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 تقرير مجلس االدارة
 
 

هـ )حسب 1438رجب  22 ربعاءاالالمقرر عقدها يوم  العادية الى الجمعية العامة 

م في الساعة السابعة مساء بقاعة بن سلمان بفندق 2017ابريل  19تقويم ام القرى( الموافق 

 شيراتون الرياض.

 

 حضرات المساهمين الكرام 

جتماع دعوته لحضور ا م على تلبيتكمرة أن يرحب بكم ويشكركمجلس االدا يسر   

وأن يتقدم اليكم بتقريره السنوي مشفوعاّ بالقوائم المالية عن  الجمعية العامة العادية االربعين

م 31/12/2016قائمة المركز المالي للشركة كما هي في والتي تتضمن م 2016نتائج العام 

المساهمين وااليضاحات المبينة  وكذلك قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق

 عليها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ.

 

 نشاط الشركة 

 

تصنيع وبيع المنتجات الخزفية على اختالف انواعها )من بالط السيراميك والبورسالن   

، ومنتجات واالدوات الصحية ومكمالتها( وكذلك سخانات المياه ومكوناتها والطوب األحمر

واستيراد ما يتطلبه ذلك من  واستخراج ومعالجة المواد الخام، مكملة لمنتجاتها،البالستيك ال

 معدات وآالت ومواد أولية ومكملة. 

 

 المعلومات القطاعية

 

)واإلكسسوارات الصحية( قطاع بالط السيراميك واألدوات الصحية ربح صافي  لّ شك   

في حين بلغ صافي  ،لايرليون م 39وباقي القطاعات )عدا السخانات( مبلغ والطوب األحمر 

 بلغ نصيب شركة الخزف السعودي من مليون لاير، بينما 34.8ربح قطاع سخانات المياه 

 مليون لاير.  49.3الخسائر المحققة من الشركة الزميلة )شركة الخزف لألنابيب( 

 

 نتائج أعمال الشركة 

 

 م: 2015أعمالها عن عام م مع نتائج 2016فيما يلي مقارنة لنتائج أعمال الشركة لعام 
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 م2015عام   م2016عام     

 )ألف لاير(   )ألف لاير(    

 581.980  360.500  مجمل الربح  

 286.072  89.667  الربح التشغيلي 

 283.817  24.541  ي الربحصاف 

 لاير/ سهم  5.68 لاير/ سهم  0.49 ربح السهم باللاير 

 

 مقارنةم 2016ل الربح والربح التشغيلي لهذا العام ـ يعود السبب الرئيسي النخفاض مجم

نتيجة انخفاض حجم الطلب  %21المبيعات بنسبة  انخفاضم إلى 2015بالعام الماضي 

وتأثرها بالوضع االقتصادي العام بالمملكة وتراجع المشاريع الحكومية والخاصة كما ادى 

ً على قو في األسواق  ة تنافسية الشركةانخفاض أسعار العمالت في أوروبا في التأثير سلبا

انخفاض سعر  ، مما أدى الىالسوق المحلية استمرار حالة االغراق فيالدولية، باإلضافة الى 

إلى انخفاض هامش  كأدى ذلمما  المحافظة على حصتها السوقية الى حيث تسعى الشركة البيع

التمويل وانخفاض  إلى ارتفاع تكلفةم 2016كما يعود السبب في تراجع نتائج عام  ،الربح

انخفضت مصروفات ، ومن جهة أخرى االيرادات األخرى وارتفاع مخصص الزكاة الشرعية

 م.2015مقارنة بالعام الماضي  ق والمصروفات العمومية واإلداريةالبيع والتسوي

 

 :البترول سعر تراجع

كل مباشر او على األسواق المحلية بش أثراقتصاد المنطقة بانخفاض أسعار البترول مما  تأثر

 أفضلغير مباشر، كما ان برنامج التحول الوطني الذي تقوده الدولة وما تضمنه من ارشاد 

الحكومي، أدى الى تأخر بعض الجهات الحكومية في اعتماد او تنفيذ مشاريعها وتقليل  لإلنفاق

 من جهة أخرى الكثير من مشاريع التطوير العقاري المحلية. تأثرتالصرف عليها، كما 

 

 : قطاع المقاوالت تأثر

بعض الجهات في  بتأخرنسبة كبيرة من المقاولين المعتمدين على المشاريع الحكومية  تأثرت

ذلك على  أثرصرف مستحقاتهم او تأجيل مشاريعها او تعديل نطاقات بعض المشاريع، وقد 

رات قادمة. او إعادة جدولة مستحقات المقاولين لفت بتأجيلمبيعات الشركة للمقاولين مدعوما 

ذلك على سعر منتجات الشركة نتيجة رغبة بعض المقاولين تقليل انفاقهم المالي في  أثركما 

  الفترة الحالية.

 

 تغير السلوك الشرائي لالفراد:

أسواق الشركة الموجهة للمستهلك بتعديالت بدالت موظفي بعض الجهات الحكومية  تأثرت

كما ان التعديالت التي تمت على رسوم وأسعار  ضمن خطة الدولة لترشيد االنفاق الحكومي،
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من مستوى السيولة والصرف على مواد البناء وقلل من مبيعات  أثربعض الخدمات والمنتجات 

 الشركة لبعض الفئات مع اتجاه البعض للمنتجات األقل سعرا.

 

 اإلغراق في السوق السعودية:

الشركات االجنبية الهندية والصينية  ممنهجة من قبل إغراقيهتتعرض السوق السعودية لعملية 

واالسبانية في ظل عدم وجود حماية لألسواق السعودية من استغالل تلك الشركات للسوق 

المحلية وتصدير منتجاتها بكميات كبيرة مكنتها من االستحواذ على حصة كبيرة من السوق 

الدول األخرى او  بمعدالت اقل من سعر بيعها في السعودية مع تدني أسعار تلك المنتجات

على الشركة  أثرمما  السوق السعوديةمن تكلفة تصنيعها وشحنها وتسويقها في  بأقلأحيانا 

 2016ع األسواق السعودية في عام ورغم تراج وعلى صناعة السيراميك السعودية بشكل عام.

مملكة كما ال زالت تتدفق على ال الوارداتانه وحسب بيانات هيئة اإلحصاءات العامة فان  إال

 م.2016ان المنتجات الهندية حققت نسبة نمو كبيرة في 

جهود متواصلة مع الجهات بالتعاون شركات السيراميك السعودية  وامنفردة  وتبذل الشركة

الحكومية المعنية لتوفير فرص عادلة امام الشركات السعودية في السوق المحلية من خالل 

عدم وجود أنظمة وإجراءات حكومية ووالموردين وضع حلول الستغالل الشركات األجنبية 

تحمي السوق السعودية وصناعة السيراميك السعودية، وتسويق منتجات تلك الشركات األجنبية 

الصناعة السعودية والمستهلك السعودي. حيث تطالب اثرت على  إغراقيهبكميات وأسعار 

ة والدولية التي تمنع ظاهرة بتطبيق األنظمة المحلية واإلقليمي والشركات االخرى الشركة

  .اإلغراق

 :مشاريع االسكان

ً تنفذ الدولة برنامج ت وزارة أضخما لتوفير اإلسكان للمواطنين في جميع مناطق المملكة، وبد ا

وتعمل الشركة على توفير احتياجات اإلسكان في توقيع العقود مع المطورين العقاريين 

المنتج المحلي يتميز بانخفاض تكلفته وسرعة ها خصوصا وان منتجاتالمشاريع السكنية من 

مشاريع اإلسكان بعد البدء في تنفيذها في زيادة مبيعات الشركة  للمشاريع، وستساهمتوريده 

