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  تقرير مجلس ا�دارة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

ربي��ع ا�خ��ر  26بع��ة والث�ث��ين المق��رر عق��دھا ي��وم ا�ثن��ين االرالعادي��ة  إل��ى الجمعي��ة العام��ة  

م ف�ي الس�اعة الثامن�ة مس�اًء بقاع�ة ا'مي�ر 2012م�ارس  19المواف�ق ) حس�ب تق�ويم أم الق�رى(ھـ 1433

  .سلمان بفندق شيراتون الرياض 

  

  حضرات المساھمين الكرام 

  
يس��ّر مجل��س ا�دارة أن يرح��ب بك��م ويش��كركم عل��ى تلبي��تكم دعوت��ه لحض��ور إجتم��اع الجمعي��ة     

بعة والث�ثين وأن يتقدم إليكم بتقريره السنوي مش�فوعاً ب�القوائم المالي�ة ع�ن نت�ائج ع�ام االعامة العادية الر

م وك�ذلك ق�وائم ال�دخل 31/12/2011ھ�ي ف�ي م والتي تتضمن قائمة المركز الم�الي للش�ركة كم�ا 2011

والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق المساھمين وا�يضاحات المبينة عليھا عن الس�نة المنتھي�ة ف�ي ذل�ك 

   .التاريخ 

  

  نشاط الشركة 

) من ب�ط السيراميك وا'دوات الص�حية(تصنيع وبيع المنتجات الخزفية على إخت�ف أنواعھا     

  .اه ومكوناتھما وإستيراد ما يتطلبه ذلك من معدات وآEت ومواد مكملة وكذلك سخانات المي

  

م��ن أرب��اح الش��ركة % 92,6يش��كل ص��افي دخ��ل قط��اع ب���ط الس��يراميك وا'دوات الص��حية     

  . من ھذه ا'رباح % 7,4ن يشكل قطاع السخانات يالتشغيلية في ح

  

  الشركة  أعمال نتائج

ھا تم وذل�ك ف�ي كاف�ة أنش�ط2011ة جدي�دة لھ�ذا الع�ام يقياس�حقق�ت الش�ركة ـ بحم�د H ـ أرقام�ا     

م ھو ا'فضل في تاريخ الشركة من حيث ا'داء 2011ھذا العام  تبرويع. ا�نتاجية والتسويقية والربحية 

المس�تھدفة بالميزاني�ة التخطيطي�ة يق ا'ھداف البيعية والربحية كما حققت الشركة بحمد H أرقامھ�ا قوتح

  :م على النحو ا�تي 2011وقد كانت نتائج ھذا العام  . م2011لعام 

م وفيما يلي بيان يوضح 2010مقارنة مع العام الماضي % 5,86زادت ا'رباح التشغيلية بواقع .1

م مقارن��اً م��ع الع��ام 2011ا'رب��اح التش��غيلية وأرب��اح ا�س��تثمارات وا�ي��رادات ا'خ��رى لع��ام 

 : م 2010الماضي 
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  م 2010عام     م 2011عام           

           K ألف    K ألف  
  

  207,117    219,255      ةيا'رباح التشغيل    

  13,472     12,760 أرباح ا�ستثمارات وا�يرادات ا'خرى     

  ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــ          
  220,589    232,015    مجموع صافي الربح      
  ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــ          

  
  

            :جمالي إيرادات الشركة التحليل الجغرافي �

  من مبيعات الشركة   %31    إيرادات المنطقة الوسطى     

  من مبيعات الشركة   %26    إيرادات المنطقة الغربية    

  من مبيعات الشركة   %30  إيرادات باقي المناطق بالمملكة    

  من مبيعات الشركة   %13    إيرادات التصدير للخارج    
  ــــــــــــ            

  
  %100      موعالمج      
            =====  

  
  م2010المقارنة مع نتائج العام الماضي 

وق�د بلغ�ت . إستمرت مبيعات الش�ركة ـ بحم�د H ـ ب�النمو وتحقي�ق زي�ادة مض�طردة ومتواص�لة     

ملي���ون K بزي���ادة ق���درھا  1,221م رقم���اً قياس���ياً جدي���داً بل���غ 2011مبيع���ات الش���ركة خ����ل ع���ام 

وفيم�ا يل�ي بيان�اً بمبيع�ات آخ�ر خم�س س�نوات والت�ي . م 2010ي عن مبيعات العام الماض�% 13,1

  % .19تشير إلى متوسط نمو سنوي قدره 

  

  السنة   المبيعات       
       K ـــــــ  ألف  

      614,958  2007  

      857,106  2008  

      957,725  2009  

      1,079,833  2010  

      1,221,345  2011  

  

كم�ا . المملك�ة  ف�ي معظ�م م�دن معرض�اً متواج�دة 26 وتواصل الشركة تقديم خدماتھا من خ��ل    

يز أربعة معارض جديدة في كل م�ن ح�ي الص�حافة بش�مال الري�اض ھا�ن بإعداد وتجالشركة تقوم 

، وف�ي مدين�ة أح�د رفي�دة بالمنطق�ة )مع�رض ث�ان(وفي مدينة الرس وفي طريق الملك س�عود بال�دمام 
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ويض�اف إل�ى ذل�ك . م 2012الي �ل الع�ام الح�الجنوبية وسيتم بمش�يئة H إفتت�اح ھ�ذه المع�ارض خ�

كما تواصل الشركة تص�دير منتجاتھ�ا إل�ى . المنتشرة في أنحاء المملكة ين واسعة من الموزعشبكة 

