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  ادارة مجلستقرير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) حسب تقويم أم القرى(ھـ 1437رجب  5إلى الجمعية العامة العادية المقرر عقدھا يوم الث�ثاء 

  .الرياضم في الساعة السابعة مساًء بقاعة الملك سلمان بفندق شيراتون 2016ابريل  12الموافق 
 

 حضرات المساھمين الكرام 
  

 العام0ة لحض0ور اجتم0اع الجمعي0ةيسّر مجلس ا-دارة ان يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته   

العادي00ة التاس00عة والث�ث00ين وأن يتق00دم ال00يكم بتقري00ره الس00نوي مش00فوعاً ب00القوائم المالي00ة ع00ن نت00ائج الع00ام 

م وك0ذلك ق0وائم ال0دخل 31/12/2015م والتي تتضمن قائمة المركز المالي للشركة كما ھ0ي ف0ي 2015

المبينة عليھا عن السنة المنتھية ف0ي ذل0ك  وا-يضاحاتوالتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساھمين 

  .التاريخ

  

 نشاط الشركة

م00ن ب�00ط الس00يراميك والبورس�00ن واBدوات (تص00نيع وبي00ع المنتج00ات الخزفي00ة عل00ى اخ00ت�ف انواعھ00ا 

وم0واد  وآDتوكذلك سخانات المياه ومكوناتھا واستيراد ما يتطلبه ذلك م0ن مع0دات ) الصحية ومكم�تھا

  .ومكملةاولية 

م00ن ص00افي ارب00اح % 7,81ش00كل ص00افي دخ00ل قط00اع ب�00ط الس00يراميك واBدوات الص00حية م00ا نس00بته ي

  .اBرباحمن ھذه % 3,18السخانات م في حين يشكل قطاع 2015الشركة لعام 

  

 نتائج أعمال الشركة 

  م2014م مع نتائج اعمالھا عن عام 2015فيما يلي مقارنة لنتائج اعمال الشركة لعام 

  ) � ألف(م 2014عام )� ألف(م 2015عام 

    964,563                       980,581مجمل الربح                           

   709,280                      286.072الربح التشغيلي                         

   222,310                    283.817صافي الربح                           

                       H20,6                           5.68ربح السھم بال   

  

م مقارن00ة بالع00ام 2015يع00ود الس00بب الرئيس00ي Dرتف00اع مجم00ل ال00ربح وال00ربح التش00غيلي لھ00ذا الع00ام  -

 .م2015م إلى الزيادة في المبيعات لھذا العام 2014 الماضي

م إل00ى 2014م مقارن00ة بالع00ام الماض00ي D2015نخف00اض ص00افي ال00ربح لع00ام يع00ود الس00بب الرئيس00ي  -

 .م2014انخفاض ا-يرادات المتنوعة وزيادة مخصص الزكاة لھذا العام مقارنة بالعام الماضي 



  من مبيعات الشركة 

  

اجم�الي م�ن % 58,7م حي�ث بلغ�ت 

م بس��بب الظ��روف ا�قليمي��ة إ� ان اجم��الي 

م حي�ث حقق�ت 2014مقارن�ة بمبيع�ات ع�ام 

وفيما يلي مبيعات آخر خم�س س�نوات والت�ي تش�ير 

إيرادات  باقي  
مناطق المملكة 

25.93%

إيرادات 
التصدير 
للخارج

7.58%
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  الشركة  �يرادات

  من مبيعات الشركة % 43,33الرياض 

من مبيعات الشركة % 06,33والطائف  مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة

  من مبيعات الشركة % 94,25ايرادات باقي مناطق المملكة 

  من مبيعات الشركة % 58,7ايرادات التصدير للخارج 

م حي�ث بلغ�ت 2015على الرغم م�ن انخف�اض مبيع�ات التص�دير خ�;ل ع�ام 

م بس��بب الظ��روف ا�قليمي��ة إ� ان اجم��الي 2014م��ن مبيع��ات ع��ام % 93,11حج��م المبيع��ات مقاب��ل 

مقارن�ة بمبيع�ات ع�ام % 26,2م بواق�ع 2015في ع�ام  تمبيعات الشركة قد زاد

وفيما يلي مبيعات آخر خم�س س�نوات والت�ي تش�ير  .Cمليون  658,1رقماً قياسياً جديداً بلغ 

  %.3,6قدره إلى متوسط نمو سنوي 

  السنةالمبيعات بآ�ف الريا�ت

              345,221,1   

              363,447,1   

              550,600,1   

              351,621,1   

     975,657,1  

  

إيرادات منطقة 
الرياض          

33.43%

]CATEGORY 

NAME], [VALU

E[

  
 

  

  

�يراداتالتحليل الجغرافي 

الرياض ايرادات منطقة 

مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورةايرادات 

ايرادات باقي مناطق المملكة 

ايرادات التصدير للخارج 
 

  المبيعات 

على الرغم م�ن انخف�اض مبيع�ات التص�دير خ�;ل ع�ام      

حج��م المبيع��ات مقاب��ل 

مبيعات الشركة قد زاد

رقماً قياسياً جديداً بلغ المبيعات 

إلى متوسط نمو سنوي 

السنةالمبيعات بآ�ف الريا�ت

     2011              

     2012              

     2013              

     2014              

     2015              

 

 

  

إيرادات منطقة 
الرياض          
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وقد تم خ�ل الع0ام  .المملكةوتواصل الشركة تقديم خدماتھا من خ�ل ث�ثين معرضاً متواجداً في معظم مدن 

استكمال افتتاح معرض حي النرجس والبدء بتأسيس معرض الريان بالرياض كما تم البدء بتأس0يس مع0رض 

ويضاف إلى ذلك شبكة واسعة من الموزعين والتج0ار ف0ي كاف0ة انح0اء المملك0ة حي0ث  .بالحّويةالثاني الطائف 

كما تواصل الش0ركة تص0دير منتجاتھ0ا  .المملكةتحرص الشركة إلى ايصال منتجاتھا إلى كافة عم�ئھا داخل 

 رتص0دّ دول0ة وق0د  61إلى اسواق دولية متعددة حيث بلغ عدد الدول التي تص0در الش0ركة منتجاتھ0ا لھ0ا ع0دد 

وبلغ0ت  .ھ0اييتيدول0ة  م حيث وصلت إل0ى اس0واق2015دولية جديدة خ�ل عام  إلى اسواق منتجاتھا الشركة

  .�مليون  136مبيعات التصدير حوالي 

  مصانع الشركة 

ول0م يح0دث  .الس0وقتھا اDنتاجية المتاحة وفقاً Dحتياجات ام بطاق2015عملت مصانع الشركة خ�ل عام     

وق0د حقق0ت مص0انع ال0ب�ط  .العامبحمد P أية اعطال تؤدي إلى توقف ملحوظ Bي من خطوط اDنتاج خ�ل 

م في حين زاد انت0اج اDدوات الص0حية بواق0ع 2014من انتاج العام الماضي % 4,86نسبته  والبورس�ن ما

  .م2014العام الماضي  بإنتاجمقارنة % 5,6وانتاج السخانات % 2

  ترشيد المياه والطاقة

ف0ي التوج0ه ال0وطني نح0و ترش0يد اس0تخدام المي0اه حي0ث ت0م تط0وير  ةاخذت الشركة عل0ى عاتقھ0ا دور الري0اد   

ويجري العمل عل0ى تط0وير ب0اقي  .فقطتث�ثة ليتراكراسي معظم الحمامات بحيث تعمل بكفاءة تامة باستخدام 

اً لمتطلب00ات ھيئ00ة المواص00فات والمق00اييس والج00ودة ووفق00 تث�ث00ة ليت00راكراس00ي الحمام00ات لتعم00ل باس00تخدام 