 التي يتم استخدام منتجات الشركة فيها.ية من تلك المشاريع ئخصوصا في المراحل النها

 

 

 
 2016الشركة  إليراداتالتحليل الجغرافي 

  

%28.83 ات منطقة الرياض          إيراد  

%35.95 المكرمة والمدينة المنورة والطائف مناطق مكةإيرادات   

%24.43 المملكة  باقي مناطقإيرادات   

%10.79 إيرادات التصدير للخارج  

 100.00%  
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 المبيعات 

 

م 2015% مقارنة بمبيعات عام 21م بواقع 2016ضت مبيعات الشركة لعام انخف 

استمرار حالة الحكومية والخاصة، كما أدى  المشاريع الكبير في النخفاضاوذلك بسبب 

 انخفاض الىخصوصا في منتجات السيراميك،  االغراق التي تعاني منها السوق السعودية

المحافظة على حصة الشركة في السوق  دفبه أسعار بيع منتجات الشركة من السيراميك

 تأثرتكما مما ادى إلى انخفاض هامش الربح.  ،ألعمالهاوتوفير السيولة المناسبة  المحلي

انخفاض بعض العمالت الدولية لسخانات بامبيعات الشركة في األسواق الدولية وبخاصة 

ية والتي كانت سوقاً حيث ساهم ذلك في تقليل تنافسية منتجات الشركة في األسواق الدولب

 رئيسية لمنتجات الشركة من السخانات الكهربائية.

إيرادات منطقة 

 %28.83الرياض 

دات التصدير اإير

 %10.79للخارج 

إيرادات باقي مناطق 

 %24.43المملكة 

إيرادات مناطق مكة 

المكرمة والمدينة المنورة 

 %35.95والطائف, 
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 مصانع الشركة 

وفقاً الحتياجات م بطاقاتها االنتاجية المتاحة 2016عملت مصانع الشركة خالل عام   

% من انتاج عام 94نسبته  والبورسالن ماوقد حققت الطاقة االنتاجية لمصانع البالط  السوق.

زاد انتاج مصانع االدوات  حينم في 2015% من انتاج عام 96ومصانع السخانات  م،2015

الى  ولم يحدث بحمد هللا اية اعطال تؤدي م،2015% مقارنة بإنتاج عام 3الصحية بواقع 

 م.2016توقف ملحوظ ألي من خطوط االنتاج خالل عام 

 

 ترشيد المياه والطاقة 

قد قامت ف. في المملكة رشيد المياه والطاقةتفي مجال  كبيراً  دوراً  الشركةتؤدي    

تعمل بكفاءة عالية باستخدام ثالثة ليترات فقط التي  كراسي الحمامات وتصنيع بتطويرالشركة 

 ً للمواصفة الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لتساهم بذلك  من المياه وذلك وفقا

 الكراسي انواع يبلغ عدد ة في اسواقها، في الجهد الوطني لتوفير المياه وتضمن حصة جيد

ً ماليين اكرمن ال نوعا 35التي قامت الشركة بتطويرها )الموفرة للمياه  سي( توفر سنويا

، مع استمرار الشركة في تطوير تاالستخدامامن استهالك المياه في مختلف  االمتار المكعبة

المبيعات بآالف الرياالت

20121,447,363

20131,600,550

20141,621,351

20151,657,975

20161,303,519

مقارنة المبيعات لمدة خمس سنوات ماضية

1,447,363

1,600,550 1,621,351
1,657,975

1,303,519
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ة للمياه، وتوفير خالطات المياه النوع باإلضافة الى توفير مكائن السيفون الموفر نالمزيد م

 .للمغاسل واالستحمام التي توفر المياه

ومن جهة أخرى فإن الشركة قد أنشأت مصنعاً للطوب األحمر لتصنيع منتجات عالية  

الجودة وموفرة للطاقة سواء في المباني السكنية أو التجارية حيث أن هذا الطوب الفخاري 

 عن الطوب االسمنتي أو الزجاجي.  %45المعزول يزيد نسبة عزله بواقع 

وفي مجال استخدام الطاقة في اعمالها، تعمل الشركة على تخفيض استهالكها لمختلف أنواع 

مع احدى الشركات العالمية  في الربع الرابع وقعت الشركة الطاقة لتقليل تكاليف اإلنتاج، فقد 

عادة استخدام الحرارة الناتجة المتخصصة في مجال اعادة تدوير الطاقة عقداً يتيح للشركة إ

يخفض سعن بعض أفران مصانع البالط في العمليات االنتاجية بدالً من استخدام الوقود مما 

ويعد ذلك هو  ،%15استهالك الشركة من الغاز الطبيعي ويقلل تكلفته بنسبة ال تقل عن 

ي مصنع البالط ف مماثال مشروعاتدوير الطاقة حيث سبق ان أنجزت  إلعادةالمشروع الثالث 

ً ومشروع( 4رقم ) من خطة طويلة المدى ويأتي ذلك ض في مصنع الطوب األحمر. اً اخر ا

تخفيض تكاليف الطاقة بمصانع الشركة واعادة تدوير الحرارة الناتجة عن األفران ل

كما يساهم مشروع اعادة تدوير الحرارة عند خدامها في عمليات اإلنتاج االخرى. واست

ين الوضع البيئي في المصانع والبيئة المحيطة بها وتحقيق المواصفات استكماله في تحس

الشركة على شهادة التوافق البيئي من الهيئة العامة  حيث حصلتالعالمية للحد من التلوث، 

 لألرصاد وحماية البيئة نظراً اللتزام الشركة بكافة المعايير البيئية في جميع عملياتها.

 

مشروع ترشيد استخدام الطاقة والمياه في منتجاتها ومشاريعها مع وتتوافق جهود الشركة في 

خطة الدولة التي تتبناها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لزيادة االعتماد على 

 مصادر الطاقة البديلة. 

  

 توسعة المصانع

 

في  استكملت الشركة بحمد هللا توريد وتركيب وتجارب تشغيل جميع التوسعات التي تمت

 وهي:مصانعها 

 

 مشروع المصنع الثاني لألدوات الصحية. -1

 مشروع توسعة المصنع الثاني للسخانات. -2

 مشروع مصنع الطوب األحمر. -3

كما تعمل الشركة على توسعة طاقتها اإلنتاجية في انتاج كراسي األدوات 

الصحية والموفرة للمياه وكذلك طاقتها في انتاج بالط البورسالن 

 لمع والمربع والمنتج في الخطوط الحالية.والسيراميك الم
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 إدارة المخاطر

تمارس الشركة نشاطها الصناعي والتجاري والذي قد يجعلها تتعرض لمخاطر ذات  

، معدل الدوران العالي للعمالة طابع اقتصادي له عالقة بطبيعة نشاطها وذلك من خالل

نقص العمالة المدربة أو عدم  السعودية في المصانع نظرا لطبيعة الصناعة، باإلضافة الى

القدرة في الحصول على الوقود واحتمال توقف الغاز أو انقطاع التيار الكهربائي أو تذبذبات 

أسعار المواد الخام وجميعها احتماالت واردة في عمليات تشغيل المصانع، إالّ أن نسبة حدوثها 

ال حدوثها. كما ال بدّ من األخذ حضعيفة وتعمل الشركة على تالفيها مسبقاً والتعامل معها في 

المنافسة الغير عادلة من المنتجات التي تغرق السوق السعودية التي تباع في  بعين االعتبار

في ظل  السوق السعودية بأسعار اقل من تكلفتها او اقل من أسعار بيعها في الدول االخرى

ة الجودة رغم استمرار عدم وجود حماية لألسواق السعودية من اإلغراق او المنتجات ضعيف

 . الشركة وعلى مختلف المستويات على اثارة موضوع اإلغراق امام الجهات المعنية.

