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حترمين                                            السعودّية الخزف شركة مساهمي /السادة
ُ
 امل

  وبركاته؛ هللا ورحمة عليكم السالم

ونتائج   أداء الشركة وشركاتها التابعة  عرضأن ُيقدم التقرير السنوّي الذي ي  الخزف السعودية  إدارة شركةسر مجلس  ي 

 .وأهم األحداث الجوهرية م2020لت خالل العام ذوالجهود التي بُ وخططها أعمالها 

التي يواجهها السوق بسبب رغم التحديات  في هذا العام واصلت الشركة مسيرتها نحو تحقيق أفضل كفاءة وانتاجية

، كما واصلت الشركة تحقيق ارباح سنوية مع استمرارها في تنفيذ خططها (COVID-19جائحة كورونا )تداعيات 

تقديم منتجات جديدة ومتطورة تتناسب مع رغبات املستهلكين واحتياجات   تمثلت في عدة عوامل منهااالستراتيجية والتي  

، كما عملت الشركة تكاليف وترشيد االنفاقالالسوق، واملحافظة على جودة املنتجات، في ظل عمل مستمر لتخفيض 

كما استطاعت الشركة على االستثمار في املوارد البشرية واستقطاب الكفاءات اإلدارية والفنية املؤهلة واملحافظة عليهم،  

 املستحقة  بالسداد لجميع القروضبااللتزام  م تخفيض املخزون وتكاليف التمويل. كما قامت الشركة  2020خالل العام  

 ما كان له انعكاس ايجابي على اداء الشركة املالي.م

 منسجمة مع رؤية اململ بخطى ثابته نحو مستقبل واعد للمض ي ةشركة الخزف السعودي تتطلع
ً
كة العربية وأهدافا

 نحو   2030السعودية  
ً
 نحو  تنمية وتوطين الصناعات  سعيا

ً
 .التنافسّية تحقيق خططها الطموحة، وتعزيز قدراتها  ، وسعيا

 عن زمالئي 
ً
عرب عن فيونيابة

ُ
ملساهمينا الكرام لدعمهم املستمر وثقتهم  وعظيم امتناني شكري  عميق مجلس اإلدارة، أ

لدورهم الفّعال في تنفيذ   وجميع املوظفينالشكر موصول إلى فريق اإلدارة التنفيذية  ، وكذلك  في شركةالخزف السعودية

 ناءة ومتميزة والتي اثمرت عن نتائج ايجابية لهذا العام.استراتيجيتنا ولخلق ثقافة عمل ب

 نسأله التوفيق والسدادوهللا 

                                                                                                                                              

 يوسف بن صالح أبا الخيل                                                                                                                                            

 اإلدارة  مجلس رئيس                                                                                                   
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 :م2020تقرير مجلس اإلدارة عن عام 

يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبيتكم دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وأن يتقدم اليكم بتقريره  

 بالقوائم املالية عن نتائج العام  
ً
وكذلك    م31/12/2020والتي تتضمن قائمة املركز املالي للشركة كما هي في    م2020السنوي مشفوعا

 عن السنة املنتهية في ذلك التاريخ.  الالزمةالنقدية والتغيرات في حقوق املساهمين وااليضاحات   قوائم الدخل والتدفقات

 :للشركة الرئيسية األنشطة( 1)

 : التصنيع  •

  الصحية  واألدوات  ، أنواعها  اختالف على  والبورسالن  والقيشاني السيراميك  بالط وتسويق ونقل وتخزين بتصنيع الشركة  تقوم

(  الفريت) الخاصة  الطالء  موادو  والشمسية، املركزية   الكهربائية املياه سخانات و  املياه،  دورات  وتجهيزات ومكمالتها، الخزف   من

  البالستيك  ومنتجات األغراض،  ملختلف الفخارية واالنابيب ومشتقاته، األحمر  الفخاري  والطوب والسيراميك،  الخزفية املنتجات 

 . والبالستيكية الخزفية الطرق  عالماتوكذلك  والبالستيك، واالكريليك الخزف  من وشورات ومغاطس املختلفة،

 : التعدين •

  والدولوميت   السليكا   رمل  بودرة:  الحصر  ال   املثال  سبيل  على  ومنها  الخام   املواد  وتسويق  وتشكيل  ومعالجة  استخراج:  ذلك  ويشمل

  وتخزينها  الخام املواد نقل و  والرمل، الصوان  وحجر  الجبس وبودرة الجيري  والحجر  والكاولين الحمراء والطينة الفلدسبار  ومعدن

 . الخام  املواد مواقع في والطواحين الكسارات  وإدارة انشاء التعدين، ومواقع املحاجر   إدارة وتسويقها،

 : التجارة •

  تصنعها   التي   البناء  مواد  منتجات  لتسويق   اإللكترونّية  والتجارة  والتجزئة  الجملة  تجارة  ذلك  ومن  الشركة   أغراض  كافة  في  التجارة

  األخرى،  واملنتجات الشركة منتجات من والخاصة الحكومية للمشاريع التوريد  ، إلعادة بيعها اآلخرين  من  تشتريها  او  الشركة

 في واملعارض املكاتب وفتح والتسويق التجارّية والوكاالت والتعهدات التجارّية والخدمات الدولية واملبيعات والتصدير  االستيراد

 . اآلخرين  من  تشتريها أو   تصنعها التي  الشركة  منتجات بيع لغرض األخرى  الدول 

  : والصيانة والتشغيل   املقاوالت •

 واملكائن  واملعدات  اآلالت وتركيب الجاهزة  الخرسانية  واملباني  واملعامل  للمصانع والتركيب  البناء وإعادة واالصالح االنشاء

 . الشركة  منتجات باستخدام  املشاريع وتنفيذ  الصناعية،

  ملمارسة  الضرورية  بالخبرات  واالستعانة واغراضها  ألنشطتها  واملكملة الالزمة  واالنشطة  االغراض بكافة  القيام  للشركة  كما 

مارس  كما  اعمالها،
ُ
تبعة  االنظمة  وفق  انشطتها  الشركة  ت

ُ
 .وجدت  إن  املختصة  الجهات  من  الالزمة  التراخيص  على  الحصول   وبعد  امل
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 )املبالغ بآالف الرياالت(  :النتائج في  اوإسهامه  الشركة أعمال  حجم  في الرئيسية   األنشطة  َهِذه تأثير 

 النسبة  إيرادات النشاط  

 %99 1,496,090 نشاط التصنيع و التجارة 

 %1 19,970 نشاط  التعدين 

 %100 1,516,060 :اإلجماليّ 

 

 :التابعة للشركات الرئيسية األنشطة (2)

 ( تابعة شركة)  لألنابيب  الخزف شركة   أنشطة •

 . هاوملحقات   هاووصالت  فخاريةإنتاج أنابيب 

 : النتائج  في اوإسهامه الشركة  أعمال  حجم  في التابعة للشركات الرئيسية   األنشطة  َهِذه تأثير 

 النسبة إيرادات النشاط 

و  هانشاط إنتاج أنابيب فخارية و وصالت

  هاملحقات

29,260,074 100% 

 %100 29,260,074 :اإلجماليّ 

 

 ( تابعة شركة)  لالستثمار   الخزف شركة   أنشطة •

  واملنتجات البالستيكية  وصنابير وخالطات املياه ومكوناتها املختلفة وسخانات املياهاملنتجات الخزفية  والتجزئة فيتجارة الجملة 

وأشكالها ومقاساتها ومكمالتها  اختالف أنواعها  والبالستيكية على واألنابيب الفخاريةاملراحيض  واألغطية لكراس ي وعدد السيفون 

واآلالت واألجهزة   كائن للموالتجزئة  واستيراد وتصدير وتجارة الجملة قراميد األسطح الفخارية  واألكواع واملواصالت وجميع انواع 

 انه لم يبدأواملعدات
ً
 اآلن. حتى  شركة لل نشاط ، علما

 

 ( تابعة شركة)  والصيانة  للتشغيل  أرزان شركة   أنشطة •

  وشراء وبيع األراض ي  واصالح املركبات والتجارية وخدمات صيانةالسكنية  وصيانة ونظافة وتشغيل املبانيمقاوالت عامة للمباني 

