     
 232,015 247,589  صافي دخل السنة  

     ======= ======== 
 

 التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 

 .من مبيعات الشركة % 33      لرياضإيرادات منطقة ا 

 .من مبيعات الشركة % 28  مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف إيرادات  

 .من مبيعات الشركة % 26    إيرادات باقي المناطق بالمملكة 
 .مبيعات الشركة من % 13     إيرادات التصدير للخارج  

 ــــــــــــــــ        
   % 100     المجموع   

        ====== 
 

 م2011المقارنة مع نتائج العام الماضي 

م رقم�اً 2012بلغ�ت خ�الل ع�ام واستمرت ـ بحمد هللا ـ مبيعات الشركة ب�النمو والزي�ادة المتواص�لة  

وفيم�ا . م 2011عن مبيع�ات الع�ام الماض�ي % 18,5مليون لایر بزيادة قدرها  1,447بلغ جديداً  قياسيا

 % .14يلي بياناً بمبيعات آخر خمس سنوات والتي تشير إلى متوسط نمو سنوي قدره 

 

 المبيعات بآالف الرياالت  السنة  

 2008  857,106 

 2009  957,725 

 2010  1,079,823 

 2011  1,221,345 

 2012  1,447,363 
 =====  

حي�ث ت�م  ، معرضاً متواجداً ف�ي معظ�م م�دن المملك�ة 28وتواصل الشركة تقديم خدماتها من خالل  

ي��ق المل��ك س��عود ردي��دين ف��ي ك��ل م�ن ح��ي الص��حافة بالري��اض وف��ي طجخ�الل الع��ام افتت��اح معرض��ين 
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بمنطق�ة  ال�رس م ت�م افتت�اح مع�رض ف�ي مدين�ة2013وف�ي بداي�ة الع�ام الح�الي ) . مع�رض ث�ان(بالدمام 

الجنوبي�ة حي�ث يتوق�ع افتتاح�ه م�ع  ةز مع�رض ف�ي مدين�ة أح�د رفي�دة بالمنطق�ي�كما ي�تم اآلن تجهالقصيم 

ويضاف إلى ذلك شبكة واسعة من الم�وزعين والتج�ار المنتش�رين . م 2013بداية الربع الثالث من عام 

كما تواص�ل الش�ركة تص�دير منتجاته�ا إل�ى أس�واق دولي�ة متع�ددة حي�ث بلغ�ت قيم�ة . المملكة  أنحاءفي 

كم�ا . دول�ة  55ملي�ون لایر إل�ى  190م ح�والي 2012ملك�ة خ�الل الع�ام المنتجات المصدرة لخ�ارج الم

 .م 2012وصلت منتجات الشركة إلى أسواق دول جديدة في بريطانيا وغانا خالل العام 
 

  مصانع الشركة

م ول�م يح�دث بحم�د هللا تعط�ل 2012عملت مص�انع الش�ركة بطاقته�ا اإلنتاجي�ة المتاح�ة خ�الل ع�ام   

ملح��وظ للمص��انع خ��الل الع��ام باس��تثناء التخف��يض الحاص��ل ل��بعض خط��وط اإلنت��اج خ��الل ش��هر يوني��و 

 ه�ذا. الناتج عن تنظ�يم دخ�ول الش�احنات لمدين�ة الري�اض والمواد الخام  بعض بسبب نقص فيم 2012

مص�نع في % 9البالط ،  مصانع في% 19,7م قدرها 2012حققت المصانع زيادة في اإلنتاج لعام  قدو

 .م 2011في مصانع السخانات مقارنة مع إنتاج عام % 8,7األدوات الصحية، 

وقد تمكن�ت الش�ركة بفض�ل م�ن هللا م�ن الس�يطرة عل�ى حج�م المديوني�ة والمخ�زون ف�ي ظ�ل ازدي�اد   

وقد بل�غ حج�م المديوني�ة م�ا يع�ادل ش�هر تقريب�اً م�ن حج�م .مع التوسع في اإلنتاج المبيعات وبما يتناسب 

كما بلغ مخزون المنتجات التامة الصنع بمعدل شهرين كم�ا . يوم في العام الماضي  41المبيعات مقابل 

ال تتج��اوز الم��واد الخ��ام متوس��ط ثالث��ة أش��هر م��ن احتياج��ات التص��نيع وه��و الحج��م المالئ��م للعملي��ات 

 .اجية اإلنت
 

  ترشيد المياه والطاقة

وق�د نجح�ت الش�ركة ف�ي . تأخذ الشركة دور الريادة في التوجه الوطني نحو ترش�يد المي�اه والطاق�ة   

تصميم وتطوير مجموعة من كراسي الحمامات كان آخرها كرسي القطعة الواحدة بحيث تعم�ل بكف�اءة 

األس�واق م�ؤخراً ف�ي كم�ا طرح�ت الش�ركة . ليترات فقط  ةتامة باستخدام كمية من الماء ال تتجاوز ثالث

  .السخان الكهربائي الذكي الموفر للطاقة وكذلك سخان المياه والذي يعمل بالطاقة الشمسية 
 

 توسعة المصانع

التعاق�د عل�ى اس�تبدال خط�ي  م بأن�ه ت�م2011ع�ن الع�ام الماض�ي  هالمجلس في تقرير أشار أنسبق   

ب��الط الح��رقتين بالمص��نع الث��اني ب��آالت حديث��ة تعم��ل بنظ��ام الحرق��ة الواح��دة م��ع زي��ادة الطاق��ة  إنت��اج