م حوالي 2011أسواق دولية متعددة حيث بلغت قيمة المنتجات المصدرة لخارج المملكة خ�ل العام 

ل ومنتج�ات الش�ركة إل�ى أس�واق جدي�دة ف�ي دكم�ا وص�لت . دول�ة  52مليون K مصدرة إل�ى 160

  .السويد والجابون وبنين وكوبا خ�ل العام المنصرم 
  

   مصانع الشـركة 

م ولم يحدث بحم�د H تعط�ل 2011عملت مصانع الشركة بطاقتھا ا�نتاجية المتاحة خ�ل عام     

ع زيادة في ا�نتاج وقد حققت المصان. يؤدي إلى توقف ملحوظ 'ي من خطوط ا�نتاج خ�ل العام 

ف��ي ا'دوات الص��حية ، كم��ا ت��م تخف��يض إنت��اج مص��انع % 7ف��ي مص��انع ال��ب�ط ، % 26ق��درھا 

م لمواكبة إنخفاض الطلب م�ن أس�واق التص�دير 2010مقارنة مع إنتاج عام % 15السخانات بواقع 

  .لبعض الدول العربية 

  ترشيد المياه 

و ترشيد إستھ�ك المياه فقد نجحت الشركة في في إطار مسئولية الشركة في التوجه الوطني نح  

ة وبكف�اءة تام�ة بإس�تخدام كمي�ة م�ن الم�اء E تتج�اوز ث�ث�م�ل عحي�ث يتصميم وھندسة كرس�ي حم�ام ب

اييس والجودة السعودية بنجاح مقوقد حصلت الشركة على شھادة من ھيئة المواصفات وال. يترات ل

ع�دة كم�ا تق�دمت الش�ركة إل�ى % 100بنس�بة  ريف الم�واد الص�لبةص�كرسي الحمام ا'فرنج�ي ف�ي ت

لحكومي�ة وتأم�ل وزارة المياه والكھرباء �عتم�اد ھ�ذا الكرس�ي ف�ي المش�اريع اجھات حكومية ومنھا 

  .الفترة القريبة القادمة إن شاء H  خ�لعليه وإعتماده  الشركة بموافقة الجھات ذات الع�قة

  

  توسعة المصانع

عن العام الماضي أن�ه ت�م التعاق�د عل�ى توري�د وتركي�ب آEت يره سبق أن أشار المجلس في تقر    

ومعدات المرحلة الثانية من المصنع الرابع والذي يتوقع أن يستكمل إنشاؤه خ�ل الرب�ع الثال�ث م�ن 

وقد تم بحمد H التوريد والتركيب في الموعد المحدد وب�دأ المص�نع با�نت�اج إعتب�اراً . م 2011عام 

  . م حوالي مليوني متر مربع2011حيث بلغ إنتاج ھذه المرحلة حتى نھاية العام م 2011من أكتوبر 

ي إنت�اج ب��ط الح�رقتين بالمص�نع الث�اني والل�ذان ط�ومن جھة اخرى تم التعاقد على إس�تبدال خ    

عام�اً وس�يجري إس�تبدالھما ب�آEت  15يعم�ن بطاقة سنوية تبلغ أربعة م�ين متر مربع منذ ح�والي 

كم�ا يج�ري . ملي�ون مت�ر مرب�ع  12حرق�ة الواح�دة وبطاق�ة س�نوية تبل�غ ح�والي البنظ�ام حديثة تعمل 

  .تحديث آEت الطباعة على الب�ط وفق آخر ما توصلت إليه التقنية العالمية 
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      المخاطر المحتملة

ن طبيعة النشاط الصناعي والتجاري لش�ركة الخ�زف الس�عودية تجعلھ�ا ك�أي كي�ان  إقتص�ادي إ    

ذات طابع إقتصادي وذلك من خ�ل إحتمال تذبذب أسعار المواد الخام أو إنقطاع  راطتتعرض لمخ

المدربة وجميعھا إحتماEت واردة في عملي�ات التيار الكھربائي أو توقف الغاز أو نقص في العمالة 

وتعم�ل إدارة الش��ركة عل��ى ت�فيھ�ا مس��بقاً والتعام��ل . تش�غيل المص��انع إEّ أن نس�بة ح��دوثھا ض��عيفة 

خذ بع�ين ا�عتب�ار بع�ض الممارس�ات ا�غراقي�ة الت�ي تق�وم ا'كما E بد من . عھا في حال حدوثھا م

  .بھا بعض الدول ا'جنبية سواء في ا'سواق المحلية أو ا�قليمية 

  القوى العاملة والسعودة والتدريب 

ض�من  م م�ع ص�ندوق الم�وارد البش�رية2011وقعت الش�ركة إتفاقي�ة مفتوح�ة جدي�دة خ��ل ع�ام     

مت�درباً حس�ب ) 64(وق�د ت�م إس�تقطاب ع�دد  العمال�ة الس�عوديةمشروع توطين الوظ�ائف �س�تقطاب 

وق�د بل�غ مجم��وع . تطبي�ق ھ�ذه ا�تفاقي��ة  مس�تمر ف��يوالعم�ل . برن�امج الت�دريب الم�رتبط ب��التوظيف 

ملين كما بلغ عدد السعوديين الع�ا. موظفين ) 305(م 2011عام  ليفھم خ�ظالسعوديين الذين تم تو

وتعم�ل الش�ركة . عن عددھم في بداية الع�ام %) 11(موظفاً بزيادة قدرھا ) 786(حالياً في الشركة 

م ع�دد 2011على إستقطاب العمالة السعودية وت�دريبھا وتأھيلھ�ا ، وق�د عق�دت الش�ركة خ��ل الع�ام 