  هاوتطوير  تهاوإدار الشركة    والعقارات لصالح
ً
 الشركة األم )شركة الخزف السعودية(عمالها لخدمة اغراض  أوتمارس الشركة حاليا

100%. 
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 التابعة( الشركاتملخص )

 :اآلتي وفق للشركة التابعة الشركات أدناه الجدول   ُيبين

 اسم الشركة 

 التابعة
 رأس مالها

 نسبة ملكية

 الشركة فيها

 نشاطها

 الرئيس

الدولة 

 املحل 

 الرئيس

 لعملياتها

 الدولة محل 

 التأسيس

 السعودية الرياض   تصنيع األنابيب الفخارية % 66.09 ريال  143,170,240 لألنابيبشركة الخزف 

شركة الخزف  

 لالستثمار 
 % 95 ريال  500,000

خدمات االستيراد والتصدير والتسويق 

وتجارة الجملة في األنابيب ومواد البناء 

 والتجزئة

 السعودية الرياض 

شركة أرزان للتشغيل  

 والصيانة
 % 100 ريال 50,000

والصيانة والتشغيل مقاوالت عامة للمباني  

 وبيع األراض ي والعقارات لصالح الشركة.
 السعودية الرياض 

 
 

 للشركة املوحد األداء ُملخص( 3)

 (. املبالغ بآالف الرياالتخالصة ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األخيرة )  •

 م2016 م2017 م2018 م2019 م2020 البيان

 1,205,438 1,158,767 1,033,331 1,203,509 1,042,474 األصول املتداولة 

 1,895,141 1,750,381 1,832,905 1,785,552 1,716,234 األصول غير املتداولة 

 3,100,579 2,909,148 2,866,236 2,989,061 2,758,708 إجمالي األصول 

 771,717 983,948 983,699 828,520 623,079 املتداولة اإللتزامات 

 506,182 294,751 424,318 713,490 606,414 غير املتداولة  اإللتزامات

 1,277,899 1,278,699 1,408,017 1,542,010 1,229,493 اإللتزامات  إجمالي
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 (. الرياالتاملبالغ بآالف التحليل الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة ) •

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

 التصدير املنطقة  املنطقة  املنطقة  املنطقة  املنطقة 

 املجموع
 الشرقية   الغربية الوسطى 

  الشمالية 

 والقصيم
 للخارج  الجنوبية 

2020 321,886 364,086 166,395 276,570 287,189 99,934 1,516,060 

 

 2020التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 

 %21 وسطى إيرادات منطقة ال

 %24 املنطقة الغربية إيرادات 

 %48 إيرادات باقي مناطق اململكة

 %7 إيرادات التصدير للخارج

 100% 

 

 
 

 

24%إيرادات المنطقة الغربية 

%7إيرادات التصدير للخارج  

%  48إيرادات باقي مناطق المملكة 

%21إيرادات المنطقة الوسطى  

2020التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 
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 املبيعات  

متوسط سعر البيع والكمية املباعة،  وذلك بسبب ارتفاع    م2019% مقارنة بمبيعات  23  بما يقارب  م2020ارتفعت مبيعات الشركة لعام  

ولهدف املحافظة على حصة الشركة في السوق املحلية وتوفير السيولة املناسبة ألعمالها استطاعت الشركة أن تحسن أداءها املالي  

منذ مارس وحتى نهاية    covid-19واإلقليمي بتداعيات وباء كورونا    رغم تـأثر اإلقتصاد العالميالعام السابق،  ب  مقارنةربح  الهامش    وزيادة

 قامت الشركة    ،م2020العام  
ً
جديدة ، وتغطية جميع مناطق اململكة من  تها ال هوية معارض الخزف السعودي بحل  بمواصلة تجديد أيضا

قناة البيع اإللكتروني لتلبية احتياجات العمالء   تم تعزيز وقد   .م2020معرض خالل عام    10حيث تم إفتتاح    ،خالل فتح معارض جديدة

  اإللكترونّيةبالتعاقد مع املتاجر  الشركة وقد قامت  ، بها معارض  ال تتوفر التي  املناطق  جميعولتغطية 
ً
لتعزيز انتشار   املعروفة إقليميا

 يل الوصول إلى منتجاتها للمستهلك النهائي. قطاع التشييد والبناء ولتسهكعالمة رائدة ومتميزة في   هوية الشركة وعالمتها التجارّية

ملنتجات الشركة، وذلك لتوفير مجموعة متكاملة من املنتجات للعميل تحت سقف  مكملة حديثة قامت الشركة بإضافة منتجات  كما

 .وخدمات ما بعد البيع ممثلي املبيعات كفاءة رفعواحد، مع استخدام أفضل املمارسات واألنظمة ل
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  ( املبالغ بآالف الرياالتم وأي توقعات أعلنتها الشركة ) 2019إيضاح ألي فروقات جوهرّية في النتائج التشغيلّية عن نتائج سنة  

 نسبة التغير ( -)+( أو )التغيرات  م 2019 م 2020 البيان

 % 22.75 280,975 1,235,085 1,516,060 اإليرادات / املبيعات

 % 23.73 215,618 (908,511) ( 1,124,129) اإليرادات / تكلفة املبيعات

 % 20.01 65,357 326,574 391,931 مجمل الربح

 % 41.68 5,745 13,783 19,528 أخرى  -إيرادات تشغيلية

 %( 0.33) 894 (266,185) (265,291) أخرى -تشغيلية مصروفات

 % 70.73 52,468 74,172 126,640 التشغيلي  )الخسارة(الربح 
 

 .م2020 العام  خالل مالية توقعات أي  بإعالن الشركة تقم  لم: إقرار

 

 لقرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين واملنعقد  2019عام    خاللقامت الشركة  أسهم الخزينة:   •
ً
م بشراء أسهم خزينة وفقا

، وقد بدء برنامج منح املوظفين كجزء منبهدف توزيعها على كبار املوظفين لتحفيز األداء وتحقيق األهداف  ،م12/02/2019 في

 مع نهاية 
ً
 م ملدة ثالث سنوات. 2020البرنامج فعليا

 عدد األسهم  البيان
كنسبة من اجمالي األسهم  

 املصدرة

الغرض من شراء الشركة  

 ألسهمها 

 برامج أسهم املوظفين  % 0.83 500.000 أسهم الخزينة 

 

 :واملحاسبّية املالّية األنظمة •

 
ً
  إجراءات تطوير  تم فقد اإلجراءات في والسرعة الدقة من املزيد تتطلب والتي الشركة في واملحاسبية املالية االعمال ألهمية نظرا

 : يلي ما  خالل الشركة بما يتوافق مع املعايير املحاسبية الدولية من  في املالية  اإلدارة

 مواصلة تطوير اإلدارة واستقطاب الكفاءات ورفع نسبة السعودة. -

 .والرقابية املالية  اإلجراءات  تحسينمواصلة العمل على  -

وذلك   عن بعد مع املستثمرين  اإلجتماعاتالتواصل مع املستثمرين من خالل   فرصتعزيز رغم تأثير ازمة كورونا واصلت الشركة  -

 عن طريق االجتماعات الدورية.

 للرفع من كفاءة املوظفين وتحقيق اهداف الشركة ورؤيتها. KPIsأداء العاملين   اتتطبيق نظام مؤشر  حرصت االدارة املالية على -

 السوق املالية. على الوفاء بمتطلبات هيئة االدارة عملت  -

 رة املالية على تعزيز وتحسين االداء.االدا   والذي سوف يساعد في الشركة إدارة املخاطر   إنشاء تم -
 

 :بالقروض بيان •

  وأنشطتها  عملياتها  طور  في التابعة وشركاتها  الشركة عليها حصلت التي األجل  وقصيرة طويلة القروض بتفاصيل  بيان يلي فيما

 : االعتيادية
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 : السعودّي  الصناعّية التنمية صندوق  قرض ( أ) 

 مصانع  في التوسعات لتمويل السعودّي  الصناعّية التنمية صندوق  من األجل طويلة قروض على الشركة حصلت وأن سبق

  رهن بضمان وذلك األحمر  الطوب مصنع ومشروع الكهربائية املياه وسخانات الصحية واألدوات والبورسالن السيراميك  بالط

 .املصانع  لهذه الثابتة  املوجودات

 باأللف ريال سعودي. املبلغ 

 املانحة للقرضاسم الجهة 

الرصيد في 

يناير  1

 م 2020

ة القرض  م 2020ديسمبر  31الرصيد في  صافي السداد للقرض خالل السنة ُمدَّ

 225,473 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 
 174,943 50,530 طويل أجل 

 

 جهات حكومية أخرى:  قروض( ب) 

مع عدة جهات   رأس املال العامل   لتمويل اإلسالمية   املرابحة بطريقة األجل وقعت الشركة على اتفاقيات تمويل مرابحة قصيرة

 بهدف تعزيز أنشطتها التشغيلية.   حكومية 
 

 املبلغ باأللف ريال سعودي. 