فوائد القروض  ارتفاع أما المخاطر الناتجة عن العمليات المالية وهي مخاطر 

والتسهيالت البنكية ومخاطر توفير السيولة النقدية ومخاطر االئتمان المقدم لعمالء الشركة 

ذبذب أسعار العمالت االجنبية فقد احتاطت لها الشركة وترى االدارة انها جميعاً طر تومخا

وقد قامت الشركة بإبرام اتفاقيات مع البنوك لتثبيت اسعار الفائدة حيث  مخاطر غير جوهرية.

مليون لاير وسارية المفعول حتى  38مبلغ م 31/12/2016بلغت قيمة هذه االتفاقيات في 

 م.7/6/2017

تعمل ادارة الشركة على التأكد من توفر األموال الكافية لمقابلة أية التزامات مالية و 

بين فترات في تاريخ استحقاقها وذلك عن طريق توفير تسهيالت بنكية واجراء موائمة 

 وفترات سداد أرصدة الموردين.ء تحصيل أرصدة العمال

في البنوك ومصارف مالية  وتتفادى الشركة مخاطر االئتمان عن طريق ايداع اموالها 

ذات سمعة عالية وال تتوقع ادارة الشركة وجود مخاطر ائتمان هامة قد تنتج عن ذلك. كما 

ن العمالء وتحرص على الحصول على ضمانات كافية من مأن الشركة لها قاعدة عريضة 

وتتحوط بعة حركة حساباتهم. كما تراقب الشركة تقلبات أسعار العمالت االعمالء ومراقبة ومت

 عند الحاجة لذلك عن طريق تثبيت اسعار العملة األجنبية.

 

 القوى العاملة والسعودة والتدريب

 

ترتكز سياسة الشركة في استقطاب العمالة السعودية وتوطين الوظائف على اسس   

احتياجات الشركة من القوى العاملة والواردة في علمية ومنهجية محددة مبنية على تحديد 

المعتمدة مع تحديد الوصف الوظيفي لكل وظيفة مستخدمة شتى وسائل ومصادر  الميزانية

ً للمؤهال ( اتفاقيات 3والخبرات المطلوبة. وقد وقعت الشركة عدد ) تالبحث الرئيسية وفقا

وظيفة وقد تم توظيف  61م الستقطاب 2016مع صندوق تنمية الموارد البشرية خالل عام 

 .( شخصاً منهم54)
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( دورة تدريبية واستفاد منها 110م عدد )2016لشركة خالل عام وقد عقدت ا  

( دورة تم انعقادها بمركز 78متدرباً. وقد اشتملت هذه الدورات التدريبية على ) 1.562

متدرباً وباقي الدورات األخرى  1.401التدريب التابع للشركة حيث بلغ عدد المستفيدين منها 

 ملكة.  ز تدريب داخل وخارج المعقدت في مراك

% 25موظفاً يمثلون  1.067م عدد 31/12/2016بلغ عدد العمالة السعودية في   

الشركة كافة  قد وفّرتوفي مجال توظيف المرأة ف من اجمالي القوى العاملة بالشركة.

المتطلبات التي تضمن للمرأة خصوصيتها واحترامها وفق تعاليم الشريعة االسالمية واألنظمة 

( موظفة يعملن في 35م )31/12/2016دد الموظفات السعوديات في السعودية. ويبلغ ع

 مجاالت متعددة تناسب المرأة.

عدد السعوديين العاملين في مختلف مواقعها من خالل مضاعفة وتسعى الشركة الى 

عدة برامج تتمثل في زيادة استقطاب خريجي الجامعات والمعاهد لتمضية فترة تدريبهم 

يلة الستقطابهم بعد التخرج، باإلضافة الى تنفيذ برامج تدريب التطبيقي في الشركة كوس

لخريجي التعليم العام لتهيئتهم وتدريبهم للعمل في الشركة حيث أنشأت مركز متقدم للتدريب 

ينفذ تلك البرامج باإلضافة الى التعاون مع صندوق الموارد البشرية الستقطاب المزيد من 

كما تسعى  ل التي تساعدهم على االستمرار في الشركة.وظروف العم بيئةالسعودية وتطوير 

وبخاصة  ن  الشركة الى توظيف المزيد من النساء السعوديات في اعمالها في مواقع خاصة به

وتواصل الشركة مع الشركات األخرى  في االعمال اإلدارية وبعض العمليات اإلنتاجية.

انية والثالثة بالرياض بخطوط للنقل الطلب من الجهات المعنية لربط المدينة الصناعية الث

 الجماعي والميترو للتسهيل على السعوديين االلتحاق بوظائف في المصانع السعودية.

 

 السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة

 

سبة االتي تتفق مع معايير المح ةم السياسات المحاسبي2016تستخدم الشركة في عام   

التحول الى معايير وتعمل على اكتمال  حاسبين القانونيين.الصادرة عن الهيئة السعودية للم

 .المالالمراحل المعتمدة من هيئة سوق بة الدولية على ساحالم

 

 خطة التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومراحلها

 

ً لما سبق توضيحه في تقرير المجلس عن نتائج أعمال عام   م، يسٌر 2015الحاقا

ما يلي التطبيق الفعلي لمعايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة على القوائم المجلس أن يوضح في

 م:1/1/2017المالية التي تبدأ من  المالية المعّدة عن الفترات

م 2016االفتتاحية كما في أول يناير الدولية على األرصدة  ةتم تطبيق معايير المحاسب -1

 م.2016ثالث لعام والقوائم المالية لكل من الربع األول والثاني وال
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لم يترتب أي آثار جوهرية على القوائم المالية للشركة بسبب تطبيق معايير المحاسبة  -2

 الدولية. 

واجه الشركة أي معوقات تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق تلم  -3

بتاريخ  ايضاحه في اعالن الشركة المنشور معايير المحاسبة الدولية سوى ما تم

م وذلك فيما يخّص عدم توفر قوائم مالية متوافقة مع معايير المحاسبة 30/8/2016

الدولية لدى الشركات الزميلة كونها من الشركات المساهمة المقفلة والتي تحتاج الى 

م. وتقوم 1/1/2018يير المحاسبة الدولية اعتبارا من اصدار قوائمها المالية باتباع معا

 خّطي هذه الصعوبات. الشركة حالياً بما يلزم لت

م وفق معايير 2017الشركة جاهزة إلعداد قوائمها المالية للربع األول من عام  -4

 المحاسبة الدولية خالل الفترة النظامية المحددة.

 

 الشركات الزميلة ونشاطها الرئيسي

شركة توزيع الغاز الطبيعي ـ شركة مساهمة سعودية مقفلة، يتمثل نشاطها الرئيسي في  -1

 غاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.شراء ال

يتمثل نشاطها الرئيسي في  مقفلة،شركة الخزف لألنابيب ـ شركة مساهمة سعودية  -2

 تصنيع وبيع األنابيب الفخارية ويقع مصنعها في الرياض.