وتواصل الشركة انت0اج الس0خان الكھرب0ائي ال0ذكي الم0وفر للطاق0ة الكھربائي0ة كم0ا تواص0ل الش0ركة  .السعودية

 .الشمسيةانتاج سخان المياه الذي يعمل بالطاقة 
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  توسعة المصانع

لص00حية وج00اري تركي00ب ب00اقي ا لR00دواتاس00تكملت الش00ركة معظ00م مراح00ل مش00روع المص00نع الث00اني  -

التجريب0ي ف0ي نھاي0ة  با-نت0اجوتتوقع الش0ركة اس0تكمال التركي0ب النھ0ائي للمش0روع والب0دء  .المعدات

 .شاء �م ان 2016ع اBول من عام بالر

مصنع الثاني للس0خانات حي0ث كما تم بحمد P استكمال معظم المراحل الجوھرية لمشروع توسعة ال -

في المصنع الثاني للس0خانات وتتوق0ع الش0ركة % 20من زيادة الطاقة اDنتاجية بمقدار  تمكنتالشركة

 .م2016بمشيئة P من الوصول إلى الطاقة الكاملة للمشروع بنھاية الربع اBول من عام 

تمكنت الش0ركة بحم0د P م0ن اDنتھ0اء م0ن التش0غيل التجريب0ي لمش0روع مص0نع الط0وب اBحم0ر م0ع  -

م ويجري تشغيل المصنع ورفع الطاقة تدريجياً وتتوق0ع الش0ركة بمش0يئة P 2016نھاية شھر يناير 

 .م2016بنھاية الربع الثاني من عام  لSنتاجمن الوصول للطاقة الكاملة 

وتعط0ي . د للجميع بأن الشركة تس0تخدم آخ0ر م0ا توص0لت إلي0ه التقني0ة العالمي0ةويسر المجلس ان يؤك -

 .اDنتاجيةالشركة لمعيار الجودة اBھمية القصوى في عملياتھا 

  إدارة المخاطر 

تمارس الشركة نشاطھا الصناعي والتجاري والذي قد يجعلھا تتعرض لمخاطر ذات طابع اقتص0ادي     

ع00دم الق00درة عل00ى الحص00ول عل00ى  ك م00ن خ�00ل نق00ص العمال00ة المدّرب00ة اول00ه ع�ق00ة بطبيع00ة نش00اطھا وذل00

احتم00ال توق00ف الغ00از او انقط00اع التي00ار الكھرب00ائي او تذب00ذبات اس00عار الم00واد الخ00ام وجميعھ00ا  الوق00ود او

 ّDت واردة في عمليات تشغيل المص0انع ، اDنس0بة ح0دوثھا ض0عيفة وتعم0ل إدارة الش0ركة عل0ى أن احتما

م0ن اDخ0ذ بع0ين اDعتب0ار الممارس0ات اDغراقي0ة  ب0دّ كما �.والتعامل معھا في حال حدوثھا  ت�فيھا مسبقاً 

  .في اDسواق المحلية او اDقليمية  ءواسالتي تقوم بھا بعض الدول اDجنبية 

ام000ا المخ000اطر الناتج000ة ع000ن العملي000ات المالي000ة وھ000ي مخ000اطر تذب000ذب العم000وDت وفوائ000د الق000روض      

والتسھي�ت البنكية ومخ0اطر ت0وفير الس0يولة النقدي0ة ومخ0اطر اDئتم0ان المق0دم لعم�0ء الش0ركة ومخ0اطر 

Dجنبي00ة فق00د احتاط00ت لھ00ا الش00ركة وت00رى اDغي00ر  دارة انھ00ا جميع00ا مخ00اطرتذب00ذب أس00عار العم�00ت ا

  .جوھرية

اتفاقي00ات م00ع  ب00إبرامفق00د قام00ت الش00ركة م00ن خ�00ل مراقبتھ00ا للتذب00ذبات المحتمل00ة ف00ي مع00دDت الفائ00دة     

س0ارية  ملي0ون H 470م مبل0غ 31/12/2015البنوك لتثبيت اس0عار الفائ0دة وبلغ0ت قيم0ة اDتفاقي0ة ف0ي 

  .م07/06/2017المفعول حتى 

د م0ن ت0وفر اDم0وال الكافي0ة لمقابل0ة أي0ة التزام0ات عن0د اس0تحقاقھا كما تعم0ل إدارة الش0ركة عل0ى التأك0    

ر تس0ھي�ت بنكي0ة واج0راء موائم0ة ب0ين فت0رات تحص0يل ارص0دة العم�0ء وفت0رات يوذلك عن طري0ق ت0وف

 .الموردينسداد ارصدة 

الشركة مخاطر اDئتمان عن طري0ق اي0داع اموالھ0ا ف0ي البن0وك ومص0ارف مالي0ة ذات س0معة  تتفادىو    

كم0ا ان الش0ركة لھ0ا قاع0دة  .ذل0كلية وD تتوقع إدارة الشركة وجود مخاطر ائتمان ھام0ة ق0د تن0تج ع0ن عا
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عريضة من العم�ء وتحرص على الحصول على ضمانات كافية م0ن العم�0ء ومراقب0ة ومتابع0ة حرك0ة 

  .حساباتھم

تثبيت اس0عار العمل0ة تراقب الشركة تقلبات اسعار العم�ت وتتحوط عند الحاجة لذلك عن طريق كما     

  .اDجنبية
  

  القوى العاملة والسعودة والتدريب 

وق00د أبرم00ت الش00ركة م00ع . تواص00ل الش00ركة جھودھ00ا ف00ي اس00تقطاب العمال00ة الوطني00ة وت00وطين الوظ00ائف

وظيفة وقد تم توظيفھم جميعاً وذل0ك  34 اتفاقيتين�ستقطابم 2015صندوق الموارد البشرية خ�ل عام 

مت0درباً ) 44(كما أقامت الش0ركة برن0امج ت0دريب منتھ0ي ب0التوظيف داخل0ي لع0دد .م31/12/2015حتى 

متدرباً بمرك0ز  653موظفاً من خ�ل دورات تدريبية مختلفة منھا  767وقد تم تدريب .لمدة ث�ثة أشھر

مت0درباً  81مراكز التدريب داخل المملكة با-ضافة إل0ى  متدرباً من خ�ل 114التدريب التابع للشركة و

  .تعاونياً 

ع0ن ع00ددھم ف0ي أول الع00ام % 3موظف0اً بزي00ادة  1067ويبل0غ ع00دد الس0عوديين الم00وظفين بالش0ركة حالي00اً 

  %.26وتبلغ نسبتھم من إجمالي القوى العاملة . م2015

تضمن للم0رأة خصوص0يتھا واحترامھ0ا  وفي مجال توظيف المرأة فإن الشركة توفر كافة المتطلبات التي

بزي00ادة (موظف00ة  33ويبل00غ ع00دد الع00ام�ت حالي00اً . وف00ق تع00اليم الش00ريعة ا-س�00مية واBنظم00ة الس00عودية

 .ويعملن في مجاDت متعددة في الشركة) عن العدد في أول العام% 14

  
  السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة 

تستخدم الشركة السياسات المحاسبية التي تتف0ق م0ع مع0ايير المحاس0بة الص0ادرة ع0ن الھيئ0ة الس0عودية     

  .القانونيينللمحاسبين 

  خطة التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومراحلھا 

ھ000ـ المواف000ق 03/04/1437وت000اريخ  01/383/16/بن000اء عل000ى تعم000يم ھيئ000ة الس000وق المالي000ة رق000م ص

م 2015م والمتض00من ض00رورة تض00مين تقري00ر مجل00س إدارة الش00ركة للع00امين الم00اليين 13/01/2016

ق مع0ايير المحاس0بة الدولي0ة دفع0ة واح0دة عل0ى الق0وائم المالي0ة المع0دة ع0ن ي0م بتفاصيل خط0ة تطب2016و