اسم الجهة  

 املانحة للقرض

يناير  1الرصيد في 

 م  2020
ة القرض  ُمدَّ

صافي املحصل للقرض 

 خالل السنة

صافي السداد للقرض خالل 

 السنة

 31الرصيد في 

 م 2020ديسمبر 

 85,045 115,335 32,140 قصير أجل  168,240 جهات حكومية
 

 ( األجل وقصيرة طويلة)  محلية بنوك من قروض( ج) 

  أعمال  لتمويل محلية تجارية بنوك  قبل من اإلسالمية املرابحة بطريقة األجل وقصيرة طويلة قروض تسهيالت على الشركة حصلت

 . القيمة متساوية غير  خالل العام أقساط على القروض هذه  سداد  ويتم . البنوك لصالح  ألمر  سندات وبضمان املصانع في التوسعة

 املبلغ باأللف ريال سعودي. 

ة القرض م 2020يناير  1الرصيد في  اسم الجهة املانحة للقرض  ُمدَّ
 السدادصافي 

 للقرض خالل السنة
 م 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 104,999 ( 23,333) طويل أجل  128,333 محليةبنوك 

 66,666 ( 16,667) طويل أجل  83,333 بنوك محلية

 102,083 ( 43,749) أجل  طويل 145,833 بنوك محلية

 113,530 ( 25,226) طويل أجل  138,748 بنوك محلية

 16,666 ( 33,333) طويل أجل  50,000 بنوك محلية

 0 ( 21,527) أجل  قصير  21,527 بنوك محلية

 0 ( 31,488) أجل  قصير  31,488 بنوك محلية
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   ( تابعة  شركة)  قرض ضمان( د) 

بما يعادل حصتها في رأس  تضمن الشركة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي املمنوح إلى شركة الخزف لألنابيب )شركة تابعة( 

. كما تضمن الشركة قرض البنك السعودي لالستثمار املمنوح إلى الشركة التابعة )شركة الخزف  م2020ديسمبر  31كما في املال  

 .م2020ديسمبر  31لألنابيب( كما في 

امّية  املدفوعات  بقيمة بيان •
َ
ستحقة   املسددة الِنظ

ُ
خرى   ُمستحقات وأي  والضرائب  والزكاة حكومّية لجهات  وامل

ُ
 أ

 البيان

 2020م

 بيان األسباب وصف موجز لها
 املسدد

 املستحق حتى 

 نهاية الفترة املالية

 السنوية ولم يسدد

 االستحقاق وفق االنظمة  مدفوعات نظامية - 20,202,218 الزكاة 

 االستحقاق وفق االنظمة  مدفوعات نظامية - 84,281,767 الضريبة

 املؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية
 االستحقاق وفق االنظمة  مدفوعات نظامية - 16,858,040

 تكاليف تأشيرات

 وجوازات
مدفوعات نظامية  - 3,498,021  االستحقاق وفق االنظمة  

العمل رسوم مكتب   االستحقاق وفق االنظمة  مدفوعات نظامية - 2,013,043 

 

 :والضريبي   الزكوي  الوضع  •

م وحصلت الشركة على شهادة الزكاة 31/12/2019عن الفترة املنتهية في بتقديم إقراراتها الزكوية  شركة الخزف السعوديةقامت 

 خالل املدة النظامية.   م2020وسوف يتم تقديم اإلقرارات للعام    م.30/04/2021ه املوافق  18/09/1442وسارية حتى تاريخ    النهائية

 شركة الخزف لإلستثمار و كما قامت 
ً
بتقديم  وشركة أرزان للتشغيل والصيانة شركة الخزف لألنابيب الشركات التابعة وتحديدا

هـ املوافق  18/09/1442م وحصلت الشركة على شهادة الزكاة ساريةحتى تاريخ 31/12/2019عن الفترة املنتهية في إقراراتها الزكوية 

 خالل املدة النظامية. م2020، وسوف يتم تقديم اإلقرارات للعام  م30/04/2021

 :الشركة  ألعمال املحتملة  املخاطر 

 خططتواجه الشركة العديد من املخاطر االستراتيجية والتشغيلية والسوقية واملالية وأمن املعلومات، ولذلك تقوم الشركة بتنفيذ 

  التي  املخاطر  ومن. اإلمكان قدر  الشركة عمليات  على  تأثيرها  تقليل أو  لتفاديها  مستواها كان  مهما  املخاطر  تلك مع للتعامل  وبرامج

 : االعتبار في الشركة تأخذها

 مخاطر عدم االمتثال للتشريعات والقوانين واألنظمة التي تصدرها الجهات الحكومية:  ❖
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إنشاء إدارة لاللتزام تكون  تم تسعى الشركة لضمان االلتزام التام بكافة التشريعات الحكومية املنظمة لألعمال وفي سبيل ذلك 

يع االنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات من الجهات التنظيمية ذات العالقة، التحقق من التزام الشركة بجم مهامها األساسية 

 مراقبة االمتثال لكافة التشريعات واألنظمة الحكومية أو تلك املنظمة لألعمال. من خالل  وذلك

 األوضاع السياسية واالقتصادية للدول املجاورة: ❖

وسيع شبكة التصدير لتشمل عدد أكبر من الدول حيث تم افتتاح العديد قامت الشركة بوضع خطة استراتيجية لتنويع مبيعاتها وت

من املكاتب في دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والتعاقد مع عدة جهات أوروبية لتسويق منتجات  

 دولة حول العالم.   70الشركة، حيث أصبحت الشركة تصدر منتجاتها ألكثر من 

 ألسواق بمنتجات ذات جودة رديئة من دول أخرى: إغراق ا ❖

تمكنت الشركة خالل هذا العام وبمساعدة الجهات الحكومية من الحصول على قرار من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس 

ي الهند  التعاون الخليجي بفرض تدابير مكافحة إغراق نهائية ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات البالط من دولت

 والصين ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد.  

 مخاطر املنافسة املحلية:  ❖

بالتوسع بعمليات التجارة االلكترونية من خالل تحديث موقع الشركة االلكتروني وإصدار التطبيق  م  2020 قامت الشركة خالل عام  

لجديدة في مناطق جديدة في اململكة بعد دراسات  باإلضافة الفتتاح عدد من املعارض ا  Androidو  IOSالخاص بالشركة على نظامي  

سوقية وافية وذلك بهدف توسيع شبكة املعارض وزيادة مبيعات الشركة ونشر العالمة التجارية لضمان املحافظة على الحصة 

 السوقية أو زيادتها ضمن هامش ربح محسوب وتكاليف محددة.   

 :  مخاطر السيولة واالئتمان ❖

ن الخطط ملواجهة مخاطر السيولة واالئتمان وتغير أسعار الصرف من خالل ربط الودائع قصيرة األجل قامت الشركة بوضع عدد م

ملواجهة أية التزامات طارئة ولتحقيق عوائد مالية إضافية، كما تقوم إدارة الخزينة بمراجعة أسعار الصرف بشكل دوري لضمان  

الفوائد على القروض بهدف تخفيضها من خالل جمع قروض الشركة  الحصول على أفضل األسعار، وتسعى الشركة ملراجعة أسعار  

 والحصول على أفضل األسعار من البنوك.  