اض شركة الخزف لالستثمار ـ شركة ذات مسؤولية محدودة ـ تأسست هذه الشركة بالري -3

بالمشاركة مع شركة الخزف لألنابيب )شركة زميلة( برأس مال قدره خمسمائة ألف 

لاير مدفوعة بالكامل. ويتمثل نشاطها في خدمات االستيراد والتصدير والتسويق 

 التجزئة.و

 

 األسهم وأدوات الدين الصادرة عن الشركات الزميلة

 

مليون  5مليون لاير قيمة  50المكتتب فيه  يبلغ راس مال شركة توزيع الغاز الطبيعي -1

، وتمتلك منها شركة مدفوع منها خمسة رياالت سهم قيمة كل منها عشرة رياالت

% 15.87رياال بواقع  3.966.670سهماً قيمتها  793,333الخزف السعودية عدد 

 ولم تصدر شركة توزيع الغاز الطبيعي أية أدوات دين. مال الشركة من رأس

مليون سهماً قيمة  19.3مليون لاير قيمة  193لألنابيب  يبلغ رأس مال شركة الخزف -2

مليون  9.65% أي 50وتمتلك منها شركة الخزف السعودية كل منها عشرة رياالت. 

 مليون لاير. ولم تصدر شركة الخزف لألنابيب أية أدوات دين. 96.5سهماً قيمتها 

النتاج زف لألنابيب من تحقيق خسائر ناتجة عن تأخر اخوتعاني شركة ال  

التجاري وعدم توفر الخبرات الفنية حيث لم تصل الطاقة االنتاجية إلى الطاقة 

على  لألنابيب، ويعمل مجلس إدارة الخزف التصميمية وال تزال هذه التحديات قائمة
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التسريع في حل المشاكل التي تواجه الشركة والعمل للتوصل مع الشركاء على تطبيق 

 ساهم في نجاحها والمحافظة على حقوق الشركاءحلول جذرية لمشاكل الشركة وت
 

م بنصيبها من خسائر شركة 2016وقد تحملت شركة الخزف السعودية خالل عام  

م 2016خالل الربع الثالث من عام ومليون لاير.  24.3الخزف لألنابيب وبلغت هذه الخسائر 

 انخفاضن نتيجته وجود قامت شركة الخزف لألنابيب بإعادة تقويم لموجوداتها الثابتة تبين م

ى مجلس االدارة تكوين أروقد في قيمة تلك الموجودات بمبلغ خمسين مليون لاير سعودي. 

بنسبة مساهمة شركة ذلك مليون لاير سعودي و 25مخصص لمواجهة ذلك االنخفاض بقيمة 

، كما بحث المجلس في اجتماعاته كل الخزف السعودية في رأس مال شركة الخزف لألنابيب

 دائل الممكنة التي تضمن المحافظة على حقوق الشركة في شركة الخزف االنابيب وتنميتهاالب
 

 تعيين رئيس تنفيذي 

م والمتعلق بتكليف رئيس تنفيذي 30/6/2015إشارة إلى إعالن الشركة بتاريخ  

م تعيين األستاذ/ حمد بن عبد العزيز 2/10/2016للشركة، فقد قرر مجلس االدارة بتاريخ 

م. واألستاذ/ حمد 3/10/2016يخ في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من آل الش

بن عبد العزيز آل الشيخ حاصل على درجة الماجستير في ادارة األعمال. وقد عمل سابقاً 

في معهد االدارة العامة وفي شركة الخزف السعودية وشغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة 

 للتسويق والبرامج.للسياحة والتراث الوطني 
 

 سياسة توزيع األرباح
 

  اآلتي:توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه  
 

% من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر 10يجنب  -1

( من رأس %50الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ االحتياطي المذكور )

 .المال المدفوع
 

العادية عند تحديد نصيب األسهم في األرباح الصافية أن تقرر تكوين  للجمعية العامة -2

احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة أو يكفل توزيع أرباح 

 .ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين

 
ل الشركة % من رأس ما5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن  -3

 .المدفوع
 

( من نظام الشركات، 74مع مراعاة األحكام المقررة في النظام األساسي والمادة رقم ) -4

توصي لجنة الترشيحات والمكافآت بالمكافأة التي يستحقها أعضاء مجلس االدارة بحيث 

وبما ال يتعارض مع األنظمة والتعليمات ال تتعدى في كل األحوال الحد األعلى نظاماً، 

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

ال يوجد أية مصلحة مؤثرة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألي من   

م بإبالغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثالثين من 2016األشخاص قاموا خالل عام 

 م.2016ات خالل عام شركة أّي من هذه البالغلللم يرد  إلدراج حيثقواعد التسجيل وا

  

 مجلس االدارة 

 ةوفقاً للنظام األساسي للشركة يتم تعيين أعضاء مجلس االدارة من قبل الجمعية العام  

لمساهمي الشركة لمدة ثالث سنوات. وقد تم تعيين أعضاء المجلس الحالي من قبل  العادية

 1/4/2016 من تبدأ م لمدة ثالث سنوات2016فبراير  22نعقدة في الجمعية العامة الم

وبطريقة التصويت التراكمي. وفيما يلي بياناً بأسماء أعضاء مجلس االدارة الحالي وملكيتهم 

 م.2016والتغير في ملكيتهم خالل عام 

 عدد أسهم الزوجة واألوالد القّصر عدد األسهم العضو اسم م
 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

 5.000 5.000 301.333 301.333 ابراهيم المعجلبن سعد  1

 
2 

المؤسسة العامة للتأمينات 
 االجتماعية

إبراهيم  بن )ويمثلها: سامي
 (العيسى

8.099.029 
 ــــــــ

8.099.029 
 ــــــــ

 ــــــــــ
 ــــــــــ

 ــــــــــ
 ــــــــــ

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ (اهيم النافعابر بن عبد الكريمو) 3

 صندوق االستثمارات العامة  4
 (محمد جليغمبن عبدهللا )ويمثله: 

 

2.700.249 
 ــــــــــ

2.700.249 
 ــــــــــ

 ــــــــــ
 ــــــــــ

 ــــــــــ
 ــــــــــ

عبد الكريم  بن عبد العزيز 5
 الخريجي

 ــــــــــ ــــــــــ 10.000 10.000

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 1.000 تركي السديريبن عبدهللا  6

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 1.000  باجنيد عبدالقادربن عبدالرحمن  7

 
 أسهم كبار التنفيذيين 

 

               
 عدد أسهم الزوجة واألوالد القّصر عدد األسهم            

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 م المدير التنفيذياس م

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ عبدالعزيز آل الشيخبن حمد  1

 1.000 1.000 2.000 2.000 صالح النعيم  بن علي 2

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ محمد الحيدريبن إبراهيم  3

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ عبدهللا المقبلبن محمد  4

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ عبدالرحمن القعودبن محمد  5
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 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
 

حصلت الشركة على قروض طويلة األجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي   

لتمويل التوسعات في مصانع بالط السيراميك والبورسالن واالدوات الصحية وسخانات المياه 

الكهربائية ومشروع مصنع الطوب األحمر وذلك بضمان رهن كافة الموجودات الثابتة لهذه 

 م كاآلتي:2016دوق خالل عام المصانع وكانت حركة حساب الصن
 

 

 أل  لاير  
 ــــــــــــــــ  
 م 1/1/2016رصيد قروض الصندوق في  205.036  
 م2016يضاف: المستلم خالل عام  16.625  
 م2016يخصم: المسدد للصندوق خالل عام  54.610  
 ــــــــــــــــ  
 م2016الرصيد في نهاية عام  167.051  
  ====== 

 

 

بلغ رصيد التسهيالت غير المستخدمة من قروض الصندوق في وقد   

مليون لاير علماً بأن تاريخ انتهاء السحب من تلك القروض هو  57.3 م مبلغ31/12/2016

م. كما تبلغ األقساط المستحقة للصندوق خالل العام 20/9/2017هـ الموافق 29/12/1438

 مليون لاير. 25.87 م مبلغ2017القادم 

مجلس هذه المناسبة ليعرب عن شكره وامتنانه لصندوق التنمية الصناعية وينتهز ال  

السعودي والقائمين عليه على الدعم والمساندة اللتان تلقاهما الشركة من الصندوق في دعم 

 وتمويل مشاريعها الرأسمالية.
 