  .الخطةم ومراحل تطبيق 01/01/2017الفترات المالية التي تبدأ من 

  :الخطةنوضح فيما يلي مراحل تطبيق 

ت0م اختي0ار مكت0ب استش0ارات متخص0ص للمس0اعدة عل0ى التح0ول إل0ى تطبي0ق مع0ايير  :م2015مايو  -1

 .القانونيينالمحاسبة الدولية التي تعتمدھا الھيئة السعودية للمحاسبين 

 .وحساباتھابدأ مكتب اDستشارات بدراسة القوائم المالية للشركة  :م2015يونيو  -2

ش00ؤون المالي00ة عل00ى المع00ايير الدولي00ة م00ن خ�00ل دورات ت00دريب منس00وبي إدارة ال :م2015أكت00وبر  -3

 .متخصصة
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م للش0ركة باتب0اع المع0ايير الدولي0ة الت0ي 2015اعداد اول ق0وائم مالي0ة نھائي0ة للع0ام  :م2016مارس  -4

 .داخليةBغراض  للمحاسبين القانونيينتعتمدھا الھيئة السعودية 

للشركة وفق0اً للمع0ايير الدولي0ة الت0ي تعتم0دھا  اBوليةاعداد القوائم المالية  :م2016ابريل اعتباراً من  -5

 .Bغراض داخليةم 2016اDربعة للعام  لRرباعالھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

م تبع00اً للمع00ايير الدولي00ة الت00ي تعتم00دھا 2016اع00داد الق00وائم المالي00ة النھائي00ة للع00ام  :م2017م00ارس  -6

 .داخليةBغراض  ينالھيئة السعودية للمحاسبين القانوني

م وفق0اً 2017اصدار القوائم المالية اBولية لفت0رات الرب0ع س0نوية والنھائي0ة لع0ام  :2017خ�ل عام  -7

 .القانونيينلمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين 

  الشركات الزميلة ونشاطھا الرئيسي 

يتمث0ل نش0اطھا الرئيس0ي ف0ي ش0راء  مقفل0ة،ش0ركة مس0اھمة س0عودية  –شركة توزي0ع الغ0از الطبيع0ي  -1

 .بالرياضعلى المصانع في المدينة الصناعية الثانية وتوزيعه الغاز 

يتمث0ل نش0اطھا الرئيس0ي ف0ي تص0نيع وبي0ع  مقفل0ة،شركة مس0اھمة س0عودية  –لRنابيبشركة الخزف  -2

 .في الرياضاDنابيب الفخارية ويقع مصنعھا 

تأسس000ت ھ000ذه الش000ركة بالري000اض  –مح000دودة ش000ركة ذات مس000ؤولية  –س000تثمار ش000ركة الخ000زف ل� -3

ب0رأس م0ال ق0درة خمس0مائة ال0ف H م0دفوع ) شركة زميل0ة( لRنابيببالمشاركة مع شركة الخزف 

ويتمث00ل نش00اطھا ف00ي . مس00ددة بالكام00ل % 95تبل00غ حص00ة ش00ركة الخ00زف الس00عودية منھ00ا . بالكام00ل 

 .ق والتجزئة خدمات اDستيراد والتصدير والتسوي

  ا.سھم وادوات الدين الصادرة عن الشركات الزميلة

ملي0ون س0ھم قيم0ة ك0ل منھ0ا  5,2ملي0ون H قيم0ة  25يبلغ رأس مال شركة توزي0ع الغ0از الطبيع0ي  -1

س0000ھماً قيمتھ0000ا  667,396وتمتل0000ك منھ0000ا ش0000ركة الخ0000زف الس0000عودية ع0000دد عش0000رة ري0000اDت ، 

ول00م تص00در ش00ركة توزي00ع الغ00از . الش00ركة م00ن رأس م00ال % 87,15ري00اDً بواق00ع 670,966,3

 .الطبيعي أية ادوات دين 

ك0ل منھ0ا  ملي0ون س0ھماً قيم0ة 3,19ملي0ون H قيم0ة  193 لRنابي0بالخ0زف يبلغ رأس مال ش0ركة  -2

 5,96ملي0ون س0ھماً قيمتھ0ا  65,9أي % 50الس0عودية رياDت وتمتلك منھا ش0ركة الخ0زف  عشرة

 H مليون. 

  .اية ادوات دين  لRنابيبولم تصدر شركة الخزف 

م0ن تحقي0ق خس0ائر ناتج0ة ع0ن ت0أخر اDنت0اج التج0اري وع0دم ت00وفر  لRنابي0بوتع0اني ش0ركة الخزف   

 . الخبرات الفنية حيث لم تصل الطاقة اDنتاجية إلى الطاقة التصميمية وD تزال ھذه التحديات قائمة 

ملي00ون H وذل00ك  9,23مبل00غ بخس00ائر م 2015وق00د تحمل00ت ش00ركة الخ00زف الس00عودية خ�00ل ع00ام 

  . لRنابيبنصيبھا من خسائر شركة الخزف 
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م ب00أن المجل00س ق00د 2014وق00د س00بق ان اش00ار المجل00س ف00ي تقري00ره عل00ى نت00ائج اعم00ال الس00نة المالي00ة 

اVخ0رين ف0ي ش0ركة م بش0راء اس0ھم المس0اھمين 29/12/2014اوصى في اجتماعة المنعقد بت0اريخ 

م0ذكرات التف0اھم ال�زم0ة وف0ي حال0ة موافق0ة جمي0ع الش0ركاء عل0ى  وذلك بعد اع0داد لRنابيبالخزف 

إDّ ان مجلس إدارة شركة الخ0زف الس0عودية ق0د ق0رر باجتماع0ه ال0ذي . تحديد القيمة العادلة للشركة 

م الغاء تلك التوصية وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بھذا الش0أن علم0اً 18/05/2015عقده في 

وق00د واف00ق المجل00س عل00ى طل00ب مجل00س إدارة ش00ركة  .ل00ى الغ00اء التوص00يةD يوج00د أث00ر م00الي عبأن00ه 

عل0ى قي0ام ش0ركة الخ0زف الس0عودية بتق0ديم ال0دعم ا-داري لعملي0ات ش0ركة الخ0زف  لRنابيبالخزف 

  .السعوديةمالي جوھري على نتائج شركة الخزف  أثرھذا الدعموD يترتب على  لRنابيب

  استقالة الرئيس التنفيذي وتكليف نائب الرئيس للشؤون المالية وا3دارية بعمل الرئيس التنفيذي 

م ع0ن قب0ول مجل0س ا-دارة اس0تقالة ال0رئيس التنفي0ذي للش0ركة 19/04/2015اعلنت الشركة بت0اريخ     

م نظراً لقرار مجل0س إدارة ص0ندوق 01/07/2015ابراھيم النافع وذلك اعتباراً من  معبد الكري/ اBستاذ

وق00د ق00رر المجل00س  .الت00اريخالتنمي00ة الص00ناعية الس00عودي تعيين00ه م00ديراً عام00اً للص00ندوق اعتب00اراً م00ن ذل00ك 

م0ل علي صالح النعيم بع/ م تكليف نائب الرئيس للشؤون المالية وا-دارية اDستاذ30/06/2015بتاريخ 

    م وذل000ك لح000ين تعي000ين رئ000يس تنفي000ذي للش000ركة 01/07/2015ال000رئيس التنفي000ذي للش000ركة اعتب000اراً م000ن 

  .سنةمن عشرين  أكثرالنعيم قد سبق له ان تقلد عدة مناصب بالشركة ويعمل بھا منذ  على/ واDستاذ