راك��ز م ن خ���لدورة تدريبي��ة م��) 16(دورة تدريبي��ة نف��ذھا مرك��ز الت��دريب بالش��ركة وع��دد ) 17(

وبلغ عدد المتدربين خ�ل عام . تدريب أخرى داخل المملكة إضافة إلى دورة واحدة خارج المملكة 

  ) .متدرباً 1302(م 2011

  

  السياسات المحاسبية الستخدمة بالشركة 

  .تتفق مع معايير المحاسبة الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين     

  ئيسالشركات الزميلة ونشاطھا الر

يتمثل نش�اطھا ال�رئيس ف�ي ش�راء  .شركة توزيع الغاز الطبيعي ـ شركة مساھمة سعودية مقفلة   .1

الغ��از وتوزيع��ه عل��ى المص��انع ف��ي المدين��ة الص��ناعية الثاني��ة بالري��اض ـ حي��ث يوج��د تمثي��ل   

  .جوھري لشركة الخزف السعودية في مجلس إدارتھا   

يتمث�ل نش�اطھا ال�رئيس ف�ي تص��نيع  .مقفل�ة  ش�ركة الخ�زف لVنابي�ب ـ ش�ركة مس�اھمة س�عودية .2

ا'نابي�ب الفخاري�ة ، ويق�ع مص�نعھا ف�ي الري�اض ويوج�د أيض�اً تمثي�ل ج�وھري لش�ركة الخ�زف 

 .السعودية في مجلس إدارتھا 

م بالمش�اركة 2011تأسست ھذا العام . شركة الخزف لWستثمار ـ شركة ذات مسئولية محدودة  .3

تبل�غ حص�ة ش�ركة . أل�ف K  500برأس�مال ق�دره ) ةشركة زميل(مع شركة الخزف لVنابيب 
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والتصدير  درايتمثل نشاطھا في خدمات ا�ستيو. مسددة بالكامل % 95الخزف السعودية منھا 

 .م 2011لم تبدأ ھذه الشركة نشاطھا حتى نھاية العام  .والتسويق وتجارة الجملة والتجزئة

 

  ة ا1سھم وأدوات الدين الصادرة عن الشركات الزميل

  

ولم . مليون K 25زيع الغاز الطبيعي البالغ في رأس مال شركة تو% 15,87تمتلك الشركة   .1

  .توزيع الغاز الطبيعي أية أدوات دين  شركة تصدر  

ولم تصدر . مليون K 100في رأس مال شركة الخزف لVنابيب البالغ % 50تمتلك الشركة   .2

  .شركة الخزف لVنابيب أية أدوات دين   

ول�م . ف�ي رأس م�ال ش�ركة الخ�زف لWس�تثمار الب�الغ نص�ف ملي�ون K % 95تمتلك الش�ركة   .3

  .تصدر شركة الخزف لWستثمار أية أدوات دين   

  

  سياسة توزيع ا1رباح 

  

  : توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم كافة ا'عباء على النحو ا�تي     

  .تجنب الزكاة المفروضة شرعاً .  1  

 فمن ا'رباح الص�افية لتك�وين إحتي�اطي نظ�امي ويج�وز للجمعي�ة العام�ة وق�% 10ب يجن.  2  

  .ب متى بلغ ا�حتياطي نصف رأس المال يھذا التجن       

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

     ما E يتعارض مع  من الباقي كمكافأة لمجلس ا�دارة وب% 7,5يخصص بعد ما تقدم .  4  

  .ا'نظمة السارية 

تقرر الجمعية العامة بناًء عل�ى توص�ية مجل�س ا�دارة توزي�ع ج�زء م�ن الب�اقي للمس�اھمين .  5  

  .كحصة إضافية في ا'رباح        

تق�رر تك�وين إحتياطي�ات  نللجمعية العامة عند تحديد نصيب ا'سھم في ا'رباح الص�افية أ.  6  

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

  .ا�مكان للمساھمين        

  

  ملكية حصص كبيرة من ا1سھم بموجب المادة الث6ثين من قواعد التسجيل وا�دراج 
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E توج��د أي��ة مص��لحة ف��ي فئ��ة ا'س��ھم ذات ا'حقي��ة ف��ي التص��ويت تع��ود 'ي م��ن ا'ش��خاص       

م بإب�غ الشركة بتل�ك الحق�وق بموج�ب الم�ادة الث�ث�ين م�ن قواع�د التس�جيل 2011عام  لخ� قاموا  

  .م 2011ات خ�ل عام غوا�دراج حيث لم يرد للشركة أي من ھذه الب�  

  

  مجلس ا�دارة 

وفقاً للنظام ا'ساسي للشركة يتم تعيين أعضاء مجلس ا�دارة من قبل الجمعية العامة لمساھمي       

وقد تم تعيين أعضاء المجلس الحالي من قب�ل الجمعي�ة العام�ة المنعق�دة  .ث�ث سنوات ة لمدة الشرك  

وملكي���تھم لVس���ھم  لياح���لارة اوفيم���ا يل���ي بي���ان بأعض���اء مجل���س ا�د. م 2010م���ارس  22ف���ي   

  .م 2011والتغير في ملكيتھم خ�ل عام   

  
  