 

 قروض بنوك محلية )طويلة وقصيرة االجل( 
 

 

األجل بطريقة المرابحة  قصيرةو حصلت الشركة على تسهيالت قروض طويلة  

مليون لاير لتمويل أعمال التوسعة في  994اإلسالمية من قبل بنوك تجارية محلية بمبلغ 

ألمر لصالح البنوك. ويتم سداد هذه القروض على أقساط نصف  اتدالمصانع وبضمان سن

المحلية وكانت حركة القروض البنكية  .م16/9/2021سنوية غير متساوية القيمة تنتهي في 

 م كالتالي:2016خالل عام 
 

 أل  لاير  
 ــــــــــــــــ  

 

 م 1/1/2016رصيد القروض البنكية أول العام  741.250  
 م2016يضاف: المحصل من القروض خالل عام  253.000  
 م2016يخصم: المسدد من القروض خالل عام  266.250  
 ــــــــــــــــ  
 العام وتمثل اآلتي:الرصيد في نهاية  728.000  
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  ====== 
 

 أل  لاير     
 قروض بنكية قصيرة األجل 203.000             
 قروض بنكية طويلة األجل 525.000    
 ـــــــــــــــــــ    
    728.000 
    ======= 

 

 مليون لاير. 464,7مبلغ  2017وتبلغ قيمة االقساط المستحقة من هذه القروض خالل عام  
 

 

 ويلحقوق تح خيار،ات الدين، حقوق أدو
   

ويل تاب بموجب أدوات الدين قابلة للتحال توجد لدى الشركة أية حقوق تحويل أو اكت  

إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها 

انب الشركة ألي أدوات م. كما ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من ج2016خالل عام 

 دين قابلة لالسترداد.

 م2016اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 
 م

 

 المجموع 28/12 12/10 26/6  / 2  /6 22/2 العـضــو اسم         
نسبة   

 الحضور

  ×    × 4 67% ابراهيم المعجلبن سعد  1

         :ات االجتماعية ويمثلهاالمؤسسة العامة للتأمين 2

       6 100% ابراهيم العيسى(بن )سامي  2/1

      5 100% × ابراهيم النافع(بن )عبد الكريم  2/2

 ويمثله:صندوق االستثمارات العامة   

 محمد جليغم(بن )عبد هللا 
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100% 

       6 100% عبد الكريم الخريجيبن العزيز عبد   

      5 100% × تركي السديريبن د هللا عب 6

    × × 3 60% × جنيد عبد القادر بابن عبد الرحمن  7

       1 100% صالح الراجحيبن خالد  8

       1 100% عبد الرحمن السويلمبن عبد المحسن  9

       1 100% سـعـيد الخريمـي بن علـي   10

 % .90 38   6 7 7 6 7 وع ــمـمجــال                       
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 مالحظات:
 

 انتهت عضوية كل من:ـ 1 

 سعيد الخريميبن عبد الرحمن السويلم، علي بن صالح الراجحي، عبد المحسن بن خالد  

 م.31/3/2016إعتباراً من 

 

 تعارض المصالح
 

ر المالي أي ـ ال توجد ألي عضو من أعضاء مجلس االدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدي

مصلحة جوهرية )مباشرة أو غير مباشرة( في اعمال او عقود تمت لحساب الشركة خالل 

 م باستثناء ما هو موضح أدناه.2016عام 

ـ تتعامل الشركة ضمن أعمالها التجارية العادية مع أطراف ذات عالقة حيث تقوم بشراء 

تعامل مع شركة تفيها( كما الغاز من شركة توزيع الغاز الطبيعي )شركة زميلة مستثمر 

الخزف لألنابيب )شركة زميلة مستثمر فيها( بتعامالت متنوعة ـ علماً بأنه يتم التعامل مع 

األخرى غير المرتبطة  فاألطراف ذات العالقة بنفس شروط التعامل التجارية مع األطرا

الل عام خمع الشركة. وفيما يلي أرصدة وتفاصيل المعامالت مع االطراف ذات العالقة 

 م.2016
 

ـ شركة توزيع الغاز الطبيعي ويمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارتها األستاذ/ عبد 

بلغت المشتريات  .ابراهيم النافع )رئيس مجلس ادارة شركة الخزف السعودية(بن الكريم 

ه مليون لاير وبلغ المدفوع لهذ 36.4م مبلغ 2016من الغاز الطبيعي خالل السنة المالية 

مليون  2.8م مبلغ 31/12/2016مليون لاير وبلغ رصيد حسابهم الدائن في  35.5الشركة 

 لاير.
 

 21.8م مبلغ 2016ـ شركة الخزف لألنابيب حيث بلغت التعامالت معها خالل السنة المالية 

 مليون لاير. 62م بمبلغ 2016ناً في نهاية العام رصيدها مدي وكانمليون لاير 

 دارة التالية أسماؤهم هم أطراف ذو عالقة بشركة الخزف لألنابيب.وأعضاء مجلس االـ 
 

 ـ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 

 إبراهيم المعجلبن ـ المهندس/ سعد 
 

وقد تم أخذ موافقة مجلس االدارة عليها جميعها وتم ادراج ذلك في محاضر مجلس   

 المجلس يقدم للجمعية العامة. االدارة. وسوف تعرض هذه التعامالت بتقرير من رئيس

 

ـ لم تقدم الشركة أي قرض من أي نوع ألي من أعضاء مجلس االدارة ولم تضمن الشركة 

 أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس االدارة.
 

ـ تلتزم الشركة بتطبيق الئحة تعارض المصالح التي سبق اقرارها من قبل مجلس االدارة 

ً للفقرة الفرعية رقم ) من الئحة حوكمة من الفقرة )ب( من المادة العاشرة ( 1وذلك وفقا

 الشركات.
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 ترتيبات أو اتفاق تنازل 
 

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار    

التنفيذيين عن أي تعويضات أو رواتب. كما ال يوجد أي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه 

 كة عن أي حقوق في األرباح.الشرأحد مساهمي 
 

 المدفوعات النظامية المستحقة
 

م وحصلت على شهادة الزكاة عن عام 2015قدمت الشركة االقرارات الزكوية حتى عام ـ        

ملبون لاير وبلغ مخصص الزكاة المحمل على  20.9حيث سددت الشركة مبلغ م 2015

مخصص في ان رصيد المليون لاير وك 22.5م مبلغ 2016قائمة الدخل لعام 

 مليون لاير.  17ـ ,م دائن بمبلغ 31/12/2016

م 2016بلغ المدفوع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مقابل االشتراكات عن عام ـ  

 مليون لاير.  20.3مبلغ

ـ حصلت الشركة على تسهيالت بنكية في شكل اعتمادات مستندية وخطابات ضمان من قبل  

م منها اعتمادات تخص 2016ديسمبر  31مليون لاير كما في  87غ بنوك محلية بمبل 

مليون  35ارتباطات رأسمالية عن عقود توريد آالت ومعدات مشاريع توسعة المصانع بمبلغ  

 لاير سعودي. 
 