  سياسة توزيع ا.رباح 

  :لتالياتوزع اDرباح الصافية بعد خصم كافة اDعباء على النحو    

 .شرعاً تجنب الزكاة المفروضة  -1

من اBرباح الصافية لتك0وين احتي0اطي نظ0امي ويج0وز للجمعي0ة العام0ة وق0ف ھ0ذا % 10يجنب  -2

 .المالنصف رأس  ا-حتياطيالتجنيب متى بلغ 

 .المدفوعمن رأس المال % 5يوزع من الباقي دفعة أولى للمساھمين تعادل  -3

حس0ب م 2015وتبل0غ ف0ي ع0ام  كمكافأة لمجل0س ا-دارة من الباقي% 5,7يخصص بعد ما تقدم  -4

الس0ارية والت0ي لRنظمةملي0ون H وفق0اً  4,1مقاب0ل  ملي0ون H 3,17ح0والي النظام اDساسي 

 .عضوH لكل  ألف 200تحدد المكافأة بحد اقصى 

حصة تقرر الجمعية العامة بناًء على توصية مجلس ا-دارة توزيع جزء من الباقي للمساھمين ك -5

 .اDرباحإضافية في 

للجمعي00ة العام00ة عن00د تحدي00د نص00يب اBس00ھم ف00ي اDرب00اح الص00افية ان تق00رر تك00وين احتياطي00ات  -6

 ا-مك0انخرى وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة او يكفل توزي0ع ارب0اح ثابت0ة بق0در أ

 .للمساھمين
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  ملكية حصص كبيرة من ا.سھم بموجب المادة الث;ثين من قواعد التسجيل وا8دراج 

في فئة اBسھم ذات اDحقية ف0ي التص0ويت تع0ود Bي م0ن اDش0خاص D توجد اية مصلحة مؤثرة     

ك الحق0وق بموج0ب الم0ادة الث�ث0ين م0ن قواع0د التس0جيل ل0الش0ركة بت بإب�غم 2015قاموا خ�ل عام 

  .م2015حيث لم يرد للشركة أي من ھذه الب�غات خ�ل عام واDدراج 

  مجلس ا3دارة 
وفقاً للنظام اBساسي للشركة ي0تم تعي0ين أعض0اء مجل0س ا-دارة م0ن قب0ل الجمعي0ة العام0ة لمس0اھمي     

وقد تم تعي0ين أعض0اء المجل0س الح0الي م0ن قب0ل الجمعي0ة العام0ة المنعق0دة ف0ي  .سنواتالشركة لمدة ث�ث 

وفيم0ا يل0ي بيان0اً بأس0ماء أعض0اء  .التراكم0يم لم0دة ث�0ث س0نوات وبطريق0ة التص0ويت 2013أول إبريل 

  :م2015مجلس ا-دارة الحالي وملكيتھم لRسھم والتغير في ملكيتھم خ�ل عام 
  

  عدد ا�سھم  أسم العضو  م
31/12/2015    31/12/2014  

  عدد أسھم الزوجة وا�و�د القّصر 
31/12/2015   31/12/2014  

  3,750  000,5  000,226  333,301  سعد إبراھيم المعجل   1
  ــــ  ــــ  6,074,272  029,099,8  المؤسسة العامة للتأمينات ا�جتماعية   2
  ــــ  ــــ  2,025,187  249,700,2  صندوق ا�ستثمارات العامة  3
  ــــ  ــــ  1,000  245,60  يالراجحخالد صالح   4
  ــــ  ــــ  1,500  000,2  عبد المحسن عبد الرحمن السويلم   5
  ــــ  ــــ  7,500  000,10  عبد العزيز عبد الكريم الخريجي  6
  ــــ  ــــ  1,000  333,1  علي سعيد الخريمي  7

  أسھم كبار التنفيذيين 
  عدد ا�سھم  أسم المدير التنفيذي   م

31/12/2015    31/12/2014  
  عدد أسھم الزوجة وا�و�د القصر

31/12/2015   31/12/2014  
  750  000,1  500,1  000,2  علي صالح النعيم    1
  ---  ----  ----  ----  إبراھيم محمد الحيدري  2
  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  المقبل  عبد Pمحمد   3
  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  محمد عبد الرحمن القعود  4
  ــــ  ــــ ــــ ــــ  العنزي  عبد Pعيد   5

  قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي 
  

م00ن ص00ندوق التنمي00ة الص00ناعية الس00عودي لتموي00ل  طويل00ة اBج00ل حص00لت الش00ركة عل00ى ق00روض    

التوس00000عات ف00000ي مص00000انع ب�00000ط الس00000يراميك والبورس�00000ن واBدوات الص00000حية وس00000خانات المي00000اه 

ر وذل0ك بض0مان رھ0ن كاف0ة الموج0ودات الثابت0ة لھ0ذه المص0انع الكھربائيةومشروع مصنع الط0وب اBحم0

  .القيمةية غير متساوية ھذه القروض على أقساط نصف سنو يتم سدادو .الصندوقلصالح 
  :كا�تيم 2015وكانت حركة حساب قروض الصندوق خ�ل عام     

H ألف  
  م2015رصيد قروض الصندوق في أول العام     591,201   

  ىيضاف المستلم خ�ل العام      165,64       
  م 2015يخصم المسدد خ�ل العام      720,60       

  ـــــــــــــــــــ
  م 2015الرصيد في نھاية عام   205,036   
  ــــــــــــــــــ  
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ملي00ون  56م مبل00غ 31/12/2015وبل00غ رص00يد التس00ھي�ت غي00ر المس00تخدمة م00ن ق00روض الص00ندوق ف00ي     

. م30/09/2016ھ0ـ المواف0ق H29/12/1437 علماً بأن تاريخ انتھاء السحب من تلك القروض ھو 
  .�مليون  61,54م مبلغ 2016خ�ل العام القادم كما تبلغ قيمة اDقساط المستحقة للصندوق 

وينتھ00ز المجل000س ھ00ذه المناس000بة ليع00رب ع000ن ش00كره وتق000ديره لص00ندوق التنمي000ة الص00ناعية الس000عودي        

والقائمين علي0ه عل0ى ال0دعم والمس0اندة اللت0ان تلقاھم0ا الش0ركة م0ن الص0ندوق ف0ي دع0م وتموي0ل مش0اريعھا 

  .الرأسمالية
  )طويلة وقصيرة ا?جل(قروض بنوك محلية 

  

بن0وك تجاري0ة  لاBجل بطريقة المرابحة ا-س�مية م0ن قب0 طويلة قروضحصلت الشركة على تسھي�ت   

الق0روض وي0تم س0داد ھ0ذه  .البن0وكمحلية لتمويل اعمال التوسعة في المصانع وبضمان سند Bمر لص0الح 

وكان00ت حرك00ة الق00روض البنكي00ة المحلي00ة خ�00ل ع00ام  .القيم00ةعل00ى اقس00اط نص00ف س00نوية غي00ر متس00اوية 

  :كالتاليم 2015
H ألف  

  م2015 /01/01القروض البنكية اول العام رصيد     938,664   
  م2015المحصل من القروض خ�ل عام يضاف      000,300       
  م2015يخصم المسدد من القروض خ�ل عام      688,223

  ـــــــــــــــــــ
  م 2015عام الالرصيد في نھاية   741,250  
  ــــــــــــــــــ  

  .�مليون  5,222م مبلغ 2016اDقساط المستحقة من ھذه القروض خ�ل عام وتبلغ قيمة        

  .اBجلD يوجد ضمن ھذه القروض قروض قصيرة   

  حقوق تمويل  خيار،حقوق  الدين،أدوات 
  

D توجد لدى الشركة أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أس0ھم أو حق0وق   

  .م2015مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرتھا الشركة أو منحتھا خ�ل عام خيار أو 
 .ل�ستردادكما D يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة Bي أدوات دين قابلة   

  