  م
        

  إسم العضو           
سھم في ا1عدد 
31/12/2011  

عدد ا1سھم في 
31/12/2010  

  وا1و9د القّصر عدد أسھم الزوجة 

  31/12/2010  31/12/2011في 

  2,500  2,500  201,000  201,000  سعد إبراھيم المعجل   1

  ـــــ  ـــــ  3,997,025  3,997,025   ا�جتماعية المؤسسة العامة للتأمينات  2

  ــــ  ــــ  1,350,125  1,350,125  صندوق ا�ستثمارات العامة   3

  ــــ  ــــ  1,000  5,400  خالد صالح الراجحي   4

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

  ــــ  ــــ  2,000  2,000  ھد عبد H الحربي ف  6

  ــــ  ــــ  1,000  1,000  عبد المحسن عبدالرحمن السويلم  7

  

  أسھم كبار التنفيذيين

  عددا'سھم في   ا�سم  م
31/12/2011  

  عددا'سھم في 
31/12/2010  

  عدد أسھم الزوجة  وا'وEد القّصر
31/12/2011   31/12/2010  

1  
2  
3  
4  
5  

  عبد الكريم إبراھيم النافع
  علي صالح النعيم 

  إبراھيم محمد الحيدري 
  سعد عبدالرحمن الفايز

  عبدH ناصر العويرضي

1,000  
200  

  ــــ
  ــــ
  ــــ
  

1,000  
200  

  ــــ
  ــــ
  ــــ

  ــــــ
500  

  ــــ
  ــــ
  ــــ

  ــــــ
500  

  ــــ
  ــــ
  ــــ

  
  

  

  قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
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ترتبط الشركة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بعقود قروض طويلة ا'ج�ل وذل�ك لتموي�ل التوس�عات   

وتس��دد ھ���ذه . ائي��ة وس��خانات المي���اه الكھربف��ي مص��انع ب���ط الس���يراميك والبورس���ن وا'دوات الص��حية 

وق�د س�ددت . م 23/12/2018القروض على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيم�ة ويس�تحق آخرھ�ا ف�ي 

وبل�غ رص�يد الق�رض ف�ي . مليون K 35,6م بمبلغ 2011الشركة للصندوق ا'قساط المستحقة خ�ل العام 

ع���رب ع���ن ش���كره وإمتنان���ه وينتھ���ز المجل���س ھ���ذه الفرص���ة لي. ملي���ون K  241,9م مبل���غ 31/12/2011

اھم��ا الش��ركة م��ن قلص��ندوق التنمي��ة الص��ناعية الس��عودي والق��ائمين علي��ه عل��ى ال��دعم والمس��اندة الل��ذين تل

  .الصندوق حيث قام الصندوق مشكوراً بدعم جميع مشاريع الشركة 

  

  قروض بنوك محلية 

 690ف�ي ح�دود  المحلي�ةم�ن البن�وك ) قص�يرة وطويل�ة ا'ج�ل(حصلت الشركة على تسھي�ت قروض بنكية   

K تس�دد ھ�ذه . في إطار نظام المرابحة ا�س�مية ولذلك لتمويل مشروعات توسعة مصانع الشركة  مليون

م ـ وبل�غ رص�يد 20/9/2016القروض على أقساط نصف سنوية غي�ر متس�اوية القيم�ة ويس�تحق آخرھ�ا ف�ي 

  : على النحو ا�تي  2011قروض البنوك في نھاية العام 

  K ألف     
  محلية قصيرة ا'جل قروض بنوك   160,000    

  أقساط متداولة من قروض بنوك محلية   149,056    

  قروض بنوك محلية طويلة ا'جل  257,645    
  ـــــــــــــــــ    

  مليون K في  535,9مقابل (31/12/2011إجمالي قروض البنوك في   566,701    
      31/12/2010(  

    =======  

  حقوق خيار ، حقوق تحويل أدوات الدين ، 

دي�ن قابل��ة للتحوي�ل إل�ى أس��ھم ، كم�ا E توج�د أي��ة حق�وق خي��ار أو  تE توج�د ل�دى الش��ركة أي�ة أدوا    

  . م 2011صدرتھا الشركة أو منحتھا خ�ل عام أمذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابھة 

بل�ة للتحوي�ل إل�ى أس�ھم كما E توجد لدى الشركة أية حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دي�ن قا    

  . م 2011أو حقوق خيار او مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرتھا الشركة أو منحتھا خ�ل عام 

  .إلغاء من جانب الشركة 'ي أدوات دين قابلة لWسترداد  وكما E يوجد أي إسترداد أو شراء أ    

  

  

   إجتماعات مجلس ا�دارة 
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  % .98إجتماعات وبلغت نسبة الحضور ) 6(م عدد 2011 عقد مجلس ا�دارة خ�ل العام    

  نسبة الحضور  المجموع  6  5  4  3  2  1  إسم العضو

  %100  6  �  �  �  �  �  �  سعد إبراھيم المعجل

  % 84  5  �  �  �  �  �  �   المؤسسة العامة للتأمينات ا�جتماعية

  %100  6  �  �  �  �  �  �  صندوق ا�ستثمارات العامة 

  %100  6  �  �  �  �  �  �  خالد صالح الرجحي

  %100  6  �  �  �  �  �  �  سليمان محمد الخليفي 

  %100  6  �  �  �  �  �  �  فھد عبد H الحربي 

  %100  6  �  �  �  �  �  �  عبد المحسن عبد الرحمن السويلم

   7  7  7  7  6  7  41  98%  

  

ف���ي ب���د ال���رحمن الھويم���ل ممث���ل المؤسس���ة العام���ة للتأمين���ات ا�جتماعي���ة عھ���د ف/ ت���وفي المرح���وم: م�حظ���ة 

وعين��ت المؤسس��ة العام��ة للتأمين��ات ا�جتماعي��ة ) قب��ل ا�جتم��اع الخ��امس بي��ومين(م 1/10/2011  