بحي��ث سيص��بح إجم��الي الطاق��ة اإلنتاجي��ة الس��نوية لكام��ل  مالي��ين مت��راً مربع��اً  8بح��والي  اإلنتاجي��ة

 ويس�ير العم�ل به�ذا المش�روع حس�ب خط�ة العم�ل الت�ي وض�عت ل�ه.  مليون متر مربع) 12(المشروع 

ث تم استكمال تركيب خطي بالط جديدين تبلغ طاقتهما اإلنتاجي�ة الس�نوية أربع�ة مالي�ين مت�ر مرب�ع حي
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وبع��د ذل�ك ت��م إزال��ة الخط�ين الق��ديمين ويج��ري اآلن . م 2012وق�د ب��دأ إنتاجهم�ا الفعل��ي قب��ل نهاي�ة ع��ام 

الث�اني م�ن الرب�ع م�ع نهاي�ة  باإلنت�اجيتوقع بمشيئة هللا الب�دء تركيب باقي آالت ومعدات المشروع حيث 

ألول تبل�غ ي�د بالمص�نع ادس�يراميك ج إنتاجكما تعاقدت الشركة على إضافة خط  . م2013العام الحالي 

إنتاج ه�ذا الخ�ط م�ع نهاي�ة الرب�ع الثال�ث م�ن  ويتوقع أن يبدأ. ر مربع تمليون م 4طاقته السنوية حوالي 

مص�نع  إنش�اء اعتم�ادهم ع�ن 4/10/2011أن أعلن في  اإلدارةكما سبق لمجلس  .م 2013العام الحالي 

وق�د . طن�اً س�نوياً 18,000وتبلغ طاقة المرحلة األول�ى له�ذا المش�روع . ثان لألدوات الصحية بالرياض

ويتوق��ع بمش��يئة هللا أن يب��دأ . ي وآالت المش��روع م��ع الم��وردين م بحم��د هللا توقي��ع كاف��ة عق��ود مب��انت��

آخ��ر م��ا  ف��ي مش��اريعها وتس��تخدم الش��ركة .م 2014ل م��ن ع��ام باإلنت��اج ف��ي النص��ف األوالمش��روع 

 .توصلت إليه التقنية العالمية في مجال صناعة السيراميك 

التوس��عات المتوالي��ة ف��ي المص��انع والزي��ادة ف��ي حج��م اإلنت��اج ف��إن الش��ركة تعط��ي وباإلض��افة إل��ى   

 .معيار الجودة األهمية القصوى في عملياتها التشغيلية 
 

 تملة المخاطر المح

ن طبيعة النشاط الصناعي والتج�اري لش�ركة الخ�زف الس�عودية تجعله�ا تتع�رض لمخ�اطر ذات ط�ابع إ 

أو انقط�اع التي�ار الكهرب�ائي أو توق��ف  اقتص�ادي وذل�ك م�ن خ�الل احتم�ال تذب�ذب أس��عار الم�واد الخ�ام 

ع إالّ أن نس�بة الغاز أو نقص في العمالة المدربة وجميعها احتماالت واردة ف�ي عملي�ات تش�غيل المص�ان

ب�د  كم�ا ال. وتعمل إدارة الشركة على تالفيها مسبقاً والتعام�ل معه�ا ف�ي ح�ال ح�دوثها . حدوثها ضعيفة 

من األخذ بعين االعتب�ار بع�ض الممارس�ات االغراقي�ة الت�ي تق�وم به�ا بع�ض ال�دول األجنبي�ة س�واء ف�ي 

 .األسواق المحلية أو اإلقليمية 
 

 والتدريبالقوى العاملة والسعودة 

م م��ع ص��ندوق الم��وارد البش��رية ض��من مش��روع 2012وقّع��ت الش��ركة اتفاقي��ة جدي��دة خ��الل ع��ام   

وق��د ت��م . والعم��ل مس��تمر ف��ي تطبي��ق ه��ذه االتفاقي��ة . ت��وطين الوظ��ائف الس��تقطاب العمال��ة الس��عودية 

ع���دد بل���غ . مت���درباً بع���د توقي���ع االتفاقي���ة حس���ب برن���امج الت���دريب الم���رتبط ب���التوظيف  28اس���تقطاب 

وتعم�ل الش�ركة عل�ى اس�تقطاب العمال�ة الس�عودية . موظف�اً  781السعوديين العاملين حالياً ف�ي الش�ركة 

م ف��ي المج��االت 2012دورة تدريبي��ة خ��الل الع��ام  12وق��د عق��دت الش��ركة ع��دد . وت��دريبها وتأهيله��ا 

وبل�غ ع�دد . ي�ة اإلدارية والفنية ف�ي مرك�ز الت�دريب الت�ابع للش�ركة وك�ذلك ف�ي مراك�ز الت�دريب الخارج

تمك�ين الم�رأة الس�عودية ) ألول م�رة(وقد ت�م ف�ي ه�ذا الع�ام . متدرباً 1,165المتدربين في هذه الدورات 

م��ن العم��ل بالش��ركة م��ع ت��وفير كاف��ة المتطلب��ات الت��ي تض��من له��ا خصوص��يتها واحترامه��ا وف��ق تع��اليم 
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ت يعمل��ن ف��ي المج��االت موظف��ا) 7(وبل��غ ع��دد الع��امالت حت��ى اآلن . الش��ريعة واألنظم��ة الس��عودية 

     .اإلدارية 
 

 السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة 

تستخدم الشركة السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبة الصادرة ع�ن الهيئ�ة الس�عودية   

 .للمحاسبين القانونيين 

 الشركات الزميلة ونشاطها الرئيسي 

ف�ي ش�راء  يمس�اهمة س�عودية مقفل�ة ـ يتمث�ل نش�اطها الرئيس� شركة توزي�ع الغ�از الطبيع�ي ـ ش�ركة  ـ1