 مخاطر املوردين وتذبذب األسعار: ❖

  حيث الصرف،  بأسعار  بعضها  وتأثرها األولية  واملوارد الغيار  قطع أسعار  في التذبذب مواجهة  في استراتيجيتها من الشركة  طورت 

  والثبات   االستقرار   تضمن  عقود  عبر   العالقة  هذه  لتوثيق  والسعي  املوردين  قوائم   وتحديث  للتوريد  مصدر   من  أكثر   عن  بالبحث  قامت

 .املناسب والسعر  املناسب   الوقت في املواد  هذه توريد يضمن  بما باألسعار 

 مخاطر أمن املعلومات: ❖

تقنية املعلومات بوضع أنظمة حماية على أجهزة وأنظمة  قامت الشركة بوضع سياسة خاصة ألمن املعلومات، كما قامت إدارة 

الشركة بهدف حماية معلومات وبيانات الشركة، باإلضافة لقيامها بأخذ نسخ احتياطية يومية من جميع العمليات التي تتم على  

 انظمة الشركة حيث تقوم بتخزينها على خوادم خاصة لذلك وفي أكثر من مكان.
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 :وُمراقبتها املخاطر   إدارة  في  الشركة سياسة •

تتولى لجنة املراجعة دراسة ومراجعة إدارة املخاطر في الشركة من خالل االطالع على مخرجات اللجنة الداخلية التي تم تشكيلها من  

حيث أن  مختلف قطاعات الشركة، وتتولى إدارة املراجعة الداخلية التأكد ما إذا كانت إدارة املخاطر مالئمة وتعمل بشكل فّعال، 

بنى على تقييم املخاطر. 
ُ
 خطة العمل السنوية إلدارة املراجعة الداخلية ت

تكون تبعيتها الفنية للجنة املراجعة، وتكون    م2021قرر مجلس اإلدارة تأسيس إدارة للمخاطر ابتداء من عام    م2020وفي نهاية عام  

 دارة الشركة ملواجهة تلك املخاطر .   من ضمن مهامها إجراء عمليات تقييم دورية للمخاطر ووضع التوصيات إل 

 

 :العالقة ذات واإلفصاحات الحوكمة  تقرير 

 . وخبراتهم ومؤهالتهم والسابقة الحالية ووظائفهم  التنفيذية، واإلدارة اللجان، وأعضاء  اإلدارة، مجلس  أعضاء أسماء •

 اإلدارة  مجلس أعضاء .1

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم  #

 متقاعد رئيس مجلس اإلدارة  يوسف بن صالح أبا الخيل 1

ماجستير علوم 

إدارة نظم 

 املعلومات 

 ( عام. 15ملدة ) عمل في مركز املعلومات الوطني

شغل عدة مناصب في رئاسة وعضوية مجالس اإلدارة 

 لعدة شركات منها: 

رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية 

 سنوات. (6)الوطنية )زجاج( ملدة 

رئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني  

(AXA ملدة )(9) .سنوات 

 (6)رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب ملدة 

 سنوات.

  (6)القصيم ملدة  أسمنتعضو مجلس إدارة شركة 

 سنوات.

 عبدالكريم بن ابراهيم النافع 2
نائب رئيس مجلس  

 اإلدارة 

العضو املنتدب لشركة 

 الخزف السعودية 

بكالوريوس إدارة 

 ومحاسبة أعمال

  –  م1981صندوق التنمية الصناعية السعودي من 

 . م2003

م 2003رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودية من 

 م. 2015 –

السعودي من  مدير عام صندوق التنمية الصناعية 

 م 2018 –م  2015

 .العضو املنتدب لشركة الخزف السعودية

3 
عبدالعزيز بن عبدالكريم 

 الخريجي

التنفيذي   الرئيس

لشركة الخريجي 

 لالستثمار

التنفيذي لشركة الرئيس 

 الخريجي لالستثمار

بكالوريوس علوم 

 في اإلدارة 

 حتى اآلن. م2001مجموعة شركات الخريجي من 

   م2009شركة تشب العربية للتأمين التعاوني من 

 حتى اآلن.
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 سامي بن ابراهيم العيس ى  4

مدير عام املراجعة 

الداخلية في املؤسسة 

العامة للتأمينات 

 االجتماعية

مدير عام اإلدارة العامة 

للرقابة في املؤسسة 

العامة للتأمينات 

 االجتماعية

ماجستير إدارة 

االعمال 

 التنفيذي

مدير عام املراجعة الداخلية باملؤسسة العامة 

                              حتى اآلن.  – م 2012للتأمينات االجتماعية من 

باملؤسسة العامة للتأمينات  مدير عام الرقابة املالية

                                م. 2011 –م 2010االجتماعية من 

ؤسسة العامة للتأمينات مدير إدارة الرقابة املالية بامل

                          م. 2010 –م 2008االجتماعية من 

محاسب بإدارة الرقابة املالية باملؤسسة العامة 

 م. 2008 –م 2001للتأمينات االجتماعية من 

 متعب بن محمد الشثري  5

مدير مساعد أول 

االستثمارات 

 السعودية 

صندوق االستثمارات  

 العامة

 أرامكو السعودية شركة 

 االستشارات اإلدارية 

ماجستير إدارة 

 أعمال

من  اإلداريةاالستشارات  –شركة أرامكو السعودية 

 . م2013 –  م2008

املكتب االستراتيجي   –شركة الرياض العاملية لألغذية  

 . م2017 –  م2015من 

االستثمارات   – صندوق االستثمارات العامة 

 حتى اآلن.  – م2018السعودية من 

 عبدهللا بن تركي السديري  6

الرئيس التنفيذي  

لشركة امالك العاملية 

 للتمويل العقاري 

الرئيس التنفيذي  نائب 

لشركة امالك العاملية 

 للتمويل العقاري 

ماجستير إدارة 

 دولية 

مدير تنفيذي للتطوير  –نائب الرئيس التنفيذي 

االستراتيجي في شركة امالك العاملية للتمويل العقاري  

 . م2013 –  م2011من 

مدير تنفيذي االئتمان واملخاطر في شركة امالك 

 . م2011  – م2007العاملية للتمويل العقاري من 

مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة سامبا 

 . م2007 -م1999املالية من 

 ماجد بن عبدهللا العيس ى 7

الرئيس التنفيذي  

الخزف لشركة 

 السعودية 

الرئيس التنفيذي لشركة 

باتك لالستثمار واألعمال 

 اللوجستية

ماجستير في 

اإلدارة 

 الصناعية.

 

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة 

حتى  2020التنفيذية بشركة الخزف السعودية من 

 اآلن. 

لرئيس التنفيذي لشركة باتك لالستثمار واألعمال ا

 . 2020حتى  2019من  اللوجستية

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة 

  –  2016التنفيذية في الشركة الوطنية للجبس من 

2019 . 

مدير صندوق تطوير الفرص واالستثمار بشركة سابك 

 م. 2016 –  2013من 

  –  2000صندوق التنمية الصناعية السعودي من 

2013 . 

 تركي بن سعود الدايل  8

مدير االستثمار في 

 الشركات الخاصة

شركة االستثمارات 

 الرائدة

السعودي الفرنس ي  

 االستثمار -كابيتال 

إدارة ماجستير 

 اعمال

 . 2009 –  2007االستثمار من  –بي مورغان جي 

 . 2012 –  2009االستثمار من  –الرياض كابيتال 

 .  2014 –  2012االستثمار من  –مجموعة ابراج 

 – 2014االستثمار من  –السعودي الفرنس ي كابيتال 

2017  . 
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 اللجان أعضاء .2

 الوظائف الحالية االسم  
الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

 * * * * يوسف بن صالح ابا الخيل 1

 * * * * عبدالكريم بن ابراهيم النافع 2

 * * * * الخريجي عبدالعزيز بن عبدالكريم 3

 * * * * سامي بن ابراهيم العيس ى  4

 * * * * متعب بن محمد الشثري  5

 * * * * عبدهللا بن تركي السديري  6

 * * * * ماجد بن عبدهللا العيس ى 7

 * * * * تركي بن سعود الدايل  8

9 

 ناصر بن عبدهللا العوفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدير إدارة  متقاعد.