 م2015اجتماعات مجلس ا3دارة خ;ل عام 
  

  الحضورنسبة   المجموع  28/12  1/12  5/10  18/5  18/2  اسم العضو  مسلسل
  % 100  5 �  �  �  �  �  سعد إبراھيم المعجل  1
المؤسسة العامة للتأمينات   2

  ا�جتماعية
  )ويمثلھا سامي إبراھيم العيسى(

� � � � � 5  100 % 

  صندوق ا�ستثمارات العامة  3
  )ويمثله عبد $ محمد جليغم(

� � � � � 5  100 % 

 % 80  4 � � � �  �  خالد صالح الراجحي  4
المحسن عبد الرحمن عبد   5

  السويلم
�  �  �  �  � 5  100 %  

  %  100  5 �  �  �  �  �  علي سعيد الخريمي  6
  % 80  4 �  �  �  �  �  الخريجي  معبد الكريزعبد العزي  7

  %3,94  33  7  7  7  6 6  الــمــجـموع  
 %. 3,94عقد مجلس ا-دارة خ�ل العام خمسة اجتماعات وبلغت نسبة الحضور  -

اعضاء مجلس ا-دارة الموضحة اسماؤھم اع�0ه ت0م انتخ0ابھم م0ن قب0ل الجمعي0ة العام0ة المنعق0دة ف0ي  -

  .سنواتم للدورة الحالية ومدتھا ث�ث 01/04/2013



  
 

10

 
 

  تعارض المصالح
  

D يوج00د Bي عض00و م00ن أعض00اء مجل00س ا-دارة أو ال00رئيس التنفي00ذي أو الم00دير الم00الي أي مص00لحة  -

م باس0تثناء م0ا 2015في أعمال تمت لحساب الشركة خ�ل ع0ام ) مباشرة أو غير مباشرة(جوھرية 

  .أدناهھو موضح 
ء الغ0از م0ن ذات ع�قة حي0ث تق0وم بش0را أطرافتتعامل الشركة ضمن اعمالھا التجارية العادية مع  -

 لRنابي0بكم0ا تتعام0ل م0ع ش0ركة الخ0زف  ،)شركة زميلة مستثمر فيھ0ا(شركة توزيع الغاز الطبيعي 
علم0اً بأن0ه ي0تم التعام0ل م0ع اDط0راف ذات الع�ق0ة . بتع0ام�ت متنوع0ة) شركة زميل0ة مس0تثمر فيھ0ا(

م0ا يل0ي ارص0دة وفي .الشركةبنفس شروط التعامل التجارية مع اDطراف اBخرى غير المرتبطة مع 

 :م2015وتفاصيل المعام�ت مع اDطراف ذات الع�قة خ�ل عام 
 معب0د الك0ري/ شركة توزيع الغاز الطبيعي ويمثل شركة الخزف السعودية في مجلس ادارتھا اBس0تاذ -

ال0000ذي ك0000ان يش0000غل وظيف0000ة ال000رئيس التنفي0000ذي لش0000ركة الخ0000زف الس0000عودية حت0000ى اب000راھيم الن0000افع 

م وD زال يمث00ل الش00ركة ف00ي مجل00س إدارة 01/07/2015م واس00تقال اعتب00اراً م00ن 30/06/2015

م مبل0غ 2015بلغت المشتريات من الغاز الطبيعي خ�ل السنة المالي0ة  .الطبيعيشركة توزيع الغاز 

 .�مليون  8,1ناً بمبلغ مليون H وكان رصيدھا دائ 21
ملي0ون H  35م مبل0غ 2015وبلغت التع0ام�ت معھ0ا خ�0ل الس0نة المالي0ة  لRنابيبالخزف شركة  -

  .�مليون  5,40م بمبلغ 2015وكان رصيدھا مديناً في نھاية العام 
  

  :لRنابيبوھمذو ع�قة بشركة الخزف  أطرافواعضاء مجلس ا-دارة التالية اسماؤھم ھم 

 .اDجتماعيةالمؤسسة العامة للتأمينات  -1

 .المعجلسعد ابراھيم / المھندس -2

 .الراجحيخالد صالح / المھندس -3

وس0وف  .ا-دارةوقد تم اخذ موافقة مجلس ا-دارة عليھا جميعھا وتم ادراج ذلك في محاضر مجل0س 

  .العامةتعرض ھذه التعام�ت بتقرير من رئيس المجلس يقدم للجمعية 

أي ق00رض م00ن أي ن00وع Bي م00ن اعض00اء مجل00س ا-دارة ول00م تض00من الش00ركة أي  ل00م تق00دم الش00ركة -

 .ا-دارةاعضاء مجلس  أحدقرض عقده 

تلتزم الشركة بتطبيق Dئحة تعارض المصالح التي سبق اقرارھا من قبل مجل0س ا-دارة وذل0ك وفق0اً  -

 .شركاتالمن المادة العاشرة من Dئحة حوكمة ) ب(من الفقرة ) 1(للفقرة الفرعية رقم 

  ترتيبات أو إتفاق تنازل
D توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ا-دارة أو أحد كبار التنفي0ذيين ع0ن     

ي الشركة ع0ن أي وجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساھمي�  كما. رواتبأية تعويضات أو 

  .اBرباححقوق في 
  

  المدفوعات النظامية المستحقة 
م وحصلت عل0ى ش0ھادة الزك0اة للس0نة المالي0ة 2014قدمت الشركة ا-قرارات الزكوية السنوية حتى عام   ـ  

م والمحم0ل عل0ى 2015بل0غ مخص0ص الزك0اة ع0ن ع0ام و .�ملي0ون 7,15م حيث سددت مبل0غ 2014



  
 

11

ملي0ون  3,15م مبل0غ 31/12/2015مليون H وك0ان رص0يد المخص0ص ف0ي  9,15قائمة الدخل مبلغ 

�.  
ملي0ون  18م مبل0غ 2015بلغ المدفوع للمؤسسة العامة للتأمينات اDجتماعية مقابل اDشتراكات عن ع0ام   ـ

�.  
حصلت الشركة على تسھي�ت بنكية في شكل اعتمادات مستندية وخطابات ضمان من قب0ل بن0وك محلي0ة    -

م منھا اعتمادات تخص ارتباطات رأسمالية عن عق0ود 2015مبر ديس 31مليون H كما في  62بمبلغ 

  .سعوديمليون H  21توريد اDت ومعدات مشاريع توسعة المصانع بمبلغ 
 لRنابي0بتضمن الشركة جزء من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي الممنوح إلى شركة الخزف    -

م بمبل0غ 2015ديس0مبر  31شركة الزميلة كما في بما يعادل حصة الشركة في رأسمال ال) شركة زميلة(

40  H سعوديمليون.  
 43كما تضمن الشركة جزء من ق0رض البن0ك الس0عودي ل�س0تثمار الممن0وح إل0ى الش0ركة الزميل0ة بمبل0غ     

  .الزميلةمليون H سعودي بما يعادل حصتھا في رأسمال الشركة 
  

  

  استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤھا لمصلحة موظفي الشركة 

 .الشركةD يوجد حالياً أية إستثمارات أو أية إحتياطيات أخرى تم إنشاؤھا لمصلحة موظفي     

  تأكيدات مجلس ا3دارة 

  :ا-دارةيؤكد مجلس   

  .الصحيحـ أن سج�ت الحسابات أعّدت بالشكل 1  

  .بفاعليةـ أن نظام الرقابة الداخلية أعّد على أسس سليمة ونِفذ 2  

  .نشاطھاـ أنه D يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة 3  

  زيادة رأس المال 

الموافق0ة عل0ى  27/04/2015المنعق0دة ف0ي لمس0اھمي الش0ركة قررت الجمعية العامة غير العادي0ة     