 .الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض  

 وبي�ع ف�ي تص�نيع يشركة الخزف لألنابيب ـ شركة مساهمة س�عودية مقفل�ة ـ يتمث�ل نش�اطها الرئيس�  ـ2

 .يقع مصنعها في الرياض و. األنابيب الفخارية  

ة الخزف لالس�تثمار ش�ركة ذات مس�ؤولية مح�دودة س�عودية ـ تأسس�ت ه�ذه الش�ركة بالري�اض شرك ـ3

تبل��غ . أل��ف لایر  500ب��رأس م��ال ق��دره ) ش��ركة زميل��ة(بالمش��اركة م��ع ش��ركة الخ��زف لألنابي��ب  

ويتمث���ل نش���اطها ف���ي خ���دمات . مس���ددة بالكام���ل % 95حص���ة ش���ركة الخ���زف الس���عودية منه���ا  

 .يق وتجارة الجملة والتجزئة االستيراد والتصدير والتسو 
 

 األسهم وأدوات الدين الصادرة عن الشركات الزميلة 

ول�م  .ملي�ون لایر 25ف�ي رأس م�ال ش�ركة توزي�ع الغ�از الطبيع�ي الب�الغ % 15,87تمتل�ك الش�ركة  ـ 1 

 . شركة توزيع الغاز الطبيعي أية أدوات دين تصدر   

ول��م تص��در. ملي��ون لایر 150لألنابي��ب الب�الغ ف��ي رأس م�ال ش��ركة الخ��زف % 50ـ�  تمتل��ك الش��ركة 2

 . شركة الخزف لألنابيب أية أدوات دين   

ول��م    . ف��ي رأس م��ال ش��ركة الخ��زف لالس��تثمار الب��الغ نص��ف ملي��ون لایر % 95ـ��  تمتل��ك الش��ركة 3

 .تصدر شركة الخزف لالستثمار أية أدوات دين   
 

 سياسة توزيع األرباح

 : عد خصم كافة األعباء على النحو اآلتي توزع أرباح الشركة الصافية ب 

 .ـ  تجنب الزكاة المفروضة شرعاً 1

ه��ذا  فللجمعي��ة العام��ة وق�� م��ن األرب��اح الص��افية لتك��وين احتي��اطي نظ��امي ويج��وز% 10ـ��  يجن��ب 2

 . تى بلغ االحتياطي نصف رأس المال مالتجنيب  

 .المال المدفوع من رأس % 5ـ  يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل 3
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م��ن الب��اقي كمكاف��أة لمجل��س اإلدارة وبم��ا ال يتع��ارض م��ع األنظم��ة % 7,5ـ��  يخص��ص بع��د م��ا تق��دم 4

 .السارية  

ة حص�توزي�ع ج�زء م�ن الب�اقي للمس�اهمين ك اإلدارةـ  تقرر الجمعية العامة بناًء عل�ى توص�ية مجل�س 5

 .إضافية في األرباح  

سهم ف�ي األرب�اح الص�افية أن تق�رر تك�وين احتياطي�ات أخ�رى للجمعية العامة عند تحديد نصيب األ ـ6

وذل���ك بالق���در ال���ذي يحق���ق دوام الرخ���اء للش���ركة أو يكف���ل توزي���ع أرب���اح ثابت���ة بق���در اإلمك���ان  

 .للمساهمين  
 

 ة الثالثين من قواعد التسجيل واإلدراج دملكية حصص كبيرة من األسهم بموجب الما

األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألي من األشخاص ق�اموا في فئة  مؤثرة ـ  ال توجد أية مصلحة

م ب��إبالغ الش��ركة بتل��ك الحق��وق بموج��ب الم��ادة الثالث��ين م��ن قواع��د التس��جيل 2012خ��الل ع��ام  

 .م 2012واإلدراج حيث لم يرد للشركة أي من هذه البالغات خالل عام  
 

 مجلس اإلدارة 

وفقاً للنظام األساسي للشركة ي�تم تعي�ين أعض�اء مجل�س اإلدارة م�ن قب�ل الجمعي�ة العام�ة لمس�اهمي   

وق�د ت�م تعي�ين أعض�اء المجل�س الح�الي م�ن قب�ل الجمعي�ة العام�ة المنعق�دة . الشركة لمدة ث�الث س�نوات  

دارة وس��يتم ـ بمش��يئة هللا ـ خ��الل جمعي��تكم ه��ذه إنتخ��اب أعض��اء مجل��س اإل. م 2010م��ارس  22ف��ي  

مجل��س  وفيما يلي بياناً بأسماء أعضاء .للدورة القادمة لمدة ثالث سنوات وبطريقة التصويت التراكمي  

  .م 2012اإلدارة الحالي وملكيتهم لألسهم والتغير في ملكيتهم خالل عام 
 

 عدد األسهم اسم العضو م
 31/12/2012 في

 عدد األسهم  
 31/12/2011في 

 الزوجة عدد أسهم
31/12/2012 

 واألوالد القصر
31/12/2011 

 2,500 3,750 201,000 301,500 سعد إبراهيم المعجل 1

المؤسسة العامة للتأمينات  2
 االجتماعية

 ـــــ ـــــ 3,997,025 5,995,537

 ـــــ ـــــ 1,350,125 2,025,187 االستثمارات العامةصندوق  3

  ـــــ 5,400 8,100 خالد صالح الراجحي 4

 20,000 30,000 2,000 3,000 سليمان محمد الخليفي 5

 ـــــ ـــــ 2,000 3,000 فهد عبد هللا الحربي 6

 ـــــ ـــــ 1,000 1,500 السويلم   عبد المحسن عبد الرحمن 7
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ملي�ون لایر 250م�ن  م زي�ادة رأس الم�ال9/4/2012قررت الجمعية العامة غير العادية المنعق�دة ف�ي : مالحظة 

عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل سهمين قائمين يملكها المساهمون في ت�اريخ  مليون لایر375إلى 

 .الجمعية 
 

 أسهم كبار التنفيذيين 

 عدد األسهم اسم العضو م
 31/12/2012 في

 عدد األسهم  
 31/12/2011في 

 الزوجةعدد أسهم 
31/12/2012 

 واألوالد القصر
31/12/2011 

 ـــــ ـــــ 1,000 1,500 عبد الكريم إبراهيم النافع  1

 500 750 200 1,500 علي صالح النعيم  2

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ إبراهيم محمد الحيدري 3

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عيد عبد هللا العنزي 4

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عبد هللا ناصر العويرضي 5

 

ملي��ون لایر إل��ى 250م زي��ادة رأس الم��ال م��ن 9/4/2012الجمعي��ة العام��ة غي��ر العادي��ة المنعق��دة ف��ي ق��ررت : مالحظ��ة 

 .مليون لایر عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل سهمين قائمين يملكها المساهمون في تاريخ الجمعية 375

 

 يقروض صندوق التنمية الصناعية السعود 

الص�ناعية الس�عودي بموج�ب عق�د ق�رض موح�د طوي�ل  ن ص�ندوق التنمي�ةم�حصلت الشركة على ق�روض  

األجل وذلك لتمويل التوسعات في مص�انع ب�الط الس�يراميك والبورس�الن واألدوات الص�حية وس�خانات المي�اه 

إن مبل��غ أص��ل الق��رض . وتس��دد ه��ذه الق��روض عل��ى أقس��اط نص��ف س��نوية غي��ر متس��اوية القيم��ة . الكهربائي��ة 

بل���غ رص���يد ق���روض الص���ندوق ف���ي . أجم���الي الق���روض الس���ابقة الح���الي يظه���ر ف���ي العق���د الموح���د ض���من 

م 2012وبلغ مجم�وع قيم�ة األقس�اط المس�تحقة والمس�ددة ف�ي ع�ام . مليون لایر  227,3م مبلغ 31/12/2012

وينته�ز . ملي�ون لایر31كما بلغ مجموع القروض المستلمة من الصندوق خالل العام . مليون لایر  45,6مبلغ 

ليعرب ع�ن ش�كره وامتنان�ه لص�ندوق التنمي�ة الص�ناعية الس�عودي والق�ائمين علي�ه عل�ى المجلس هذه المناسبة 

 .شكوراً بدعم مشاريع الشركةق مالدعم والمساندة اللذين تلقاهما الشركة من الصندوق حيث قام الصندو

 

 )طويلة وقصيرة األجل(قروض بنوك محلية 

م�ن البن�وك المحلي�ة وذل�ك ) وطويل�ة األج�لق�روض قص�يرة (حصلت الشركة على تسهيالت قروض بنكي�ة   

  .لتمويل مرابحات ممنوحة للشركة ومضمونة بسندات ألمر لصالح البنوك بقيمة تلك القروض 
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 ريالـــ ألف  

 م 1/1/2012قيمة رصيد القروض في  566,701  

 م2012ستلمة خالل عام مالمبالغ ال 581,167  

 م2012ل عام المبالغ المسددة من القروض خال 471,499  
 م31/12/2012الرصيد في  676,369  
  ====== 

 ويل حأدوات الدين ، حقوق خيار ، حقوق ت 

  ال توجد لدى الش�ركة أي�ة حق�وق تحوي�ل أو اكتت�اب بموج�ب أدوات دي�ن قابل�ة للتحوي�ل إل�ى أس�هم أو حق�وق   

 .م 2012حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل عام  وخيار أو مذكرات حق اكتتاب أ 

 .من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد  إلغاءكما ال يوجد أي استرداد أو شراء أو   

 

 إجتماعات مجلس اإلدارة  

 % .96إجتماعات وبلغت نسبة الحضور ) 4(م عدد 2012عقد مجلس اإلدارة خالل العام      

 نسبة الحضور المجموع 4 3 2 1 العضو أسم

     4 100% سعد إبراهيم المعجل
 

 %     4 100 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

     4 100% العامة  االستثماراتصندوق 

     4 100% جحياخالد صالح الر

     4 100% سليمان محمد الخليفي 

     4 100% فهد عبد هللا الحربي 

   X  3 75% عبد المحسن عبد الرحمن السويلم

  7 7 6 7 27 96% 

 

 صالح متعارض ال

الم��دير الم��الي أي��ة مص��لحة جوهري��ة  أوأو ال��رئيس التنفي��ذي  اإلدارةـ�� ال توج��د ألي عض��و م��ن أعض��اء مجل��س 

م وذل�ك باس�تثناء م�ا ه�و 2012في أعمال أو عقود تمت لحساب الشركة خ�الل ع�ام  )مباشرة أو غير مباشرة(

 .موضح أدناه 
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وه��ي ش��ركة يش��ارك ف��ي ملكيته��ا عض��و ) ي��ارا(ـ�� بلغ��ت المبيع��ات إل��ى المص��نع الس��عودي للرخ��ام والجراني��ت 

وك�ان رص�يد . لایر 69/70,133,536م مبل�غ 2012فهد عبد هللا الحربي خالل السنة المالية / المجلس األستاذ