مليون لاير سعودي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي  36تضمن الشركة 

م. كما تضمن 2016ديسمبر  31ركة زميلة( كما في الممنوح إلى شركة الخزف لألنابيب )ش

مليون لاير سعودي من قرض البنك السعودي لإلستثمار الممنوح إلى الشركة  43الشركة 

 م "2016ديسمبر  31كما في  )شركة الخزف لألنابيب( الزميلة
 

 استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة 
  
    ً في أية استثمارات أو أية احتياطيات أخرى تم انشاؤها لمصلحة موظ ال يوجد حاليا

 الشركة. 
 

 

 تأكيدات مجلس االدارة

  االدارة:يؤكد مجلس 

 ـ ان سجالت الحسابات أعّدت بالشكل الصحيح.1  

 ـ ان نظام الرقابة الداخلية أعّد على أسس سليمة ونفّذ بفاعلية. 2         

 ن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.ـ انه ال يوجد أي شك بشأ3  
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 حوكمة الشركات 

بها أعده مجلس االدارة وهو الذي يتولى اإلشراف للشركة نظام حوكمة داخلي خاص   

على هذا النظام ومراقبة مدى فاعليته عند الحاجة. تطبق الشركة جميع أحكام حوكمة الشركات  

 مع مالحظة ما يلي: 

السادسة الخاصة بحقوق التصويت والتي تنص على أنه يجب على  ـ الفقرة )د( من المادة1

صرفون بالنيابة عن غيرهم ـ مثل ذوي الصفة االعتبارية الذين يتالمستثمرين من األشخاص 

بعض المؤشرات المالية االخرى

2016201520142013201220112010

%11.4%10.2%9.7%11.0%10.3%8.7%0.8نسبة صافي الربح الى الموجودات

%22.0%20.2%19.0%20.3%18.1%15.0%1.3نسبة صافي الربح الى حقوق المساهمين

%36.5%36.6%32.8%36.2%34.8%35.1%27.7نسبة مجمل الربح للمبيعات

%20.4%19.0%17.1%19.3%19.1%17.1%1.9نسبة صافي الربح للمبيعات

%19.2%18.0%16.1%19.4%17.3%18.1%6.9نسبة صافي الربح التشغيلي الى المبيعات

0.495.686.208.256.609.288.82صافي ربح السهم  باللاير

500500500375375250250رأس المال      ) بماليين الرياالت ( 

استعراض النشاط خالل السنوات الماضية   ) القيمة بآالف الرياالت (

1,079,833

1,221,345

1,447,363

1,600,550
1,621,351 1,657,975

1,303,519

850,000

1,000,000

1,150,000

1,300,000

1,450,000

1,600,000

1,750,000

2010 2011 2012 201 201 201 2016

المبيعات

207,117

219,255
232,955

331,062

280,709

286,072

89,667

20,000

55,000

90,000

125,000

160,000

195,000

230,000

265,000

300,000

335,000

2010 2011 2012 201 201 201 2016

صافي الربح التشغيلي 

220,589
232,015

247,589

309,443 310,222
283,817

24,54120,000

55,000

90,000

125,000

160,000

195,000

230,000

265,000

300,000

335,000

2010 2011 2012 201 201 201 2016

مجموع صافي الربح

1,935,063

2,269,001

2,545,826

2,805,788
3,017,488

3,259,444

3,100,579

1,400,000

1,900,000

2,400,000

2,900,000

3,400,000

2010 2011 2012 201 201 201 2016

مجموع الموجودات

1,004,048

1,146,900

1,305,831

1,521,176

1,715,695

1,897,894

1,822,680

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 201 201 201 2016

مجموع حقوق المساهمين

931,015

1,122,101

1,239,995

1,284,612
1,301,793

1,361,550

1,277,899

850,000

950,000

1,050,000

1,150,000

1,250,000

1,350,000

1,450,000

2010 2011 2012 201 201 201 2016

مجموع المطلوبات
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صناديق االستثمار ـ االفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية 

أي تضارب جوهري للمصالح .... الخ .... حيث لم يرد وكذلك االفصاح عن كيفية التعامل مع 

 للشركة مثل هذا االفصاح من أي جهة.
 

ـ الفقرة )ط( من المادة الثانية عشرة الخاصة بتكوين مجلس االدارة والتي تنص على أنه ال يجوز 2

تعيين ممثلين له في مجلس للشخص ذي الصفة االعتبارية ـ الذي يحق له بحسب نظام الشركة 

حيث ال يعطي نظام  اإلدارة،دارة ـ التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اال

 الشركة مثل هذا الحق ألي أحد.

 
 

 األخرىمشاركة أعضاء مجلس االدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة 
 

 أسماء الشركات المساهمة األخرى وــالعض اسم        م

 

1 

 

 

 المعجلإبراهيم بن سعد 

 الشركة العربية لألنابيب )مدرجة(
 شركة اسمنت المنطقة الشرقية )مدرجة(

 شركة اليمامة للصناعات الحديدية )مدرجة(
 (غير مدرجةشركة اليمامة لحديد التسليح )

 شركة الخز  لألنابيب )غير مدرجة(

 

2 

 

 إبراهيم النافع بن عبد الكريم 

 (غير مدرجةشركة توزيع الغاز الطبيعي )
 (مدرجة)غير  المتحدة اسمنت شركة

 

  

 

 

 عبد الكريم الخريجيبن عبد العزيز 

 شركة تشب العربية للتأمين التعاوني )مدرجة( 
 شركة بداية لتمويل المنازل )غير مدرجة( 
 شركة آر إ  آي بي السعودية )غير مدرجة(
 شركة الخريجي لالستثمار )غير مدرجة(

  

  

  جليغم عبد هللا بن محمد بن عبد هللا

 عبد العزيز العيسىبن إبراهيم بن سامي 

 ال يوجد 
 ال يوجد
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 سعد السديريبن تركي  بن عبد هللا

 شركة بيوت ليان )غير مدرجة(
 شركة تسلية )غير مدرجة(

 شركة وحدات الوطن )غير مدرجة(

 شركات صوامع الغالل )غير مدرجة( سعيد باجنيدبن عبد القادر بن عبد الرحمن  7
 

 

 

 

 

 تكوين مجلس االدارة

 أسماؤهم:يتكون مجلس االدارة من األعضاء التالية  
 

 أسماء الشركات المساهمة األخرى وــالعض ماس        م

 غير تنفيذي ابراهيم المعجلبن سعد  1

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(غير تنفيذي )ممثل  ابراهيم النافع بن عبد الكريم 2

 االجتماعية( للتأمينات)ممثل المؤسسة العامة غير تنفيذي  ابراهيم العيسى ن بسامي  3

 غير تنفيذي )ممثل صندوق االستثمارات العامة( محمد جليغمبن عبد هللا  4
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 مستقل  عبد الكريم الخريجيبن عبد العزيز  5

 مستقل  تركي السديري بن هللا عبد  6

 ستقلم باجنيدعبد القادر بن عبد الرحمن  7

 

 لجان مجلس االدارة

 

 ـ اللجنة التنفيذية 1

ختارهم مجلس االدارة من بين اعضائه تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء ي  

وتنتهي عضويتهم في اللجنة بانتهاء المدة المقررة لمجلس االدارة ويجوز اعادة تعيينهم في  

 اللجنة لمدد مماثلة. 