م ھ�و أول 26/12/2011العيسى خلفاً له حي�ث ك�ان ا�جتم�اع الس�ادس ف�ي سامي إبراھيم / ا'ستاذ  

   .حضور للمذكور   

  

  تعارض المصالح 

     E توجد 'ي عضو م�ن أعض�اء مجل�س ا�دارة أو ال�رئيس التنفي�ذي أو الم�دير الم�الي أي�ة مص�لحة

م وذل��ك 2011عق��ود تم��ت لحس��اب الش��ركة خ���ل ع��ام  وف��ي أعم��ال أ) مباش��رة أو غي��ر مباش��رة(جوھري��ة 

  .بإستثناء ما ھو موضح أدناه 

  

ش�ركة يش�ارك ف�ي ملكيتھ�ا  وھ�ي) ي�ارا(ات إلى المص�نع الس�عودي للرخ�ام والجراني�ت عيببلغت الم    

وك�ان . K  54,557,178م مبل�غ 2011فھ�د عب�د H الحرب�ي خ��ل الس�نة المالي�ة / عضوالمجلس ا'ستاذ

وق�د ت�م أخ�ذ . والرص�يد مغط�ى بض�مان بنك�ي K  5,152,603ناً في نھاية العام بمبل�غ مديرصيد المصنع 

كم��ا س��بق أن وافق��ت الجمعي��ة العام��ة . المجل��س ت��م إدراج ذل��ك ف��ي محاض��ر وموافق��ة مجل��س ا�دارة عليھ��ا 

م عل�ى الت�رخيص لعض�و مجل�س ا�دارة الم�ذكور ب�الجمع ب��ين 21/3/2011لمس�اھمي الش�ركة المنعق�دة ف�ي 

  . ومزاولة نشاطه الخاص المنافس للشركة لمدة عام عضوية مجلس ا�دارة 
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ارة ولم تضمن الشركة أّي قدي من أّي نوع 'ي من أعضاء مجلس ا�دنلم تقدم الشركة أي قرض     

  . قرض عقده أحد أعضاء مجلس ا�دارة 

مل عل�ى وض��ع سياس��ة توتج�در ا�ش��ارة إل�ى أن مجل��س ا�دارة ق��د أق�ّر Eئح��ة تع��ارض المص�الح الت��ي تش��    

م�ن الم�ادة العاش�رة م�ن Eئح�ة حوكم�ة ) ب(م�ن الفق�رة  )1(وفقاً للفقرة الفرعية رق�م مكتوبة تنظم تعارض المصالح 

  .ت الشركا
  

  ترتيبات أو إتفاق تنازل 

E توجد أي ترتيب�ات أو إتف�اق تن�ازل بموجب�ه أح�د أعض�اء مجل�س ا�دارة أو أح�د كب�ار التنفي�ذيين ع�ن أي�ة     

كما E توج�د أي�ة ترتيب�ات أو إتف�اق تن�ازل بموجب�ه أح�د مس�اھمي الش�ركة ع�ن أّي حق�وق ف�ي . تعويضات أو رواتب 

  . ا'رباح 

  

  مستحقة المدفوعات النظامية ال

م حي�ث 2010م وحصلت على الشھادة النھائية لعام 2010قدمت الشركة ا�قرارات الزكوية السنوية حتى عام   ـ

وقد كونت الشركة مخصصاً كافياً لمقابلة أية إلتزامات قد تنشأ عن . سددت ما إستحق عليھا بموجب ا�قرارات 

  . للسنوات المالية الماضية نھائيعند ا�نتھاء من الربط ال فروقات لمصلحة الزكاة والدخل

مليون  9,9م مبلغ 2011بلغ المدفوع للمؤسسة العامة للتأمينات ا�جتماعية مقابل إشتراكات الموظفين عن عام   ـ 

K .  

 178خطاب�ات ض�مان بمبل�غ إعتم�ادات مس�تندية وة عل�ى ش�كل م�ن بن�وك محلي�حصلت الشركة على تس�ھي�ت   -

  . وكذلك للعمليات ا�نتاجية المعتادة مشاريع توسعة للمصانعلEت ومعدات مليون K وذلك �ستيراد آ

تضمن الشركة جزءاً من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي الممنوح �حدى الشركات الزميلة بما يعادل   ـ

كم�ا تض��من الش�ركة ج��زءاً م�ن ق��رض . ملي��ون K  1,9حص�ة الش��ركة ف�ي رأس م��ال الش�ركة الزميل��ة بمبل�غ 

مليون K يعادل حصتھا في  51,2صندوق التنمية الصناعية السعودي الممنوح إلى شركة زميلة أخرى بمبلغ 

  . الشركة الزميلة  لرأس ما
  

  إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤھا لمصلحة موظفي الشركة 

  

  . وظفي الشركة E توجد حالياً أية إستثمارات أو أية إحتياطيات أخرى تم إنشاؤھا لمصلحة م    

  تأكيدات مجلس ا�دارة 

  : يؤكد مجلس ا�دارة با�تي   

  . ـ أنه تم إعداد سج�ت الحسابات بالشكل الصحيح   

  . س سليمة ظام الرقابة الداخلية اعد على أسـ أن ن  

  .ـ أنه Eيوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا   
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  زيادة رأس المال

توس�����ع الش�����ركة ف�����ي عملياتھ�����ا ا�نتاجي�����ة والتس�����ويقية فق�����د ق�����رر مجل�����س ا�دارة رف�����ع نظ�����راً ل    

بزي����ادة  )والت���ي س����تنعقد بع����د جمعي����تكم بمش����يئة H(التوص���ية للجمعي����ة العام����ة غي����ر العادي����ة للمس����اھمين 