وافق�ت  أنوق�د س�بق . لایر والرص�يد مغط�ى بض�مان بنك�ي 3,916,000نع مديناً ف�ي نهاي�ة الع�ام بمبل�غ المص

ر وم عل�ى الت�رخيص لعض�و مجل�س اإلدارة الم�ذك9/4/2012الجمعية العامة لمس�اهمي الش�ركة المنعق�دة ف�ي 

 .للشركة لمدة عام مجلس اإلدارة ومزاولة نشاطه الخاص المنافس بالجمع بين عضوية 
 

مبل��غ ) م2012(لس��نة المالي��ة خ��الل ا) ةزميل��ش��ركة (ـ��  بلغ��ت المش��تريات م��ن ش��ركة توزي��ع الغ��از الطبيع��ي 

 .لایر  1,502,000وكان رصيدها دائناً في نهاية العام بمبلغ لایر  17,146,000
 

 5,916,996م مبل�غ 2012 خ�الل الس�نة المالي�ة) زميل�ةشركة (شركة الخزف لألنابيب  دفوعات إلىبلغت الم ـ

 .لایر  5,916,996ناً في نهاية العام بمبلغ يدملایر وكان رصيدها 
 

وس��وف     . محاض��ر مجل��س االدارة  وق��د ت��م اخ��ذ موافق��ة مجل��س اإلدارة عليه��ا جميعه��ا وت��م إدراج ذل��ك ف��يـ��  

 .تعرض هذه التعامالت على الجمعية العامة إلقرارها 
 

نق�دي م�ن أي ن�وع ألي م�ن أعض�اء مجل�س اإلدارة ول�م تض�من الش�ركة أي ق�رض ـ  لم تقدم الشركة أي قرض 

 .عقده أحد أعضاء مجلس اإلدارة 
 

وفق�اً للفق�رة الفرعي�ة وذل�ك  ـ  تلتزم الشركة بتطبيق الئحة تعارض المصالح الت�ي س�بق أن أقره�ا مجل�س اإلدارة

 .الشركات من المادة العاشرة من الئحة حوكمة ) ب(من الفقرة ) 1(رقم 

 

 ترتيبات أو إتفاق تنازل

يين ع��ن أي��ة ذأح��د أعض��اء مجل��س اإلدارة أو أح��د كب��ار التنفي��ال توج��د أي ترتيب��ات أو اتف��اق تن��ازل بموجب��ه   

كما ال توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مس�اهمي الش�ركة ع�ن أي حق�وق . تعويضات أو رواتب 

  .في األرباح 

 

 ة المستحقة المدفوعات النظامي

م      2011لع��ام  زك��اةش��هادة الم وحص��لت عل��ى 2011لس��نوية حت��ى ع��ام ـ��  ق��دمت الش��ركة اإلق��رارات الزكوي��ة ا

وق��د كون��ت الش��ركة مخصص��اً لمقابل��ة أي��ة التزام��ات ق��د تنش��أ ع��ن . لایر 7,724,850حي��ث س��ددت مبل��غ  

وق��د بل��غ مخص��ص . ات الماض��يةحة الزك��اة وال��دخل عن��د االنته��اء م��ن ال��ربط النه��ائي للس��نولفروق��ات لمص�� 
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وبل���غ رص���يد المخص���ص ف���ي  . ملي���ون لایر 8,58م مبل���غ 2012الزك���اة المحّم���ل عل���ى قائم���ة ال���دخل لع���ام  

 .مليون لایر  11,25م مبلغ 31/12/2012 
 

 10,9م مبل�غ 2012 ع�ن ع�ام بلغ المدفوع للمؤسسة العامة للتأمين�ات االجتماعي�ة مقاب�ل اش�تراكات الم�وظفينـ   

  .لایر مليون  
 

 270تندية وخطاب�ات ض�مان بمبل�غ ـ  حصلت الشركة على تسهيالت من بنوك محلي�ة عل�ى ش�كل إعتم�ادات مس� 

م منها إعتمادات تخص ارتباطات رأسمالية عن عقود توريد آالت ومعدات 31/12/2012مليون لایر كما في 

 .مليون لایر  224مشاريع توسعة المصانع بمبلغ 
 

قرض صندوق التنمية الصناعية الس�عودي الممن�وح إل�ى ش�ركة الخ�زف لألنابي�ب  تضمن الشركة جزءاً من -

كما تض�من . مليون لایر بما يعادل نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة الزميلة 51,2بمبلغ ) شركة زميلة(

ملي�ون لایر بم�ا  55,4الشركة جزءاً من ق�رض البن�ك الس�عودي لالس�تثمار الممن�وح للش�ركة الزميل�ة بمبل�غ 

 .يعادل مساهمتها في رأس مال الشركة الزميلة 
 

 الشركة  موظفيم إنشاؤها لمصلحة تاستثمارات أو احتياطات أخرى 

 .م إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة تأخرى  احتياطاتال توجد حالياً أية استثمارات أو أية     
 

 اإلدارةتأكيدات مجلس 

 :باآلتي  اإلدارةيؤكد مجلس     

 .سجالت الحسابات بالشكل الصحيح  إعدادـ  انه تم  

 .ـ  أّن نظام الرقابة الداخلية اعّد على أسس سليمة ، وأنه تم تنفيذه بفعالية  

 .ـ  انه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها  

 

 زيادة رأس المال

بزي�ادة رأس  اإلدارةم عل�ى توص�ية مجل�س 9/4/2012وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعق�دة ف�ي 

ملي�ون  125مليون س�هم بقيم�ة  12,5مليون لایر وذلك بإصدار  375مليون لایر إلى  250مال الشركة من 