سات الشركة ومراقبة األداء واعتماد المشاريع تشمل مهمات اللجنة تطبيق سيا 

في حدود صالحياتهم ومسؤولياتهم التي يحددها مجلس االدارة. ويحرر والمصروفات 

باجتماعات اللجنة محاضر منتظمة وتوقع من أعضاء اللجنة وتعرض هذه المحاضر على 

 مجلس االدارة في أقرب اجتماع تاٍل للمجلس.

 

عين مجلس االدارة األعضاء اآلتية أسماؤهم في اللجنة التنفيذية إعتباراً  التنفيذية:أعضاء اللجنة 

  م6/4/2016من    

 رئيساً    محمد جليغمبن ـ األستاذ/ عبد هللا  

 عضوا  تركي السديريبن ـ األستاذ/ عبد هللا  

 عضوا عبد القادر باجنيدبن ـ األستاذ/ عبد الرحمن  

 

   م2016/ /1 سماؤهم إعتباراً من نهاية يوم وقد انتهت عضوية كل من اآلتية أ 

 صالح الراجحيبن ـ األستاذ/ خالد  

 سعيد الخريميبن ـ األستاذ/ علي  

اجتماعاً وكانت نسبة الحضور  12م عدد 2016وقد عقدت اللجنة )األولى والثانية( خالل عام 

92% 

 

 

 ـ لجنة المراجعة2

ويتهم واسلوب عملها المصادق عليه من وفقاً لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عض 

م والجمعية العامة العادية المنعقدة في 17/4/1994الجمعية العامة العادية المنعقدة في 

زيد تفإن لجنة المراجعة تتكون من ثالثة أعضاء يعينهم مجلس االدارة لمدة ال  م1/4/2007

هي عضوية تدد مماثلة. وتنعن ثالث سنوات وال تقل عن سنة واحدة ويجوز إعادة تعيينهم لم
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اللجنة عضو مختص من بين أعضاء  . ويكونبانتهاء المدة المقررة لمجلس االدارةاللجنة 

 بالشؤون المالية والمحاسبية.

 

ومن مهام لجنة المراجعة الرئيسية التأكد من مدى كفاية وفاعلية اجراءات الرقابة  

والتوجيه بإختيار المحاسبين القانونيين وفق  الداخلية والتحقق من سالمة وصحة القوائم المالية

ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل نشرها ودراسة التقارير ضوابط محددة 

المالحظات التي يقدمها كل من المحاسب القانوني وادارة المراجعة الداخلية واعتماد أي و

اء قيامهم بأعمال المراجعة. وابداء عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثن

 ي والتوصية بشأن القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس االدارة.أالر

 

 م.6/4/2016وقد عين المجلس لجنة المراجعة الحالية اعتباراً من 

 

 رئيسآ  عبد هللا العوفي بن األستاذ/ ناصر 

 ضواً ع  ابراهيم العيسى بن األستاذ/ سامي  

 عضواً   صالح الغامدي  بن األستاذ/ أيمن 

م وقد عقدت اللجنة خالل 31/3/2016كما انتهت عضوية األستاذ/ عبد الرحمن الحماد في 

 %.100م عدد ستة اجتماعات وكانت نسبة الحضور 2016عام 

 

 ـ لجنة الترشيحات والمكاف ت  
 

ال يقل عددهم عن ثالثة تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد من األعضاء  

يختارهم مجلس االدارة لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات وال تقل عن سنة ويجوز اعادة تعيينهم 

 .بانتهاء المدة المقررة لمجلس االدارةلمدد مماثلة وتنتهي عضوية اللجنة 

ومن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً  

المعايير واالجراءات الالزمة للترشح للعضوية والمعتمدة من الجمعية العامة في للسياسات و

م وكذلك اعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس وتحديد 1/4/2013

ح معالجتها والتأكد من عدم وجود أي تعارض اوالضعف في المجلس واقترجوانب القوة 

ً من استقاللية األعضاء المستقلين ووضع سياسات خاصة بتعويض  مصالح والتأكد سنويا

 ومكافآت أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين.

 

 م:6/4/2016وقد عين المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت اآلتية اعتبارا من 

 رئيسآ  ابراهيم المعجلبن ـ المهندس/ سعد 1

 عبد الكريم الخريجي  عضواً بن عبد العزيز  /ـ األستاذ2

 عضواً   ابراهيم العيسىبن ألستاذ/ سامي ـ ا3

 م.31/3/2016كما انتهت عضوية االستاذ/ عبد المحسن عبد الرحمن السويلم اعتباراً من 
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م وبلغت نسبة الحضور 2016م اجتماعا واحداً في عام 2016وقد عقدت اللجنة خالل عام 

100 %0 

 

 لجنة االستراتيجية - 
 

ثة أعضاء يختارهم مجلس اإلدارة من بين اعضائه وتنتهي تتكون لجنة االستراتيجية من ثال  

عضويتهم في اللجنة بانتهاء المدة المقررة لمجلس اإلدارة. ويجوز اعادة تعيينهم في اللجنة لمدد 

 متماثلة. وللجنة أن تستعين بمن تراه من مدراء وموظفي الشركة في سبيل تحقيق اهدافها.

   

و مبهدف ن دتيجية للشركة متوسطة وطويلة األمستراخطة اضع ومتابعة مهام اللجنة و  

ركة الشركة وتطوير جودة منتجاتها ودراسة الفرص االستثمارية المتاحة وتقوية الوضع التنافسي للش

بأعمال الشركة أو التي تعاونها هة تزاول اعمال شبيمؤسسات ت وااالستحواذ على شركوالتوصية ب

 المخاطر. على تحقيق اغراضها والعمل على تقليل

 

 اعتباراً  وقد شكلت اول لجنة استراتيجية من اعضاء مجلس اإلدارة التالية اسماؤهم  

 :م6/4/2016

ً رئيس ابراهيم النافع بن االستاذ/ عبدالكريم -1  ا

 عضواعبدالكريم الخريجي بن االستاذ/ عبدالعزيز  -2

 عضواتركي السديري بن االستاذ/ عبدهللا  -3

 

 %92الحضور نسبة عدد اربعة اجتماعات وكانت م  2016 وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  

 

 المكاف ت والرواتب والبدالت 

 

 البيان

 /أعضاء المجلس

 التنفيذيين

 لاير أل 

 أعضاء المجلس/

 غير التنفيذيين

 المستقلينو

 أل  لاير

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكاف ت 

لمدير والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي وا

  المالي

 أل  لاير

 2.978 ـــــــ ـــــ الرواتب والتعويضات

 2 1.0  698 ـــــ البدالت 

  12 00 .1 ـــــ المكاف ت الدورية والسنوية

 9 2 ـــــــ ـــــ الخطط التحفيزية 

 26  ـــــــ ـــــ مزايا أخرى 

 720.  2.098 ـــــ 

 الجزاءات

 

( لاير ألف)اربعين  40,000ة غرامة مالية على الشركة مقدارها فرضت هيئة السوق المالي   

على الشركة لمخالفة الفقرة )هـ( من المادة الثانية عشرة من الئحة حوكمة الشركات استنادآ إلى الفقرة 
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اعضاء مجلس اإلدارة  د)ب( من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية. وذلك ألن عد