ملي0ون H وذل0ك بم0نح س0ھم  500ملي0ون H إل0ى  375توصية مجلس ا-دارة بزيادة رأس المال م0ن 

مجاني مقابل كل ث�ثة أسھم قائمة يملكھا المساھمون المقيدون بسجل المساھمين بنھاية تداول يوم انعق0اد 

عل0ى ان تس0دد قيم0ة الزي0ادة ف0ي رأس الم0ال ع0ن طري0ق ) م27/04/2015(الجمعية العامة غير العادية 

 000,500,37وبالتالي ي0زداد ع0دد اBس0ھم م0ن " المبقاةاBرباح "مليون H من بند  125تحويل مبلغ 

وتقتص0ر المنح0ة عل0ى م0الكي . س0ھم ) 000,500,12(س0ھماً بزي0ادة ق0درھا  000,000,50سھماً إلى 

وق0د ت0م اس0تكمال القي0ود وتع0ديل  .العادي0ةيوم انعقاد الجمعية العامة غي0ر اBسھم المقيدين في نھاية تداول 

  .بذلكالنظام اDساسي 
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 )القيمة بآ�ف الريا�ت ( ستعراض النشاط خ�ل الست سنوات الماضية   ا

         
 

 

 

 

  

 

  

        
         
  

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 

   

 

  
 

 
      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

 

   
 

 

      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 بعض المؤشرات المالية ا�خرى
 

       

 2010 2011 2012 2013 2014  2015 السنة المالية

 %11.4 %10.2 %9.7 %11.0 %10.3 %8.7 نسبة صافي الربح الى الموجودات

 %22.0 %20.2 %19.0 %20.3 %18.1 %15.0 نسبة صافي الربح الى حقوق المساھمين

 %36.5 %36.6 %32.8 %36.2 %34.8 %35.1 نسبة مجمل الربح للمبيعات

 %20.4 %19.0 %17.1 %19.3 %19.1 %17.1 نسبة صافي الربح للمبيعات

 %19.2 %18.0 %16.1 %19.4 %17.3 %18.1 نسبة صافي الربح التشغيلي الى المبيعات

 8.82 9.28 6.60 8.25 6.20 5.68 صافي ربح السھم  بال 

 250 250 375 375 500 500 ) بم�يين الريا�ت ( رأس المال      

207,117

219,255

232,955

331,062

280,709

299,721

165,000

200,000

235,000

270,000

305,000

340,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

صافي الربح التشغيلي 

1,079,833

1,221,345

1,447,363

1,600,550

1,621,351
1,657,975

850,000

1,000,000

1,150,000

1,300,000

1,450,000

1,600,000

1,750,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

المبيعات

1,935,063

2,269,001

2,545,826

2,805,788
3,017,488

3,259,444

1,400,000

1,900,000

2,400,000

2,900,000

3,400,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

مجموع الموجودات

220,589
232,015

247,589

309,443 310,222

283,817

170,000

205,000

240,000

275,000

310,000

345,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

مجموع صافي الربح

1,004,048

1,146,900
1,305,831

1,521,176

1,715,695

1,897,894

600,000
750,000
900,000

1,050,000
1,200,000
1,350,000
1,500,000
1,650,000
1,800,000
1,950,000
2,100,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

مجموع حقوق المساھمين

931,015

1,122,101

1,239,995
1,284,612

1,301,793
1,361,550

850,000

950,000

1,050,000

1,150,000

1,250,000

1,350,000

1,450,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

مجموع المطلوبات
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  حـوكمة الشركات
  

مجلس ا-دارة وھو الذي يتولى ا-شراف على ھ0ذا  أعدهللشركة نظام حوكمة داخلي خاص بھا     
  .الحاجةعند  فاعليتهالنظام ومراقبة مدى 

  :يليتطبق الشركة جميع أحكام حوكمة الشركات مع م�حظة ما   
  

م00ن الم00ادة السادس00ة الخاص00ة با-فص00اح م00ن اBش00خاص ذوي الص00فة اDعتباري00ة ال00ذين ) د(الفق00رة  -1

با-فص00اح ع00ن سياس00تھم ف00ي التص00ويت ) مث00ل ص00ناديق اDس00تثمار(يتص00رفون بالنياب00ة ع00ن غي00رھم 

حيث لم يرد للشركة مثل ھذا ا-فصاح م0ن أي .... الخ .... وتصويتھم الفعلي في تقاريرھم السنوية 

 .ةجھ

من الم0ادة الثاني0ة عش0رة بخص0وص اBش0خاص ذوي الص0فة ا-عتباري0ة ال0ذين يح0ق لھ0م ) ط(الفقرة  -2

حي0ث D يعط0ي نظ0ام الش0ركة مث0ل ھ0ذا  ا-دارة،لھ0م ف0ي مجل0س  بحسب نظ0ام الش0ركة تعي0ين مم0ث�ً 

 .أحدالحق Bي 
  مشاركة أعضاء مجلس ا3دارة في عضوية مجالس إدارات الشركات المساھمة ا.خرى 

  
  أسماء الشركات المساھمة ا.خرى   اسم العضو   مسلسل

  )مدرجة(شركة اسمنت المنطقة الشرقية   سعد إبراھيم المعجل   1
  ) مدرجة(الشركة العربية لRنابيب 

غي00000ر (ش00000ركة اليمام00000ة للص00000ناعات الحديدي00000ة 
  )مدرجة
  )غير مدرجة( اليمامة لحديد التسليحشركة 

  سامي إبراھيم العيسى  2
ممث0000000ل المؤسس0000000ة العام0000000ة للتأمين0000000ات 

  اDجتماعية 

  D يوجد

  عبد P محمد جليغم   3
  ممثل صندوق اDستثمارات العامة 

  D يوجد 

  D يوجد   خالد صالح الراجحي  4

  )غير مدرجة(اDستثمارية شركة فالكم للخدمات   عبد المحسن عبد الرحمن السويلم  5
غي0000ر (ش0000ركة المخ0000ازن والخ0000دمات المس0000اندة 

  )مدرجة
  )غير مدرجة(شركة النايفات للتمويل 

  )مدرجة(شركة ايس العربية للتأمين التعاوني   عبد العزيز عبد الكريم الخريجي  6
  )غير مدرجة(شركة بداية لتمويل المنازل 

  )غير مدرجة(شركة الخزف لRنابيب   علي سعيد الخريمي  7

  تكوين مجلس ا3دارة 
  :أسماؤھميتكون مجلس ا-دارة من اBعضاء التالية 

 التصنيف اسم العضو مسلسل 
 غير تنفيذي  سعد إبراھيم المعجل  1
سامي إبراھيم  ويمثلھا(المؤسسة العامة للتأمينات اDجتماعية  2

 )العيسى
 غير تنفيذي

 غير تنفيذي )جليغممحمد  ويمثلھعبد P(صندوق اDستثمارات العامة  3
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 غير تنفيذي خالد صالح الراجحي 4
 مستقل عبد المحسن عبد الرحمن السويلم  5
 مستقل عبد العزيز عبد الكريم الخريجي 6
 غير تنفيذي علي سعيد الخريمي 7

  لجان مجلس ا3دارة 
 اللجنة التنفيذية  .1

تتكون اللجنة التنفيذية من ث�ثة أعضاء يختارھم مجلس ا-دارة من ب0ين أعض0ائه وتنتھ0ي عض0ويتھم   

  .مماثلةويجوز إعادة تعيينھم في اللجنة لمدد  .ا-دارةفي اللجنة بانتھاء المدة المقررة لمجلس 
ات ف0ي تشمل مھمات اللجن0ة تطبي0ق سياس0ات الش0ركة ومراقب0ة اBداء واعتم0اد المش0اريع والمص0روف

ويح00رر باجتماع00ات اللجن00ة محاض00ر  .ا-دارةح00دود ص�00حياتھم ومس00ؤولياتھم الت00ي يح00ددھا مجل00س 