دون بس��جّل مج��اني مقاب��ل ك��ل س��همين ق��ائمين يملكه��ا المس��اهمون المقي��لایر ع��ن طري��ق م��نح س��هم واح��د 

ي�تم تس�ديد قيم�ة الزي�ادة ف�ي رأس  أنالمساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وعلى 

وق��د ت��م تنفي��ذ الزي��ادة اعتب��ارا م��ن نهاي��ة ت��داول ي��وم . ملي��ون لایر  125الم��ال م��ن بن��د األرب��اح المبق��اة بمبل��غ 

  .م 9/4/2012
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 حوكمة الشركات

عد مجل�س اإلدارة نظ�ام حوكم�ة خ�اص بالش�ركة ويت�ولى المجل�س اإلش�راف عل�ى ه�ذا النظ�ام ألقد   

 .ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة 

 : تطبق الشركة بشكل عام جميع أحكام حوكمة الشركات مع مالحظة ما يلي      

من المادة السادسة الخاصة باإلفصاح من األشخاص ذوي الصفة االعتباري�ة ال�ذين يتص�رفون    ) د(ـ الفقرة 1

   باإلفصاح عن سياس�تهم ف�ي التص�ويت وتص�ويتهم الفعل�ي ) مثل صناديق االستثمار(بالنيابة عن غيرهم  

 .صاح من أي جهة حيث لم يرد للشركة مثل هذا اإلف.... الخ ...... السنوية  تقاريرهمفي  

ين يح��ق له��م ذال��. م��ن الم��ادة الثاني��ة عش��رة بخص��وص األش��خاص ذوي الص��فة االعتباري��ة ) ط(الفق��رة  ـ2

مث�ل ه�ذا الح�ق تعيين ممثلين لهم في مجلس اإلدارة ـ حيث ال يعطي نظام الش�ركة بحسب نظام الشركة 

ئح�ة الالم�ادة العاش�رة م�ن  م�ن) د(وسوف يعرض على جمعيتكم الموقرة ما ورد ف�ي الفق�رة . ألي أحد 

حوكمة الشركات من وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية ف�ي مجل�س اإلدارة 

 .ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها 
 

 : مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة األخرى 

 أسماء الشركات المساهمة األخرى اسم العضو       م

 شركة اسمنت المنطقة الشرقية  المعجل  إبراهيمسعد  1
 الشركة العربية لألنابيب 

 شركة التصنيع وخدمات الطاقة 
 شركة اليمامة للصناعات الحديدية 

 سامي إبراهيم العيسى  2
ممثل المؤسسة العام�ة للتأمين�ات 

 االجتماعية 

 ال يوجد 

 محمد القحطانيعبد هللا  3
ممث������ل ص������ندوق االس������تثمارات 

 العامة 

 ال يوجد 

 ال يوجد  خالد صالح الراجحي  4

 شركة توزيع الغاز الطبيعي سليمان محمد الخليفي  5
 شركة الخزف لألنابيب 
 والرخام شركة اليمامة للجرانيت

 شركة الخزف لألنابيب فهد عبد هللا الحربي  6

عب�����د المحس�����ن عب�����د ال�����رحمن  7
 السويلم

 شركة فالكم للخدمات المالية 
ش��ركة تص��نيع م��واد التعبئ��ة والتغلي��ف 

 ) فيبكو(
 شركة المخازن والخدمات المساندة
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 تكوين مجلس اإلدارة 

 :يتكون مجلس اإلدارة من األعضاء التالية أسماؤهم  
 التصنيف  اسم العضو       م

 مستقل  سعد إبراهيم المعجل 1

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  2
 )العيسى إبراهيمويمثلها سامي (
 

 
 غير تنفيذي 

 صندوق االستثمارات العامة  3
 )ويمثله عبد هللا محمد القحطاني(

  غير تنفيذي

  غير تنفيذي خالد صالح الراجحي 4

 غير تنفيذي سليمان محمد الخليفي  5

 غير تنفيذي فهد عبد هللا الحربي  6

 مستقل  عبد المحسن عبد الرحمن السويلم 7

 

  اإلدارةلجان مجلس 

 ـ اللجنة التنفيذية 1

م���ن ب���ين أعض���ائه وتنته���ي  اإلدارةتتك���ون اللجن���ة التنفيذي���ة م���ن ثالث���ة أعض���اء يخت���ارهم مجل���س   

تعيي��نهم ف��ي اللجن��ة لم��دد  إع��ادةويج��وز .  اإلدارةعض��ويتهم ف��ي اللجن��ة بانته��اء الم��دة المق��ررة لمجل��س 

 . مماثلة

واعتم���اد المش���اريع  األداءتش���مل مهم���ات اللجن���ة التنفيذي���ة تطبي���ق سياس���ات الش���ركة ومراقب���ة   

ويح�رر باجتماع��ات .  اإلدارةوالمص�روفات ف��ي ح�دود ص��الحياتهم ومس�ؤولياتهم الت��ي يح�ددها مجل��س 

ف�ي أق�رب  اإلدارةر على مجل�س اللجنة وتعرض هذه المحاض أعضاءاللجنة محاضر منتظمة توقع من 

 .اجتماع تاٍل للمجلس 

 : أعضاء اللجة التنفيذية الحالية   

 رئيساً  خالد صالح الراجحي/ األستاذ- 1

 عضواً  فهد عبد هللا الحربي/ األستاذ ـ2

 عضواً  طانيعبد هللا محمد القح/ ذاألستا ـ3

 % .100بة الحضور م وبلغت نس2012اجتماعاً خالل عام ) 12(وقد عقدت اللجنة عدد 

 