 ثلث اعضاء المجلس. المستقلين يقل عن

 

 انشاء محفظة استثمارية

 

 رية لغرض المساهمة في االكتتاباتم انشاء محفظة استثما29/12/2014قرر مجلس اإلدارة بتاريخ  

األولية المطروحة في السوق المالية السعودية على أن يكون تمويل هذه االكتتابات ذاتيا. ولم تمارس 

 م.2016عام  لخالالشركة أي نشاط في هذه المحفظة 

 

 األثر المالي لزيادة اسعار الطاقة والمياه

م بأن األثر 07/01/2016م وفي 29/12/2015سبق أن اعلنت الشركة على موقع تداول في   

المالي المتوقع بسبب تعديل اسعار الطاقة والمياه الهادفة الى رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي سوف 

زادت مصروفات الطاقة والمياه  وقديلية فات العمليات التشغاجمالي مصروينتج عنه زيادة في 

 لاير مليون 19,7 بمبلغم 2016 العام لهذا الفعلية( للصناعة الالزمة والمياه والديزل الغازو)الكهرباء 

بلغت الزيادة في تكاليف استهالك التيار الكهربائي  وقد م.2015 لعام الطاقة مصروفات مع مقارنة

 فيمن المتوقع إن يكون االثر في الزيادة  كان ولقدم 2015لاير مقارنة مع عام  مليون 10,5مبلغ 

 مليون لاير  19.7مليون، ولكن مع جهود اإلدارة تم تقليص االثر الى  42 بمبلغ والمياه الطاقة اسعار

 

 المسؤولية االجتماعية والمحافظة على البيئة

توطين  السعوديين للعمل في مواقعها ودورها فياتاحة الفرصة للمزيد من  إطارتسعى الشركة في   

 الى الشركة بحمد هللا من زيادة عدد السعوديين نتستقطاب الكوادر السعودية حيث تمكاالى العمالة 

شركة خصوصياتهن ( موظفة ووفرت لهّن ال35كما يبلغ عدد العمالة النسائية السعودية ) موظفا 1067

 نظمة السعودية ويعملن في مجاالت متعددة بالشركة.ة االسالمية وااليعالشرتعاليم  وفق

 

وتساهم الشركة في مشاريع انشاء واقامة الكثير من المساجد ودور العبادة ومدارس تحفيظ القرآن  

 الرياض،احتياجاتها من منتجات الشركة بما في ذلك مساجد الطرق بمنطقة  وفيرالكريم حيث تقوم بت

لكثير من الجمعيات الخيرية وكذلك رعاية برامج لجان التنمية  يةكما تقدم الشركة التبرعات النقد

 .االجتماعية

آالت عالية التقنية لتدوير وتولي الشركة اهتمامآ كبيرآ في نظافة وتحسين البيئة وتستثمر في ذلك    

حديثة تحت طرق  استخدامداخل المصانع بنقل المواد الخام المخلفات والرجيع من المنتجات وكذلك 

 رض.األ

  

كما وقعت الشركة مؤخرا مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال اعادة تدوير الطاقة عقدآ يتيح  

افران مصانع البالط ليتم اعادة تدويرها  اقد الحرارة الناتجة من بعضللشركة اعادة استخدام ف

حرارة اقل  خطوط االنتاج والمعدات األخرى التي تحتاج الى درجاتواستخدامها في تشغيل بعض 

المجففات الرأسية مما يساهم في توفير الطاقة من الغاز اضافة الى المساهمة المجففات الرذاذة ومثل 

 في نظافة وتحسين البيئة.



22 

 

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية
 

 يلي:ل ما تم اعداد نظام الرقابة الداخلية على اسس سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خال 
 

 وجود إدارة متخصصة في اعمال المراجعة تسمى )إدارة المراجعة الداخلية( -1

 وجود لجنة المراجعة التي ترفع تقاريرها الى المجلس. -2

تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها الدورية الى لجنة المراجعة والتي بدورها ترفع  -3

قييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من قبل تقاريرها الى مجلس اإلدارة. يتم مراجعة وت

إدارة المراجعة الداخلية كما يتم مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من قبل 

المراجعين الخارجيين. ولدى لجنة المراجعة القناعة التامة بأن هذه الدورة تعكس فعالية اجراءات 

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

 مراجع الحسابات الخارجي
 

م شركة الدكتور محمد العمري 27/4/2016عينت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة في  

بناًء على  كوذل السنويةوالبيانات المالية الربع م 2016اه لمراجعة حسابات الشركة عن عام وشرك

 مراجعة.توصية لجنة ال
 

 

 م2016توزيع األرباح لعام 
 

 

 يلي:لاير ويقترح مجلس اإلدارة ما  24,541,000م مبلغ 2016بلغ صافي الربح لعام  
 

 ال  لاير  ال  لاير
 

 م2015بعد صرف ارباح رصيد األرباح المبقاة     1,078.857

 م 2016صافي ربح العام   24,541    

 %10واقع : احتياطي نظامي بيخصم   2,454    

22,087   

 

 المجموع    1,100,944

% من رأس المال 10: توزيع ارباح للمساهمين وتعادل يخصم     50,000

 م 2016عن عام  المدفوع بواقع لاير واحد للسهم    1.050.944

 م2016يخصم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لعام      1.400

 ويرحل للعام القادم رصيدال    1.409.544

 يلي:قترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما وي

 

 م2016الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة عن عام  -1

 

 م2016التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام  -2
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% من رأس المال المدفوع بواقع 10الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل  -3

 بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعيةمالكي األسهم لية األرباح للسهم. وسوف تكون احقلاير واحد   

 العادية لمساهمي الشركة.العامة   

 

 م.2016ابراء ذمة اعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن ادارتهم للشركة خالل عام  -4

 

 م علمآ بأنه ال توجد شروط 2017الموافقة على التعامل مع شركة الغاز الطبيعي للعام  -5

 مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأس مالها. للتعامل  

 

 م علمآ بأنه ال توجد شروط خاصة 2017الموافقة على التعامل مع شركة األنابيب للعام  -6

 للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأس مالها.  

 

 ة لمراجعة القوائم المالية المرشحين من قبل لجنة المراجعن مراجع حسابات من بين يتعي -7

 سنوية وتحديد اتعابه. عم والبيانات المالية الرب2017ي لالما للعام  

 
 ألفمليون لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع مائتي  1.4الموافقة على صرف مبلغ  -8

 م.2016لاير لكل عضو عن عام 

 

يتوجه بالشكر الى  امناسبة ليشكركم على تلبيتكم لهذه الدعوة كموينتهز مجلس اإلدارة هذه ال

لي حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو ولي و

 2030ويؤكد على دعم الشركة ومساندتها لتحقيق رؤية الشركة,  العهد على التشجيع الذي تلقاه

بير للصناعة السعودية لتعظيم المحتوى المحلي, وسعي الشركة واالستفادة من ما توفره دعم ك

كما يعرب الى تنمية صادراتها لتساهم في دور الصناعة في زيادة دخل االقتصاد غير النفطي , 

شركة شكره إلدارة الشركة وموظفيها على جهودهم المخلصة وكذلك الى عمالء ال نالمجلس ع

 دعمهم وثقتهم. على استمرار وخارجها مملكةفي داخل ال

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 مجلس اإلدارة      