منتظمة وتوقع من أعضاء اللجنة وتعرض ھذه المحاضر على مجلس ا-دارة في أقرب اجتماع ت0اٍل 

  .للمجلس
  أعضاء اللجنة التنفيذية 

 خالد صالح الراجحي      رئيساً / اBستاذ 
 محمد جليغم        عضواً  د Pعب/ اBستاذ 
  علي سعيد الخريمي       عضواً / اBستاذ 

�عضاء  وكانت نسبة الحضور 2015إجتماعات خ�ل عام  تسعةوقد عقدت اللجنة التنفيذية   
  %.100 اللجنة

 لجنة المراجعة  .2
تتكون لجنة المراجعة من ث�ثة أعضاء يعينھم مجلس ا-دارة لمدة D تزيد عن ث�0ث س0نوات وD تق0ل   

 وتنتھي عضوية اللجنة بانتھاء عضوية  .مماثلةعن سنة واحدة ويجوز إعادة تعيينھم لمدد 
 ويكون من بين أعضاء اللجنة عضو مخ0تص بالش0ؤون المالي0ة والمحاس0بية وذل0ك وفق0اً  .ا-دارةمجلس 

لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عض0ويتھم وأس0لوب عملھ0ا والمص0ادق عليھ0ا م0ن الجمعي0ة العام0ة 

  .م1/4/2007والجمعية العامة العادية المنعقدة في  17/4/1994العادية المنعقدة في 
تحق0ق ومن مھام لجنة المراجعة الرئيسية التأكد من مدى كفاية وفاعلية اج0راءات الرقاب0ة الداخلي0ة وال  

المحاس00بين الق00انونيين وف00ق ض00وابط مح00ددة  رباختي00ام00ن س�00مة وص00حة الق00وائم المالي00ة والتوص00ية 

ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل نشرھا ودراسة التقارير والم�حظ0ات الت0ي يق0دمھا 

اعم0ال المراجع0ة كل من المحاسب القانوني وإدارة المراجعة الداخلية واعتماد أي عم0ل خ0ارج نط0اق 

  .بأعماDلمراجعةالتي يكلفون بھا اثناء قيامھم 
  .ا-دارةوابداء الرأي والتوصية بشأن القوائم المالية اBولية والسنوية قبل عرضھا على مجلس 

  :منم وتتكون 1/4/2013المجلس لجنة المراجعة الحالية إعتباراً من  عينوقد   
 رئيساً    أيمن صالح الغامدي               / اBستاذ  -

 عضواً   سامي إبراھيم العيسى             / اBستاذ  -

 عضواً   عبد الرحمن عبد العزيز الحماد  / اBستاذ  -

 %.100اجتماعات وكانت نسبة الحضور  ستةم عدد 2015وقد عقدت اللجنة خ�ل عام   
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 :والمكافآتلجنة الترشيحات  .3
تتكون لجن0ة الترش0يحات والمكاف0آت م0ن ع0دد م0ن اBعض0اء D يق0ل ع0ددھم ع0ن ث�ث0ة يخت0ارھم   

مجل0س ا-دارة لم0دة D تزي0د ع0ن ث�0ث س0نوات وD تق0ل ع0ن س0نة ويج0وز إع0ادة تعيي0نھم لم0دد مماثل0ة 

  .ا-دارةوتنتھي عضوية اللجنة بانتھاء مدة عضوية مجلس 
وص00ية بالترش00يح لعض00وية المجل00س وفق00اً للسياس00ات وم00ن مھ00ام لجن00ة الترش00يحات والمكاف00آت الت  

م 1/4/2013والمع00ايير وا-ج00راءات ال�زم00ة للترش00ح للعض00وية والمعتم00دة م00ن الجمعي00ة العام00ة ف00ي 

وكذلك إعداد وصف للقدرات والمؤھ�ت المطلوبة لعضوية المجلس وتحدي0د جوان0ب الق0وة والض0عف 

والتأكد سنوياً م0ن اس0تق�لية  د أي تعارض مصالحفي المجلس واقتراح معالجتھا والتأكد من عدم وجو

ووض000ع سياس000ات خاص000ة بتع000ويض ومكاف000آت أعض000اء مجل000س ا-دارة وكب000ار  اDعض000اء المس000تقلين

  .التنفيذيين
  :منم وتتكون 1/4/2013وقد عين المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت الحالية إعتباراً من 

 رئيساً  -  عبد المحسن عبد الرحمن السويلم / اBستاذ -

 عضواً  -    سامي إبراھيم العيسى   / اBستاذ -

 عضواً  -  عبد العزيز عبد الكريم الخريجي / اBستاذ -

  %.100الحضور  نسبةاجتماعات وبلغت اربعةم عدد 2015وقد عقدت اللجنة خ�ل عام           
  المكافآت والرواتب والبد8ت 

  

أعضاء  البيان 
المجلس 
  التنفيذيين

 � ألف

  أعضاء المجلس
/  غير التنفيذيين
  المستقلين

 � ألف

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 
أعلى المكافآت والتعويضات بما فيھم 

  الرئيس التنفيذي والمدير المالي
 � ألف

  060,3 ـــــ ـــــ الرواتب والتعويضات 
  071,1 524 ـــــ البدDت 

  480,1 1,400 ـــــ المكافآت الدورية والسنوية
  583 ــــــ ـــــ الخطط التحفيزية 

 ــــــ ــــــ ـــــ مزايا أخرى 
  194,6  924,1 ـــــ المجموع 

  

  الجزاءات 
بواق0ع H على الشركة ) ألفاربعين ( 000,40ا مفرضت ھيئة السوق المالية غرامتين مجموعھ    

توص00ية مجل00س ا-دارة  ف00ي ت00داول ع00ن اDفص00اح للجمھ00ورلتأخرھ00ا ف00ي H لك00ل منھم00ا  أل00فعش00رين 

م0ن الم0ادة ) أ(مخالف0ة الفق0رة  وك0ذلكع0ن طري0ق م0نح أس0ھم للجمعية العامة بخصوص زيادة رأس المال 

الش0ركات نتائجھ0ا  بإع�ن0اتم0ن التعليم0ات الخاص0ة ) 8(اBربعين من قواعد التسجيل واDدراج والفق0رة 

  .م2013 مبنتائجھا المالية للربع الرابع من عاالمالية وذلك لعدم وضوح إع�ن الشركة المتعلق 
  انشاء محفظة استثمارية

م انشاء محفظة اس0تثمارية لغ0رض المس0اھمة ف0ي اDكتتاب0ات 29/12/2014قرر مجلس ا-دارة بتاريخ      

اBولي00ة المطروح00ة ف00ي الس00وق المالي00ة الس00عودية بغ00رض تنوي00ع مص00ادر دخ00ل الش00ركة وفق00اً للض00وابط 

س الش0ركة أي ول0م تم0ار .ذاتي0اً الصادرة من ھيئة الس0وق المالي0ة وعل0ى ان يك0ون تموي0ل ھ0ذه اDكتتاب0ات 

  .م31/12/2015نشاط في ھذه المحفظة حتى 
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  ا.ثر المالي لزيادة اسعار الطاقة والمياه 
م ب00أن اBث00ر الم00الي 07/01/2016م و 29/12/2015س00بق ان اعلن00ت الش00ركة عل00ى موق00ع ت00داول ف00ي     

ومي ھ0و زي0ادة المتوقع بسبب تع0ديل اس0عار الطاق0ة والمي0اه الھادف0ة إل0ى رف0ع كف0اءة منظوم0ة ال0دعم الحك0

ھ00ذه  أث00رظھ00ر وس00وف ي. المص00اريفم00ن تل00ك % 4اجم00الي مص00روفات العملي00ات التش00غيلية ف00ي ح00دود 