 ـ لجنة المراجعة 2

لم�دة ال تزي�د ع�ن ث�الث س�نوات وال تق�ل  اإلدارةتتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء يعينهم مجل�س 

ة بانتهاء مدة عضوية مجل�س نوتنتهي عضوية اللج. تعيينهم لمدد مماثلة  إعادةويجوز . عن سنة واحدة 

ويكون من بين أعضاء اللجنة عضو مخ�تص بالش�ئون المالي�ة والمحاس�بية وذل�ك وفق�اً لقواع�د .  اإلدارة
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اختيار لجنة المراجع�ة وم�دة عض�ويتهم وأس�لوب عمله�ا والمص�ادق عليه�ا م�ن الجمعي�ة العام�ة العادي�ة 

 .م 1/4/2007والجمعية العامة العادية المنعقدة في  17/4/1994المنعقدة في 

الحالية مكّون�ة م�ن ثالث�ة أعض�اء م�ن مس�اهمي الش�ركة م�ن غي�ر أعض�اء مجل�س  ولجنة المراجعة 

عل�ي عب�د ال�رحمن الق�ويز / محمد عبد هللا الخيال رئيساً وعضوية ك�ل م�ن األس�تاذ/ اإلدارة وهم األستاذ

ع��دد أربع�ة اجتماع��ات وكان��ت  2012وق��د عق�دت اللجن��ة خ�الل الع��ام .مس��اعد أحم�د المس��فر / واألس�تاذ

 % .100لألعضاء  نسبة الحضور

إج��راءات الرقاب��ة الداخلي��ة وم��ن مه��ام لجن��ة المراجع��ة الرئيس��ية التأك��د م��ن م��دى كفاي��ة وفاعلي��ة  

ق من سالمة وصحة القوائم المالية والتوصية باختيار المحاسبين القانونيين وف�ق ض�وابط مح�ددة والتحق

التق�ارير والمالحظ�ات الت�ي يق�دمها ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل نش�رها ودراس�ة 

وس��وف يع��رض عل��ى جمعي��تكم الموافق��ة عل��ى  .ك��ل م��ن المحاس��ب الق��انوني وإدارة المراجع��ة الداخلي��ة

 : إضافة المهام اآلتية إلى أسلوب عمل اللجنة 

ـ� متابع�ة أعم�ال المحاس�بين الق�انونيين وإعتم�اد أي عم�ل خ�ارج نط�اق أعم�ال المراجع�ة الت�ي يكلف�ون به��ا  أ

 .أثناء قيامهم بأعمال المراجعة      

دراس��ة الق�وائم المالي��ة األولي��ة والس��نوية قب�ل عرض��ها عل��ى مجل��س اإلدارة وإب�داء ال��رأي والتوص��ية ف��ي    ب ـ

 .شأنها       

 

 ـ لجنة الترشيحات والمكافآت3

م بن�اء عل�ى توص�ية مجل��س 17/3/2008ص�ادقت الجمعي�ة العام�ة لمس�اهمي الش�ركة المنعق��دة ف�ي   

اختيار أعضاء لجن�ة الترش�يحات والمكاف�آت وم�دة عض�ويتهم وأس�لوب عم�ل  اإلدارة على الئحة قواعد

وتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت م�ن ع�دد م�ن األعض�اء ال يق�ل ع�ددهم ع�ن ثالث�ة يخت�ارهم . اللجنة 

 اء م�دةتنته�ي عض�وية اللجن�ة بانته�و. عن ث�الث س�نوات وال تق�ل ع�ن س�نة مجلس اإلدارة لمدة ال تزيد 

 . اإلدارةوية مجلس عض

ية بالترش��يح لعض��وية المجل��س وفق��اً للسياس��ات ص��وم��ن مه��ام لجن��ة الترش��يحات والمكاف��آت التو  

وتحدي��د  اإلدارةوص��ف للق��درات والم��ؤهالت المطلوب��ة لعض��وية مجل��س  وإع��دادوالمع��ايير المعتم��دة 

جوان��ب الق��وة والض��عف ف��ي المجل��س واقت��راح معالجته��ا والتأك��د م��ن ع��دم وج��ود أي تع��ارض مص��الح 

 . نالتنفيذييوكبار  اإلدارةخاصة بتعويض ومكافآت أعضاء مجلس ووضع سياسات 

خال��د ص��الح الراجح��ي رئيس��اً وعض��وية ك��ل م��ن / األس��تاذولجن��ة الترش��يحات الحالي��ة مكون��ة م��ن   

وعق�دت اللجن�ة ث�الث . عب�د العزي�ز عب�د الك�ريم الخريج�ي / واألس�تاذ محم�د القحط�اني عبد هللا/ األستاذ

 % .89م وبلغت نسبة الحضور 2012اجتماعات خالل عام 
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 المكافآت والرواتب والبدالت 
مجلس الأعضاء  البيان

 التنفيذيين
أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين
المكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 

 والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
 لایر لایر  لایر 

 2,810,400 ـــــ ـــــ التعويضاتوالرواتب 

 983,640 679,000 ـــــ البدالت 

ة يالمكافآت الدور

 السنويةو
 2,961,500 1,400,000 ـــــ

 612,000 ـــــ ـــــ الخطط التحفيزية 

 ـــــ ـــــ ـــــ مزايا أخرى 

 7,367,540 2,079,000 ـــــ المجموع

 

 الجزاءات 

لم تفرض على الشركة أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي سواء من هيئة السوق المالية أو من أي    

 .م 2012جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل العام الحالي 

 