الشؤون املالية 

واإلدارية  

واالستثمار في  

الشركة 

السعودية 

للصناعات 

الدوائية 

واملستلزمات 

 الطبية.

ماجستير إدارة 

 اعمال ومحاسبة.

شغل عدة مناصب في عضوية مجالس اإلدارة 

 اللجان لعدة شركات منها:ورئاسة 

 شركة الراجحي للتأمين التعاوني 

 شركة الجوف الزراعية 

 شركة االسمنت املتحدة الصناعية

 شركة ملكية لالستثمار

 شركة طيبة القابضة 

 شركة الجوف الزراعية 

 الشركة األهلية للتأمين

 شركة بحر العرب ألنظمة املعلومات 
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10 

مؤسس واستشاري   أحمد بن سليمان املزيني 

كواليتي آند  –رئيس 

 تايم لالستشارات 

َسَنْد  –شريك مؤسس 

 لخدمات األعمال.

عضو مجلس   ▪

إدارة منتدب 

الشركة  –

السعودية 

 لألسماك.

 

درجة  ▪

املاجستير في 

 –اإلدارة 

جامعة 

 الفيصل. 

 

 من الخبرة العملية في  20ما يربو عن 
ً
عاما

مناصب تنفيذية واستشارية متعددة حيث 

كان أحد الشركاء املؤسسين والشريك  

التنفيذي املسؤول عن قطاع االستشارات 

وهي    – املالية وتمويل الشركات لشركة تيم ون  

إحدى أوائل الشركات الحاصلة على ترخيص 

هيئة السوق املالية في اململكة العربية 

 للمحاسبة 
ً
السعودية. وقبل ذلك عمل مديرا

همة املالية في بنك البالد )شركة مسا

سعودية(، وسبق ذلك عمله لدى الهيئة العليا 

 للتطوير التنظيمي وكذلك 
ً
للسياحة مديرا

 ملشروع 
ً
 إلدارة العمليات املالية ومديرا

ً
مديرا

تطبيق نظام إدارة موارد املنشأة، كما عِمل في 

بداية حياته املهنية لدى شركة إرنست ويونغ 

العاملية. شغل عدة مناصب تنفيذية عليا 

غل منصب نائب رئيس تنفيذي حيث ش

للمالية والخدمات املساندة لشركة مشاريع  

األرجان وشغل منصب نائب املدير العام 

للمالية والخدمات املساندة للشركة 

السعودية لخدمات السيارات واملعدات 

)ساسكو( ونائب الرئيس التنفيذي 

لالستراتيجية واملخاطر لشركة منافع القابضة 

غل منصب الرئيس كما قام بتأسيس وش

التنفيذي لشركة ُملكّية لالستثمار إحدى 

شركات إدارة األصول في اململكة العربية 

السعودية. وشغل منصب عضو مجلس 

اإلدارة املنتدب للشركة السعودية لألسماك 

باإلضافة إلى كونه مؤسس واستشاري رئيس 

في كواليتي آند تايم لالستشارات إحدى بيوت 

 شريك  الخبرة االستشارية 
ً
الوطنية وأيضا

مؤسس في َسَنْد لخدمات األعمال املتخصصة  

 في دعم وتمكين رّواد األعمال واملشاريع. 

 

 التنفيذّية اإلدارة .3

 االسم  #
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

1 

الرئيس التنفيذي   ماجد بن عبدهللا العيس ى

لشركة الخزف 

 السعودية 

التنفيذي  الرئيس 

لشركة باتك 

لالستثمار واألعمال 

 اللوجستية

ماجستير في 

اإلدارة 

 .الصناعية

  

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة 

حتى  م2020التنفيذية بشركة الخزف السعودية من 

 اآلن. 

لرئيس التنفيذي لشركة باتك لالستثمار واألعمال ا

 . م2020حتى  م2019اللوجستية من 
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إدارة وعضو اللجنة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 

  –  م2016التنفيذية في الشركة الوطنية للجبس من 

 . م2019

مدير صندوق تطوير الفرص واالستثمار بشركة سابك 

 م. 2016 –  م2013من 

  –  م2000السعودي من  صندوق التنمية الصناعية

 . م2013

2 

نائب الرئيس   عيد بن عبدهللا العنزي 

التنفيذي 

للشؤون الفنية 

في شركة الخزف 

 السعودية 

نائب الرئيس  

التنفيذي لشؤون 

“السيراميك" في 

شركة الخزف 

 السعودية 

بكالوريوس علوم 

تخصص   /

 جيولوجيا

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في شركة -

 م.2018 عام منذالخزف السعودية 

نائب الرئيس التنفيذي لشؤون “السيراميك" في شركة 

 م(. 2018–م 2017الخزف السعودية )

مدير عام مصانع البالط في شركة الخزف السعودية -

 م(.2017- م2013)

مدير مصنع البالط في شركة الخزف السعودية  -

 م(.2013- م2009)

- م2004مدير إنتاج في شركة الخزف السعودية )-

 م(. 2009

- م2001رئيس إنتاج في شركة الخزف السعودية )-

 م(. 2004

- م2001مهندس إنتاج في شركة الخزف السعودية )-

 م(. 2001

- م1999ضابط إنتاج في شركة الخزف السعودية )-

 م(. 2001

السعودية  جيولوجي متدرب في شركة الخزف -

 م(.1999- م1998)

3 

الرئيس التنفيذي   وليد بن محمد البسام 

للشؤون املالية 

في شركة الخزف 

 السعودية 

املدير املالي لشركة 

الصناعات 

الزجاجية الوطنية 

  )زجاج(

دكتوراه في 

املحاسبة 

وزميل  والحوكمة

هيئة املحاسبين  

 القانونيين 

وسكرتير لجنة املراجعة  CFOاملدير املالي للمجموعة -

 – وعضو لجنة الحوكمة املنبثقة من مجلس اإلدارة 

 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية )زجاج(.

 مستشار لدى مجموعة سيركل لالستشارات.

 . في وزارة الشؤون البلدية والقروية مستشار ميزانية-

عضو ومدرب لجنة تمكين التحول من األساس  -

التوازن املالي النقدي إلى اساس االستحقاق )احد برامج  

 (. 2030رؤية اململكة  –

الهيئة السعودية للمحاسبين   –مستشار غير متفرغ -

 القانونيين. 

املؤسسة العامة للتأمينات  –راجع إدارة الحسابات م-

 االجتماعية.

 الشركة السعودية للصناعات الدوائية.  –محاسب   -

عميد املركز الجامعي لخدمة املجتمع والتعليم املستمر   -

 جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية. –

جامعة االمام   – وكيل كلية االقتصاد والعلوم االدارية    -

 محمد بن سعود االسالمية. 
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4 

مدير تنفيذي  الفيفي   أحمدوس ى م

إلدارة املوارد  

 البشرية 

مدير التوظيف و 

التدريب في شركة 

 الخزف السعودية. 

 

بكالوريوس إدارة 

 أعمال

 

سنة خبرة في مجال إدارة املوارد البشرية والدعم  12

اإلداري بالتركيز على التطوير اإلداري وإدارة املواهب. في 

العديد من القطاعات )الصناعة ، التجزئة ، تقنية 

 . املعلومات(.

 أبرز مجاالت الخبرة:

 التوظيف وتخطيط القوى العاملة -

إدارة األداء، وتطوير خطط التحسين   -

 والتنمية.

إعادة هندسة العمليات اإلدارية ،  -

 وتصميم إجراءات العمليات.