وس0وف تق0وم الش0ركة بب0ذل  .م2016الزيادة عل0ى النت0ائج المالي0ة للش0ركة اعتب0اراً م0ن الرب0ع اBول لع0ام 

 .�كة بمشيئة الجھود للتعامل مع ھذه التغيرات للحد من اثارھا على النتائج المالية للشر
  المسؤولية ا8جتماعية والمحافظة على البيئة

فق00د  الس00عودية،ف00ي إط00ار مس00اعي الش00ركة الھادف00ة إل00ى ج00ذب واس00تقطاب المزي00د م00ن الك00وادر     

يع0ادل ھ0ذا موظف0اً و1067تمكنت الشركة بحمد P من زيادة نسبة الس0عوديين بالش0ركة وأص0بح ع0ددھم 

كم0ا زاد ع0دد الس0عوديات الع0ام�ت بالش0ركة  .بالش0ركةالعامل0ة  لقوىمن مجموع ا% 26العدد ما نسبته 

ووف0رت الش0ركة كاف0ة المتطلب0ات الت0ي تض0من للم0رأة  .م2015ع0ن ع0ددھن ف0ي أول ع0ام % 14بنسبة 

  .ا-س�ميةخصوصيتھا وفق تعاليم الشريعة 
وام0ع وم0دارس وتساھم الشركة في مشاريع إنشاء وإقامة الكثير من المساجد ودور العب0ادة والج    

بم00ا ف00ي ذل00ك مس00اجد الط00رق تحف00يظ الق00رآن الك00ريم حي00ث تق00وم بتوري00د إحتياجاتھ00ا م00ن منتج00ات الش00ركة 

تقدم الشركة التبرعات النقدية لكثي0ر م0ن الجمعي0ات الخيري0ة وك0ذلك رعاي0ة ب0رامج كما  الرياض،بمنطقة 

  .التعليملجان التنمية اDجتماعية وكذلك رعاية منتدى 
لت0دوير المخلف0ات كة اھتماماً كبيراً في نظاف0ة البيئ0ة وتس0تثمر ف0ي ذل0ك اDت عالي0ة التقني0ة كما تولي الشر  

  .اBرضالخام داخل المصانع بطرق حديثة تحت المواد والرجيع من المنتجات وكذلك نقل 
ع0ن  اً الشركة مصانع الطحن والكسارات الخاص0ة ب0المواد الخ0ام ف0ي ام0اكن داخ0ل الص0حراء بعي0دكما اقامت 

  .السكنيةلمدن والمناطق ا
  نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية 

  :يليتم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خ�ل ما   
 ).إدارة المراجعة الداخلية(المراجعة تسمى  أعمالوجود إدارة متخصصة في  -1
 .ا-دارةوجود لجنة المراجعة التابعة لمجلس  -2
تق00وم إدارة المراجع00ة الداخلي00ة برف00ع تقاريرھ00ا الدوري00ة إل00ى لجن00ة المراجع00ة والت00ي ب00دورھا ترف00ع  -3

يتم مراجعة وتقييم م0دى كفاي0ة وفاعلي0ة نظ0ام الرقاب0ة الداخلي0ة م0ن قب0ل  .ا-دارةتقاريرھا إلى مجلس 

اجع00ة بع00ض جوان00ب الرقاب00ة الداخلي00ة بش00كل دوري م00ن قب00ل كم00ا ي00تم مر .الداخلي00ةإدارة المراجع00ة 

ولدى لجنة المراجعة القناعة التامة ب0أن ھ0ذه ال0دورة تعك0س فعالي0ة إج0راءات . المراجعين الخارجيين

 .إليھاالرقابة الداخلية لدى الشركة وD توجد أية م�حظات جوھرية يقتضي التنبيه 
  مراجع الحسابات الخارجي

  

م ش00ركة ال00دكتور محم00د 27/04/2015لعام00ة لمس00اھمي الش00ركة المنعق00دة ف00ي عين00ت الجمعي00ة ا    

  .المراجعةم وذلك بناًء على توصية لجنة 2015العمري وشركاه لمراجعة حسابات الشركة عن عام 
  

  م 5201توزيع ا.رباح لعام 
ويقترح مجلس ا-دارة توزيع0ه عل0ى النح0و . � 000,817,283م مبلغ 2015عام لربح البلغ صافي 

 :اVتي
  ألف ريـال     

  صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية   283,817    
  .%10بواقع  المحول لSحتياطي النظامي :يخصم  382,28       
  ــــــــــــــــــــ    
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    255,435    
  نصف من رأس المال بواقع% 5حصة أولى للمساھمين وتعادل  :يخصم  25,000    

  .للسھم� 
  ـــــــــــــــــــــ    

230,435    
  .مكافأة أعضاء مجلس ا-دارة :يخصم 1,400    
  ـــــــــــــــــــــ     
    229,035    

س رأخصم المحول لزيادة بعد.الماضياBرباح المبقاة من العام  :يضاف  222,026,1
  .�مليون  125المال بمبلغ 

    ـــــــــــــــــــــ    
              1,255,257    

  لمدفوع من رأس الماD% 15حصة ثانية للمساھمين وتعادل  :يخصم  75,000
  .للسھم�  1,5بواقع 

  ــــــــــــــــــــــ    
  رصيد اBرباح المبقاة المحولة للعام القادم    1,180,257            
    

  
  :يليويقترح مجلس ا3دارة على حضراتكم ما 

  .م2015على ما ورد بتقرير مجلس ا-دارة عن عام  الموافقة-1    
  .م2015ـ التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام 2  
من رأس المال المدفوع بواقع ري0الين % 20ـ الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساھمين يعادل 3  

وسوف تكون أحقية اBرباح لم0الكي اBس0ھم بنھاي0ة ت0داول ي0وم انعق0اد الجمعي0ة العادي0ة . للسھم الواحد

  .الشركةلمساھمي 
  .م2015لشركة خ�ل عام ذمة أعضاء مجلس ا-دارة من المسؤولية عن إدارتھم ل إبراء-4  
م علم00اً بأن00ه D توج00د ش00روط خاص00ة     2016عل00ى التعام00ل م00ع ش00ركة الغ00از الطبيع00ي للع00ام  الموافق00ة-5  

  .مالھاللتعامل مع ھذه الشركة وھي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأس 
م علم0اً بأن0ه D توج0د ش0روط خاص0ة للتعام0ل م0ع ھ0ذه 2016على التعامل مع شركة الخزف لRنابيب للع0ام  الموافقة-6

  .مالھاالشركة وھي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأس 
م 2016مراجع حسابات من بين المرشحين م0ن قب0ل لجن0ة المراجع0ة لمراجع0ة الق0وائم المالي0ةللعام الم0الي  تعيين-7

  .والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
 H لك0لارة بواقع مائتي أل0ف مليون H مكافأة Bعضاء مجلس ا-د 1,4لموافقة على صرف مبلغ ا-8

 .م2015عضو عن عام 
وينتھز مجلس ا-دارة ھذه المناسبة ليشكركم عل0ى تلبي0تكم لھ0ذه ال0دعوة كم0ا يتوج0ه بالش0كر إل0ى   

 عھده اBمين وسمو ولي ولي العھد حكومتنا الرشيدة وعلى رأسھا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي
كما يع0رب المجل0س ع0ن ش0كره -دارة الش0ركة وموظفيھ0ا عل0ى  الشركة،على الدعم والتشجيع الذي تلقاه 

جھودھم المخلصة التي نتج عنھا تحقيق ھذه النتائج الطيبة وكذلك إلى عم�ء الش0ركة ف0ي داخ0ل المملك0ة 

 .ودعمھموخارجھا على استمرار ثقتھم 
  

  عليكم ورحمة I وبركاته ،، والس;م
      

 مجلس ا3دارة                