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية   

 : تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خالل ما يلي   

 " .إدارة المراجعة الداخلية " وجود إدارة متخصصة في مجال المراجعة تسمى  -1

 .رة ـ وجود لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدا2

قبل الصرف وترف�ع تقاريره�ا الدوري�ة إل�ى لجن�ة بإجراء المراجعة والفحص  الداخلية وتقوم إدارة المراجعة

ي�تم مراجع�ة وتقي�يم م�دى كفاي�ة وفاعلي�ة نظ�ام . المراجعة والتي بدورها ترفع تقاريره�ا إل�ى مجل�س اإلدارة 

اجع�ة بع�ض جوان�ب الرقاب�ة الداخلي�ة بش�كل كم�ا ي�تم مر. الرقابة الداخلية م�ن قب�ل إدارة المراجع�ة الداخلي�ة 

ول�دى لجن�ة المراجع�ة القناع�ة التام�ة ب�أن ه�ذه ال�دورة تعك�س فعالي�ة . دوري من قبل المراجعين الخارجيين 

 .إجراءات الرقابة الداخلية لدى الشركة وال توجد أية مالحظات جوهرية يقتضي التنبيه إليها 

 

 مراجع الحسابات الخارجي

 ب��رايس وت��ر ه��اوس ش��ركةم 9/4/2012عي��ة العام��ة العادي��ة لمس��اهمي الش��ركة المنعق��دة ف��ي عين��ت الجم     

 .م وبناء على توصية لجنة المراجعة 2012لمراجعة حسابات الشركة عن عام  كوبرز
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 م 2012توزيع األرباح لعام 

توزيع��ه عل��ى النح��و  اإلدارةويقت��رح مجل��س . لایر  247,589,000م مبل��غ 2012غ ص��افي رب��ح ع��ام بل��     

 :اآلتي 

 سعودي   ريالـــ  

 صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية   247,589,000  

 النظامي  لالحتياطيالمحول % 10: يخصم   24,759,000  
 ــــــــــــــــــــــــ  
  222,830,000 
 م�ن رأس الم�ال الم�دفوع% 5حصة أولى للمساهمين وتع�ادل : يخصم   18,750,000  

 .بواقع نصف لایر للسهم الواحد      
 ــــــــــــــــــــــــ  
  204,080,000   
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  :يخصم   1,400,000  
 ــــــــــــــــــــــــ  
  202,680,000 
  األرباح المرحلة من العام الماضي:  ضافي  555,518,000  
 ـــــــــــــــــــــــــ  
  758,198,000  
م���ن رأس الم���ال % 20حص���ة إض���افية للمس���اهمين وتع���ادل : يخص���م   75,000,000  

 .المدفوع بواقع ريالين للسهم الواحد      
 ـــــــــــــــــــــــــ  
 الباقي ويرحل للعام القادم   683,198,000  
  ========== 

 

 

 :ويقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي   

 .م 2012الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة عن عام : أوالً   

 .م 2012التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام : ثانياً   

م��ن رأس الم��ال الم��دفوع % 25فق��ة عل��ى اقت��راح توزي��ع رب��ح عل��ى المس��اهمين يع��ادل االمو: ثالث��اً   

وس�وف تك�ون أحقي�ة األرب�اح لم�الكي األس�هم بنهاي�ة . بواقع ريالين ونصف للسهم الواحد   

 .تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة   

 .م 2012إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خالل عام : رابعاً   

فه�د عب�د هللا الحرب�ي ب�الجمع ب�ين / ل�س اإلدارة األس�تاذالموافقة على الترخيص لعضو مج: خامساً   

 .الخاص المنافس للشركة وذلك لمدة عام  هعضوية مجلس اإلدارة ومزاولة نشاط  

إقرار التعامل مع ش�ركة توزي�ع الغ�از الطبيع�ي وش�ركة الخ�زف لألنابي�ب وهم�ا ش�ركتان : سادساً   

 .ا زميلتان تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالهم  
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تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ـ لمراجعة الق�وائم المالي�ة : سابعاً   

 .يانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه بوال2013للعام المالي   

 .الموافقة على السياسات والمعايير واإلجراءات الالزمة للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة   :ثامناً   

الموافق��ة عل��ى الالئح��ة المعدل��ة لقواع��د اختي��ار لجن��ة المراجع��ة وم��دة عض��ويتها وأس��لوب : تاس��عاً   

 .  عملها   

 .انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة بطريقة التصويت التراكمي : اً عاشر  

 200مليون لایر مكاف�أة ألعض�اء مجل�س اإلدارة بواق�ع  1,4الموافقة على صرف مبلغ : احد عشر  

 .م 2012ألف لایر لكل عضو عن عام      

    
   

ش��كركم عل��ى تلبي��تكم له��ذه ال��دعوة كم��ا يتوج��ه بالش��كر إل��ى يوينته��ز مجل��س اإلدارة ه��ذه المناس��بة ل    

الرش����يدة وعل����ى رأس����ها خ����ادم الح����رمين الش����ريفين وس����مو ول����ي عه����ده األم����ين عل����ى ال����دعم   حكومتن���ا

كم����ا يع����رب المجل����س ع����ن ش����كره إلدارة الش����ركة وموظفيه����ا عل����ى .  والتش����جيع ال����ذي تلق����اه الش����ركة

جهودهم المخلصة والتي نتج عنها تحقيق هذه النتائج الطيبة وكذلك إلى عمالء الشركة عل�ى اس�تمرار ثق�تهم 

  .ودعمهم 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

  مجلس اإلدارة               
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