 إدارة عمليات املوارد البشرية  -

 التحليل وإدارة البيانات -

التنظيم والتطوير اإلداري ، وتحليل  -

 الوظائفوتصميم 

 الدعم واملساندة اإلدارية -

 املزايا والتعويضات  -

 تطوير وتنمية األفراد وإدارة املسارات الوظيفية

 

  اإلدارة مجلس عضو  يكون  التي خارجها أو  اململكة داخل الشركات أسماء •
 
 الحالية إداراتها مجالس في عضوا

 ُمِدْيريها من أو  والسابقة

 اسم العضو 

أسماء الشركات  

 يكون التي 

عضو مجلس 

 
 
 اإلدارة عضوا

في مجالس 

 إداراتها الحالية

 أو من مديريها

داخل 

 اململكة/ 

خارج 

 اململكة 

 الكيان القانوني

 )مساهمة

 مدرجة/ مساهمة

 غير مدرجة/

 ذات مسؤولية

 محدودة/....( 

أسماء 

الشركات  

التي يكون 

 عضو

مجلس 

اإلدارة  

 في
 
 عضوا

مجالس 

إداراتها 

السابقة أو  

 من

 مديريها

داخل 

 اململكة/ 

خارج 

 اململكة 

 الكيان القانوني

 )مساهمة

 مدرجة/ مساهمة

 غير مدرجة/

 ذات مسؤولية

 محدودة/....( 

اكسا شركة  - يوسف بن صالح أبا الخيل

 للتأمين التعاوني

شركة العربية  -

 لالنابيب 

داخل  

 اململكة

 مدرجةمساهمة 

 

,, 

 

- 

 

- - 

شركة استرا  - عبدالكريم بن ابراهيم النافع

 الصناعية 

 شركة بوان  -

 

 

 

 مساهمة مدرجة -

 

               ,, 

 

 

- 

 

-  

 

 

- 
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 شركة نسيج -

شركة اسمنت  -

 املتحدة

شركة توزيع  -

 الغاز الطبيعي

شركة الخزف  -

 لالنابيب 

 

داخل  

 اململكة

 

 

 

 

               ,, 

 غير مدرجة  -

 

            ,, 

 

            ,, 

  

شركة تشب   - عبالكريم الخريجيعبدالعزيز بن 

العربية للتأمين 

 التعاوني 

ة مجموع  -

شركات الخريجي  

)الخريجي  

 لالستثمار(

داخل  

 اململكة

 مساهمة مدرجة   -

 

                          

  ذات مسؤولية محدودة -  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

شركة الخزف  - ماجد بن عبدهللا العيس ى 

 السعودية.

شركة باتك  -

لالستثمار  

واألعمال 

 اللوجستية.

جازان شركة  -

للطاقة 

 والتنمية

العربية الشركة  -

لخدمات األمن  

والسالمة 

 )امنكو(

 

 

 

 

 

 

 

داخل  

 اململكة

 مدرجةمساهمة  -

 

           ,, 

 

 

 

          ,, 

 

 ذات مسؤولية محدودة -

     

امالك شركة  - عبدهللا بن تركي السديري 

العاملية للتمويل 

 العقاري 

شركة دلة  -

للخدمات  

 الصحية

 

 

 

داخل  

 اململكة

 مدرجةمساهمة  -

 

 

             ,, 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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شركة بيوت  -

 ليان 

 شركة تسلية -

 مدرجة غير  -

    

        ,, 

شركة اسمنت  - متعب بن محمد الشثري 

 القصيم 

داخل  

 اململكة
 - - - مساهمة مدرجة

شركة الجبيل   - تركي بن سعود الدايل 

املتحدة 

 للبتروكيماويات 

شركة كودو  -

للتغذية  

 واالعاشة

الشركة  -

السعودية 

لصناعات 

التكنولوجيا 

 الطبية الحيوية

 

 

 

 

 

داخل  

 اململكة

 غير مدرجة- 

 

 

        ,, 

 

 

        ,, 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 - - - - -  - سامي بن ابراهيم العيس ى 

 

 م2020 املاليّ  العام خالل اإلدارة مجلس اجتماعات •

 طبيعة العضوية العضو

 ( اجتماعات4عدد االجتماعات )

19 
س 

ار
م

20
20

 م

7 
و 

ماي
20

20
 م

24 
بر 

تم
سب

20
20

 م

25 
بر 

فم
نو

20
20

 م

 ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس مجلس اإلدارة يوسف بن صالح أبا الخيل

 ✓ ✓ ✓ ✓ مجلس اإلدارة نائب رئيس  عبدالكريم بن ابراهيم النافع 

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو الخريجي  عبدالكريمعبدالعزيز بن 

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو سامي بن ابراهيم العيس ى 

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو عبدهللا بن تركي السديري 
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 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو متعب بن محمد الشثري 

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو ماجد بن عبدهللا العيس ى 

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو تركي بن سعود الدايل  

 م 22/04/2020تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة:   

 

 ( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:4)

 تصنيف العضوية  اسم العضو  

 مستقل يوسف بن صالح أبا الخيل

 تنفيذي غير    عبدالكريم بن ابراهيم النافع

  مستقل عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 

 تنفيذي غير  سامي بن ابراهيم العيس ى

 مستقل عبدهللا بن تركي السديري 

 غير تنفيذي  متعب بن محمد الشثري 

 غير تنفيذي  تركي بن سعود الدايل 

 تنفيذي ماجد بن عبدهللا العيس ى

 

ساهمين وملحوظاتهم5)
ُ
 :( اإلجراءات التي اتخذها املجلس إلحاطة أعضائه بمقترحات امل

 بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال   يتخذ
ً
 من اإلجراءات إلحاطة أعضائه وبخاصة من غير التنفيذيين علما

ً
مجلس اإلدارة عددا

الشركة وأدائها من خالل اجتماعات مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة، ومن ذلك وجوب حضور عضو مجلس اإلدارة اجتماعات  

إلجابة على استفسارات املساهمين، وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. كما  الجمعية العامة، ويهدف هذا اإلجراء ل

أنَّ النظام األساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة االشتراك في املداوالت والنقاشات، ولتعزيز التواصل من  

 املعلومات   وطلب  االستفسار   حق  للمساهمين  تكفل   إجراءات  تضمن  تيال  اإلفصاح  وإجراءات  سياسة  املجلس  اعتمد  الشركةمساهمي  

 . الشركة بمصالح  يضر  ال   بما  استفساراتهم  على واإلجابة 
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 :األساسّية ووظائفه اإلدارة مجلس مسؤوليات( 6)

مسـؤولياته ومكافآت أعـضاء مجلس   األسـاسيتولى مجلس اإلدارة جميع الـصالحيات والسـلطات الالزمة إلدارة الشـركة، وحدد النظام  

، وقد أدى مجلس اإلدارة املهام املوكلة إليه بمســـــؤولية وحســـــن نية وجدية واهتمام، وكانت قراراته مبنية على 
ً
 واضـــــحا

ً
اإلدارة تحديدا

.  معلومات وافية، ويمثل
ً
 عضو مجلس اإلدارة جميع املساهمين ويلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموما

الجدد بعمل الشـركة، والتأكد من توفير الشـركة معلومات وافيه عن شـؤونها لجميع األعضـاء من   ئهيقوم املجلس بتعريف أعضـا  كما

أعمال   ونتائجرات والتوصيات الصادرة من املجلس  خالل عدة آليات تتضمن االطالع على محاضر االجتماعات وإجراءات متابعة القرا

اللجان املنبثقة من املجلس والتقارير الدورية التي تصــــــــدرها إدارة الشــــــــركة عن نشــــــــاطها باإلضــــــــافة إلى معلومات كاملة من التعامالت 

 االستثنائية غير املعتادة أو التي يتم تبادلها مع جهات أخرى.

لى مجلس اإلدارة القيام بها هي: اعتماد التوجيهات االســـتراتيجية واألهداف الرئيســـية واإلشـــراف أهم الوظائف األســـاســـية التي يتو   ومن

وضـع أنظمة وضـوابط   ،الشـاملة وخطط العمل الرئيسـة وسـياسـة إدارة املخاطر وُمراجعتها وتوجيهها  االسـتراتيجيةوضـع   ،على تنفيذها

ر وإجراءات واضــــحة ومحددة للعضــــوية في مجلس اإلدارة ووضــــعها موضــــع للرقابة الداخلية واإلشــــراف عليها، إعداد ســــياســــات ومعايي

ـــــمل على آليات تعويض   ،التنفيذ ـــــالح من أجل حمايتهم وحف  حقوقهم، تشـ ـــــحاب املصـ ـــــة مكتوبة تنظم العالقة مع أ ـ ـــــياسـ ـــــع سـ وضـ

 إلى آليات ُمناســبة إلقامة عالقات جيدة  
ً
مع الغير واملحافظة على ســرية أ ــحاب املصــالح، وآلية تســوية الشــكاوى أو الخالفات إضــافة

ــليمة وتنظم  فياملعلومات املتعلقة به، وقواعد الســـلوك امللي للمديرين والعاملين   الشـــركة بحيث توافق املعايير املهنية واألخالقية السـ

أحكام الئحة  وضـع نظام حوكمة خاص بالشـركة ال يتعارض مع  ،العالقة بينهم وبين أ ـحاب املـصالح، وُمسـاهمة الشـركة االجتماعّية

املراجعة الدورّية للهياكل التنظيمية و   ،وضـــــع أهداف األداء وُمراقبة التنفيذ واألداء الشـــــامل  ة،الحوكمة الصـــــادرة من الجهة املختـصــــ 

 والوظيفية واعتمادها.