ملي���ون س���ھم بقيم���ة 12,5ملي���ون K وذل���ك بإص���دار 375ملي���ون K إل���ى 250رأس م���ال الش���ركة م���ن 

125K يملكھ���ا المس���اھمون  نع���ن طري���ق م���نح س���ھم واح���د مج���اني مقاب���ل ك���ل س���ھمين ق���ائمي ملي���ون

أن ي����تم عل���ى ي���وم إنعق����اد الجمعي���ة العام����ة غي���ر العادي����ة ، و ت����داول بنھاي���ة يندون بس���جل المس����اھمقي���الم

وق����د حص����لت  .ملي����ون 125Kتس����ديد قيم����ة الزي����ادة ف����ي رأس الم����ال م����ن بن����د ا'رب����اح المبق����اة بمبل����غ 

ق���ة ك���ل م���ن ھيئ���ة الس���وق المالي���ة وإدارة الش���ركات ب���وزارة التج���ارة والص���ناعة عل���ى الش���ركة عل���ى مواف

  .ھذه الزيادة 

  

  حوكمة الشركات

  : تطبق الشركة بشكل عام جميع أحكام حوكمة الشركات مع م�حظة ما يلي   

بالتص������ويت التراكم������ي عن������د التص������ويت �ختي������ار م������ن الم������ادة السادس������ة الخاص������ة ) ب(الفق������رة   -1  

ف������ي النظ������ام ا'ساس������ي  ذل������ك لس ا�دارة ف������ي الجمعي������ة العام������ة حي������ث ل������م ي������ردم������ـجضاء ـأع������

الجمعي������ة العام������ة غي������ر العادي�������ة  عل������ى التص������ويت ھ������ذا لوبأس������ وس������وف يع������رض .للش������ركة

  .إن شاء H  للمساھمين للموافقة عليه

  

  

م���ن الم���ادة السادس���ة الخاص���ة با�فص���اح م���ن ا'ش���خاص ذوي الص���فة ا�عتباري���ة ال���ذين ) د(الفق���رة  -2  

يتھم الفعل���ي ف���ي ص���ووت تال���ذين يتص���رفون نياب���ة ع���ن غي���رھم با�فص���اح ع���ن سياس���تھم ف���ي التص���وي  

  .أي جھة  لم يرد للشركة مثل ھذا ا�فصاح من حيث....... إلخ ..... تقاريرھم السنوية   

  

  

ص���ة بوض���ع سياس���ات ومع���ايير واض���حة للعض���وية ف���ي مجل���س ام���ن الم���ادة العاش���رة الخ) د(الفق���رة   -3  

حي������ث تعتم������د الش������ركة نموذج������اً للترش������يح لعض������وية مجل������س ا�دارة يتض������من الش������روط   ا�دارة 

وس�����يتم وض�����ع سياس�����ات ومع�����ايير واض�����حة . والم�����ؤھ�ت ال�زم�����ة للترش�����يح لعض�����وية المجل�����س

  .الترشيح للعضوية في الدورة القادمة للمجلس إن شاء H  للعضوية في مجلس ا�دارة عند  

  

عش���رة بخص���وص ا'ش���خاص ذوي الص���فة ا�عتباري���ة ال���ذين يح���ق  م���ن الم���ادة الثاني���ة) ط(الفق���رة   -4  

نظ���ام الش���ركة تعي���ين ممثل���ين لھ���م ف���ي مجل���س ا�دارة حي���ث E يعط���ي نظ���ام الش���ركة مث���ل   بحسب   لھم 

  .الحق 'ي أحد   ھذا 
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  :مشاركة أعضاء مجلس ا�دارة في عضوية مجالس إدارات الشركات المساھمة ا1خرى 

  

  الشركات المساھمة ا1خرىأسماء   إسم العضو        م

1  

  

  سعد إبراھيم المعجل 

  

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

  الشركة العربية لVنابيب
  شركة التصنيع وخدمات الطاقة 

  شركة اليمامة للصناعات الحديدية

2  
  

   سامي إبراھيم العيسى 
  ممثل المؤسسة العامة للتأمينات ا�جتماعية 

  

  E يوجد

  قحطاني عبد H محمد ال  3
  ممثل صندوق ا�ستثمارات العامة 

    
  E يوجد 

  شركة الخزف لVنابيب  خالد صالح الرجحي  4

  شركة توزيع الغاز الطبيعي  سليمان محمد الخليفي  5
  شركة الخزف لVنابيب

  شركة اليمامة للجرانيت والرخام 
  شركة الخزف لVنابيب  فھد عبد H الحربي  6
  الشركة العربية لVنابيب  من السويلم عبد المحسن عبد الرح   7

  شركة فالكم للخدمات المالية 
  )فيبكو(شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 
  شركة المخازن والخدمات المساندة 

  

   تكوين مجلس ا�دارة

  : تكون مجلس ا�دارة من ا1عضاء التالية أسمائھم ي

  التصنيف  إسم العضو        م

  مستقل  سعد إبراھيم المعجل  1

  غير تنفيذي   المؤسسة العامة للتأمينات ا�جتماعية  2

  غير تنفيذي  صندوق ا�ستثمارات العامة   3

  غير تنفيذي  خالد صالح الراجحي  4

  غير تنفيذي   سليمان محمد الخليفي  5

  غير تنفيذي  فھد عبد H الحربي   6

  مستقل   عبد المحسن عبد الرحمن السويلم  7
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  دارة لجان مجلس ا�

  اللجنة التنفيذية  -1

ھ�ي عض�ويتھم ف�ي تتتكون اللجنة التنفيذية من ث�ث�ة أعض�اء يخت�ارھم مجل�س ا�دارة م�ن ب�ين أعض�ائه وتن    

تش�مل مھم�ات اللجن�ة . ويج�وز إع�ادة تعيي�نھم ف�ي اللجن�ة لم�دد مماثل�ة . اللجنة بإنتھاء المدة المقررة لمجل�س ا�دارة 

ومراقبة ا'داء وإعتماد المشاريع والمصروفات في حدود ص�حياتھم ومس�ؤولياتھم  التنفيذية تطبيق سياسات الشركة

ويح�رر بإجتماع�ات اللجن��ة محاض�ر منتظم�ة توق��ع م�ن أعض�اء اللجن��ة وتع�رض ھ��ذه . الت�ي يح�ددھا مجل��س ا�دارة 

  .المحاضر على مجلس ا�دارة في أقرب إجتماع تاٍل للمجلس 
  

  : أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية 

  رئيساً    خالد صالح الرجحي/ ـ ا'ستاذ1    

  عضواً     فھد عبدH الحربي/ ـ ا'ستاذ2    

  عضواً   عبد H محمد القحطاني/ ـ ا'ستاذ3    

  % .95م وبلغت نسبة الحضور 2011خ�ل عام  إجتماعاً ) 13(وقد عقدت اللجنة عدد     

  .م 16/10/2011الھويمل إعتباراً من تاريخ فھد / عبد H القحطاني محل المرحوم ا'ستاذ/ حل ا'ستاذ  

  

  لجنة المراجعة  -2

تتكون لجنة المراجعة من ث�ثة أعضاء يعينھم مجلس ا�دارة لمدة E تزيد عن ث��ث س�نوات وE تق�ل ع�ن     

ون ويك�. وتنتھي عضوية اللجنة بإنتھاء مدة عضوية مجلس ا�دارة . ويجوز إعادة تعيينھم لمدد مماثلة . نة واحدة س

ق�اً لقواع�د إختي�ار لجن�ة المراجع�ة وم�دة ش�ئون المالي�ة والمحاس�بية وذل�ك وفمن بين أعضاء اللجنة عضو مخ�تص بال

والجمعي�ة العام�ة  17/4/1994عضويتھم وأسلوب عملھا والمصادق عليھا من الجمعية العامة العادي�ة المنعق�دة ف�ي 

  .م 1/4/2007في  ةالعادية المنعقد

لي�ة مكون�ة م�ن ث�ث�ة أعض�اء م�ن مس�اھمي الش�ركة م�ن غي�ر أعض�اء مجل��س ولجن�ة المراجع�ة الحا    

عل��ي عب��د ال��رحمن الق��ويز /محم��د عب��دH الخي��ال رئيس��اً وعض��وية ك��ل م��ن ا'س��تاذ/ ا�دارة وھ��م ا'س��تاذ

م ع�دد أربع�ة إجتماع�ات وبلغ�ت نس�بة 2011وقد عقدت اللجنة خ��ل الع�ام . مساعد أحمد المسفر / وا'ستاذ

  % .100اء الحضور لVعض

ومن مھام لجنة المراجعة الرئيسية التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية والتحقق     

م��ن س���مة وص��حة الق��وائم المالي��ة والتوص��ية بإختي��ار المحاس��بين الق��انونيين وف��ق ض��وابط مح��ددة ودراس��ة 

  .ة المراجعة الداخلية التقارير والم�حظات التي يقدمھا كل من المحاسب القانوني وإدار
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  لجنة الترشيحات والمكافآت  -3

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

. ا�دارة على Eئحة قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتھم وأسلوب عمل اللجنة 

كافآت من عدد من ا'عضاء E يقل عددھم ع�ن ث�ث�ة يخت�ارھم مجل�س ا�دارة وتشكل لجنة الترشيحات والم

  .وتنتھي عضوية اللجنة بإنتھاء مدة عضوية مجلس ا�دارة. لمدة Eتزيد عن ث�ث سنوات وE تقل عن سنة 

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

معتم��دة وإع��داد وص�ف للق��درات والم��ؤھ�ت المطلوب��ة لعض�وية مجل��س ا�دارة وتحدي��د جوان��ب يير الاوالمع�

قوة والضعف في المجلس وإقتراح معالجتھا والتأكد من عدم وجود أي تع�ارض مص�الح ووض�ع سياس�ات ال

  .خاصة بتعويض ومكافآت أعضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين 

/ خالد صالح الرجحي رئيساً وعضوية كل من ا'ستاذ/ ن ا'ستاذولجنة الترشيحات الحالية مكونة م    

وق�د عق�دت اللجن�ة ث�ث�ة إجتماع�ات . عب�د العزي�ز عب�د الك�ريم الخريج�ي / عبد H محمد القحطاني وا'س�تاذ

  % .78م وبلغت نسبة الحضور 2011خ�ل عام 

  

   المكافآت والرواتب والبد9ت

  

  البيان

  

  أعضاء المجلس

  التنفيذيين

  ضاء المجلسأع

  غير التنفيذيين

من تلقوا مخمسة من كبار التنفيذيين 
أعلى المكافآت والتعويضات بما فيھم 

  الرئيس التنفيذي والمدير المالي

  J  J  J  

  2,810,000  ـــــ  ـــــ  الرواتب والتعويضات

  984,000  431,000  ـــــ  البدEت 

  2,834,000  1,400,000  ـــــ  المكافآت الدورية والسنوية 

  588,000    ـــــ  الخطط التحفيزية

  ــــــ  ــــــ  ـــــ  مزايا أخرى 

  7,216,000  1,831,000  ـــــ  المجموع 

  