 

نبثقة اللجان( 7)
ُ
 اإلدارة مجلس عن امل

 :ةجنة التنفيذيّ لال •

وافقهـ 16/03/1441 وتاريخ [ 215] رقم القرار  بُموجب  التنفيذّية اللجنة  الئحة  اإلدارة مجلس أصدر 
ُ
تتكون  و م. 13/11/2019 امل

إال يقل عدد أعضائها عن ثالثة، وُمّدة عضوية كل عضو ال تقل عن سنة وال تزيد على    علىاللجنة من عدد من أعضاء مجلس اإلدارة  

  ثالث سنوات وعلى أال تتجاوز ُمّدة عضويته في مجلس اإلدارة. 

 و 
ّ
اجعة  ومن بين ذلك على سبيل املثال مر   ، ات التي تدخل في نطاق أغراضها وُيحددها مجلس اإلدارةى اللجنة جميع املهام واملسؤوليّ تتول

ات  ة للشركة واإلشراف عليها ودراسة املقترحات والتوصيات للمشاريع املطروحة للنقاش وإبداء املرئيّ السياسات واألهداف االستراتيجيّ 

 –حيالها والتوصيات قبل عرضها على مجلس اإلدارة، كما تتولى اللجنة مع اإلدارة التنفيذّية وضع الخطط الالزمة ملراقبة األداء املالي  

 الشركة.   على  تعرض التي ةاالستثماريّ  الفرص دراسةو  ، العملي بما يكفل إعطاء أفضل النتائج -نتاجياإل 
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 :اللجنة أعضاء •

  اإلدارة عين مجلس 
ً
 م:01/04/2019من  األعضاء اآلتية أسماؤهم في اللجنة التنفيذية اعتبارا

 اللجنة  رئيس يوسف بن صالح أبا الخيل  

 نائب رئيس اللجنة  ابراهيم النافععبدالكريم بن 

  متعب بن محمد الشثري 
ً
 عضوا

  ماجد بن عبدهللا العيس ى  
ً
 عضوا

 

 :م2020 عام  خالل اللجنة التنفيذية اجتماعات   عدد يلي  وفيما

 طبيعة العضوية العضو 

 ( اجتماع8عدد االجتماعات )

14 
ير 

ينا
20

20
 م 

10 
س 

ار
م

20
20

 م 

14 
ل 

ري
اب

20
20

 م 

19 
و 

ماي
20

20
 م 

27 
و 

ولي
ي

20
20

 م 

ر
21 

بر 
تم

سب
20

20
 م 

17 
بر 

فم
نو

20
20

 م 

22 
بر 

سم
دي

20
20

 م 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة يوسف بن صالح أبا الخيل 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ نائب رئيس اللجنة عبدالكريم بن ابراهيم النافع

 عضو  متعب بن محمد الشثري 
ً
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ا

  عبدهللا العيس ى ماجد بن 
ً
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضوا

 

راجعة لجنة •
ُ
 :امل

 
ً
 في  املنعقدة العادية العامة الجمعية  من عليه املصادق عملها واسلوب عضويتهم ومدة املراجعة لجنة اختيار  لقواعد وفقا

 م،19/04/2017 في  املنعقدة العادية غير  العامة  والجمعية م01/04/2007 في املنعقدة  العادية العامة والجمعية  م17/04/1994

شكل
ُ
  على االدارة مجلس اقتراح على بناء وذلك التنفيذيين االدارة مجلس أعضاء  غير  من العامة الجمعية  من بقرار  املراجعة لجنة ت

 
ّ
.  مماثلة  ملدد   تعيينهم  إعادة  ويجوز   واحدة،  سنة  عن  تقل  وال   سنوات  ثالث  عن  تزيد  ال   ملدة  خمسة  عن  يزيد  وال   ثالثة  عن  عددها  يقل  اال

 . واملحاسبية املالية  بالشئون  مختص   عضو  اللجنة  أعضاء  بين من  ويكون . االدارة  ملجلس املقررة املدة بانتهاء اللجنة   عضوية وتنتهي

  القوائم  و حة  سالمة  من والتحقق الداخلية، الرقابة إجراءات وفاعلية كفاية مدى من التأكد الرئيسية املراجعة لجنة مهام ومن

  نشرها،  قبل والسنوية سنوية الربع املالية القوائم  ومراجعة محددة، ضوابط  وفق القانونيين املحاسبين  باختيار  والتوجيه  املالية،

  أعمال  نطاق خارج عمل أي واعتماد الداخلية،  املراجعة وادارة القانوني املحاسب من كل يقدمها التي واملالحظات التقارير  ودراسة

  عرضها  قبل والسنوية األولية املالية القوائم بشأن  والتوصية  الرأي  وابداء املراجعة،  بأعمال  قيامهم أثناء بها  يكلفون  التي  املراجعة

 .اإلدارة  مجلس على
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  اإلدارة مجلس اقترحها التي الحالية  املراجعة لجنة  تشكيل على م13/02/2019 في املنعقدة العامة  الجمعية  وافقت  وقد
ً
  من اعتبارا

 :م2020 عام  خالل املراجعة لجنة  اجتماعات  عدد  يلي  وفيما. م01/04/2019

 طبيعة العضوية العضو

 اجتماعات( 8) االجتماعاتعدد 

ل )
ألو

ا
02 

ير 
برا

ف
) 

ني
لثا

ا
 (

17 
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برا
ف

) 
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24 
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) 
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 (

26 
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تو
أك

) 

ن
ام

الث
 (

19 
بر

فم
نو

) 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة ناصر العوفي

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو سامي العيس ى 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  عضو أحمد املزيني 

كافآت لجنة •
ُ
 :والترشيحات امل

  يختارهم   خمسة   عن   يزيد  وال   ثالثة  عن  عددهم  يقل   ال   األعضاء  من  عدد  من  اإلدارة  مجلس  من  بقرار   والترشيحات  املكافآت  لجنة   تتكون 

ة.  األقل  على  مستقل  عضو   بينهم  من   يكون   أن  على  التنفيذيين  غير   األعضاء  من  اإلدارة  مجلس   تنتهي   سنوات   ثالث  اللجنة   عضوية  وُمدَّ

ة  وتكون . اإلدارة مجلس دورة بنهاية ة مرتبطة اللجنة  أعضاء ضمن املنتخب اإلدارة مجلس عضو  ُمدَّ   ويجوز . املجلس في عضويته  بُمدَّ

 . املجلس  دورات من  دورة كل  بداية في جديد  إدارة مجلس انتخاب بعد اللجنة  تعيين إعادة

  بترشيح اإلدارة ملجلس والتوصية التنفيذية، واإلدارة اإلدارة  مجلس في للعضوية واضحة  ومعايير  سياسات اقتراح اللجنة  مهام ومن

   ترشيحهم  وإعادة  فيه  أعضاء
ً
  املنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ملكافأة  واضحة  سياسة  وإعداد  املعتمدة،   واملعايير   للسياسات  وفقا

  والتوصية  منها،   املتوخاة   االهداف   تحقيق  في   فعاليتها  مدى   وتقييم  املكافآت  لسياسة   الدورية   واملراجعة  التنفيذية   واإلدارة   املجلس  عن

   بالشركة  التنفيذيين  وكبار  عنه  املنبثقة  واللجان  اإلدارة مجلس  اعضاء بمكافآت اإلدارة ملجلس
ً
 .املعتمدة للسياسة وفقا