  الجزاءات 

لم تفرض على الشركة أية عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي سواء من ھيئة السوق المالية أو من أي     

  . م�2011ل العام المالي خ ضائية أخرىقإشرافية أو تنظيمية أو جھة 

  نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية 

  : تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خ�ل ما يلي     

  " .إدارة المراجعة الداخلية " ـ وجود إدارة متخصصة في مجال المراجعة تسمى 1  
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  .مراجعة التابعة لمجلس ا�دارة ـ وجود لجنة ال2  

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بإجراء المراجعة والفح�ص قب�ل الص�رف وترف�ع تقاريرھ�ا الدوري�ة     

  .إلى لجنة المراجعة والتي بدورھا ترفع تقاريرھا إلى مجلس ا�دارة 

كم�ا . المراجع�ة الداخلي�ة وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة  يتم مراجعة    

ول��دى لجن��ة . بش��كل دوري م��ن قب��ل الم��راجعين الخ��ارجيين  ي��تم مراجع��ة بع��ض جوان��ب الرقاب��ة الداخلي��ة

وE توج�د أي�ة .المراجعة القناعة التامة بأن ھذه الدورة تعكس فعالية إجراءات الرقابة الداخلية ل�دى الش�ركة 

  .م�حظات جوھرية يقتضي التنبيه إليھا 
  

  الحسابات الخارجيمراجع 
  

ال�دكتور / م تعي�ين مكت�ب الس�ادة21/3/2011اعادت الجمعية العامة لمساھمي الشركة المنعقدة ف�ي     

م وبن�اء عل�ى 2011محمد العمري وشركاه للسنة الخامسة على التوالي لمراجعة حسابات الش�ركة ع�ن ع�ام 

  .توصية لجنة المراجعة 
  

  م2011توزيع ا1رباح لعام 

ويقت��رح مجل��س ا�دارة توزيع��ه عل��ى . K  232,015,000م مبل��غ 2011ب��ح ع��ام بل��غ ص��افي ر    

  :النحو ا�تي 

  J سعودي     

  صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية   232,015,000    

من رأس المال الم�دفوع بواق�ع % 5حصة أولى للمساھمين وتعادل : يخصم   12,500,000    
  نصف K للسھم            

  ـــــــــــــــــــــــــ    
    219,515,000  
  مكافأة أعضاء مجلس ا�دارة : يخصم 1,400,000    

  ـــــــــــــــــــــــــ    
    218,115,000  

  ا'رباح المرحلة من العام الماضي : يضاف    537,403,000    
  ـــــــــــــــــــــــــ     
    755,518,000  
م��ن رأس الم�ال الم��دفوع % 30وتع�ادل حص��ة إض�افية للمس��اھمين : يخص�م   75,000,000    

  .بواقع ث�ثة رياEت للسھم الواحد           
  ـــــــــــــــــــــــــ    
    680,518,000    

    ==========  
  

م�ن ص�افي ال�ربح لبلوغ�ه نص�ف رأس % 10ب ا�حتي�اطي النظ�امي بواق�ع ي�وقد تم إيقاف تجن      

  .م 2009المال وذلك منذ عام   
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  : على حضراتكم ما يلي ويقترح مجلس ا�درة     

     ًEم 2011الموافقة على ماورد بتقرير مجلس ا�دارة عن عام : أو.  

  .م 2011التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام : ثانيا     

من رأس المال المدفوع % 35الموافقة على إقتراح توزيع ربح على المساھمين يعادل : ثالثاً     

وس��وف تك��ون أحقي��ة ا'رب��اح لم��الكي ا'س��ھم  . ونص��ف للس��ھم الواح��د  بواق��ع ث�ث��ة ري��اEت       

  .بنھاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة لمساھمي الشركة          

  .م 2011إبراء ذمة أعضاء مجلس ا�دارة من المسؤولية عن إدارتھم للشركة خ�ل عام : رابعاً     

 فھ�د عب�دH الحرب�ي ب�الجمع ب�ين/ دارة ا'س�تاذالموافقة عل�ى الت�رخيص لعض�و مجل�س ا� :خامساً     

  .عضوية مجلس ا�دارة ومزاولة نشاطه الخاص المنافس للشركة وذلك لمدة عام          

الق�وائم  لمراجع�ة - م�ن ب�ين المرش�حين م�ن قب�ل لجن�ة المراجع�ة ـ تعي�ين مراج�ع حس�ابات: سادس�اً     

   .الية الربع سنوية وتحديد أتعابه م والبيانات الم2012المالية للعام المالي          

  

ش��كركم عل��ى تلبي��تكم لھ��ذه ال��دعوة كم��ا يتوج��ه يوينتھ��ز مجل��س ا�دارة ھ��ذه المناس��بة ل        

بالشكر إلى حكومتنا الرشيدة وعلى رأسھا خادم الحرمين الشريفين وس�مو ول�ي عھ�ده ا'م�ين عل�ى   

كره �دارة الش�ركة وموظفيھ�ا عل�ى كما يعرب المجلس عن ش�. الدعم والتشجيع الذي تلقاه الشركة   

جھ��ودھم المخلص��ة والت��ي ن��تج عنھ��ا تحقي��ق ھ��ذه النت��ائج الطيب��ة وك��ذلك إل��ى عم���ء الش��ركة عل��ى   

  .م ھم ودعمھإستمرار ثقت  

  

  والس�م عليكم ورحمة H وبركاته

  

  مجلس ا�دارة                    

  

  050212/ع 










