 

  لجنة املكافآت والترشيحات  في  أسماؤهم اآلتية األعضاء اإلدارة مجلس  عين 
 
 :م01/04/2019 من  اعتبارا

 اللجنة   رئيس عبدهللا بن تركي السديري  
  عبدالكريم الخريجيعبدالعزيز بن 

ً
 عضوا

  تركي بن سعود الدايل  
ً
   عضوا
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 : م2020 عام  خاللملكافأت والترشيحات ا لجنة اجتماعات   عدد يلي  وفيما

 طبيعة العضوية العضو

 ( إجتماعات2عدد اإلجتماعات )

10
بر 

تم
سب

20
20

 م

16 
بر 

فم
نو

20
20

 م

 رئيس اللجنة  بن تركي السديري عبدهللا

 
✓ ✓ 

 عضو عزيز بن عبدالكريم الخريجيعبدال

 
✓ ✓ 

 ✓ ✓ عضو تركي بن سعود الدايل  

 وأعضائه لجانه وأداء املجلس أداء تقييم وسائل( 8)

م البدء بتقييم اداء املجلس ولجانه )دون األعضاء( كمرحلة أولية من خالل استقصاء يتم  13/11/2019اعتمد مجلس اإلدارة بتاريخ  

 من 
ً
 30/04/201للجمعية العامة:   م.2020العام تعبئته بصفة سنوية يحدد فيه جوانب الضعف والقوة ملجلس اإلدارة ولجانه اعتبارا

  التنفيذّية واإلدارة عنه املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت( 9)

كافآت  تفاصيل  أدناه الجداول  توضح
ُ
  ممن التنفيذيين كبار  من  وخمسة  اللجان  وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء من لكل   املدفوعة  امل

ِدْير  التنفيذّي  الرئيس بينهم ومن الشركة من املكافآت أعلى تلقوا
ُ
 للسياسة املوافق عليها من الجمعية العامة التي   .املاليّ  وامل

ً
وفقا

 م.26/04/2018انعقدت في 

 :اإلدارة مجلس أعضاء ُمكافآت •

  

 املكافآت املتغيرة )باآلالف( املكافآت الثابتة )باآلالف(

ف( 
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جم

امل
 

 :
 
 األعضاء املستقلينأوال

يوسف بن  – 1

 286 - - - - - - - 286 - 50 - 24 12 200 صالح أبا الخيل

                       

-    
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عزيز بن  عبدال -2

عبدالكريم  

 - 248 - - - - - - - 248 - 30 - 6 12 200 الخريجي 

 بن تركي  د هللاعب – 3

 248 - - - - - - - 248 - 30 - 6 12 200 السديري 

                       

-    

 782 - - - - - - - 782 - 110 - 36 36 600 املجموع

                       

-    

: األعضاء غير التنفيذيين
ً
 ثانيا

عبدالكريم بن   – 1

 1,011 - - - - - - - 1,011 675 100 - 24 12 200 ابراهيم النافع

                       

-    

سامي بن  – 2

 230 - - - - - - - 230 - - - 18 12 200 ابراهيم العيس ى 

                       

-    

متعب بن محمد  – 3

 283 - - - - - - - 283 - 50 - 21 12 200 الشثري 

                       

-    

تركي بن سعود  – 4

  218 - - - - - - - 218 - - - 6 12 200 الدايل 

 1,742 - - - - - - - 1,742 675 150 - 69 48 800 املجموع

                       

-    

: األعضاء التنفيذيين
ً
 ثالثا

ماجد بن عبدهللا   -1

 - 286 - - - - - - - 286 - 50 - 24 12 200 العيس ى 
 

 :اللجان أعضاء ُمكافآت •

 املجموع  بدل حضور الجلسات املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات( بيان

 أعضاء لجنة املراجعة  •

 124,000 24,000 100,000 ناصر العوفي 

 124,000 24,000 100,000 سامي العيس ى  

 124,000 24,000 100,000 أحمد املزيني

 372,000 72,000 300,000 املجموع 
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 الترشيحاتاملكافآت و أعضاء لجنة  •

 36,000 6,000 30,000  السديري عبدهللا

 36,000 6,000 30,000 عبدالعزيز الخريجي 

 36,000 6,000 30,000 تركي الدايل 

 108,000 18,000 90,000 املجموع 

 أعضاء اللجنة التنفيذية •

 74,000 24.000 50,000 يوسف أبالخيل 

 74,000 24,000 50,000 عبدالكريم النافع

 71,000 21,000 50,000 متعب الشثري 

 74,000 24,000 50,000 ماجد العيس ى 

 293,000 93,000 200,000 املجموع 

 

 كبار التنفيذيين: ُمكافآت •

 املجموع

  الكلي

مجموع 

مكافآت  

التنفيذيين  

من املجلس 

واللجان  

 وجدت إن

مكافأة  

نهاية  

  الخدمة

  املكافآت الثابتة  املكافآت املتغيرة
وظائف كبار  

 التنفيذيين 
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  بيان 

             
 العضو املنتدب   

 
ً
   *سابقا

 

             
الرئيس التنفيذي     

 *للشركة
 

             
نائب الرئيس   

 للشؤون الفنية 
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الرئيس التنفيذي     

 للشؤون املالية
 

             
الرئيس التنفيذي 

   للمبيعات
 

 المدير التنفيذي               

 للموارد البشرية  
 

      

6,317,623  

                                                      

622,000  

                           

81,225 

  

433,066  
  -    -  

    

408,066 
  -  

25,000 

    

5,181,332  

    

100,000 

    

1,068,308 

    

4,013,024 
  المجموع   

 عن العضو املنتدب *
ً
 من املستقيل مالحظة: تم تعيين الرئيس التنفيذي للشركة بديال

ً
 .م01/06/2020اعتبارا

 

 للُمساهمين العاّمة الجمعيات اجتماعات( 10)

وافق هـ29/08/1441 في للُمساهمين  عاّمة  جمعية  عقد تم م2020 املاليّ  العام خالل
ُ
 أعضاء أسماء يلي وفيما ،م22/04/2020 امل

 .الجمعية في الحاضرين   اإلدارة مجلس

 االسم  م

 سجل الحضور 

 اجتماع الجمعية العامة

 م22/04/2020

 ✓ يوسف بن صالح أبا الخيل  1

 ✓ عبدالكريم بن ابراهيم النافع 2

 ✓ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 3

 ✓ سامي بن ابراهيم العيس ى  4

 ✓ عبدهللا بن تركي السديري  5

 ✓ متعب بن محمد الشثري  6

 ✓ تركي بن سعود الدايل   7

 ✓ ماجد بن عبدهللا العيس ى  8
 

 

 وأقربائهم التنفيذيين وكبار  إدارة مجلس أعضاء مصلحة ألي وصف( 11)

 دين أدوات أو  أسهم في  وأقاربهم اإلدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف •

 :م2020 املالّية السنة خالل   الحقوق  تلك أو   املصلحة  تلك  في  تغيير  وأي التابعة شركاتها  من أي   أو   الشركة

 تسلسل
 املصلحة  اسم من تعود له

 االكتتاب أو حقوق  األوراق التعاقدية أو

 نهاية العام بداية العام
 صافي

 التغيير
 عدد نسبة التغيير

 األسهم 

 أدوات

 الدين

 عدد

 األسهم 

أدوات 

 الدين

: أعضاء مجلس اإلدارة 
 
 أوال

 % 0 0 - 6,748,834 - 6,748,834 :ويمثلهااملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  1
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 - - - - - - سامي بن إبراهيم العيس ى  

2 
 % 0 0 - 3,240,298 - 3,240,298 صندوق االستثمارات العامة ويمثله: 

 - - - - - - متعب بن محمد الشثري 

 % 0 0 - 12,000 - 12,000 عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي  3

 - - - - - - عبد الكريم بن إبراهيم النافع  4

 % 0 0 - 1,200 - 1,200 عبدهللا بن تركي السديري  5

 - - - - - - تركي بن سعود الدايل  6

 - - - - - - ماجد بن عبدهللا العيس ى  7

 % 10 86,197 - 950,268 - 864,071 صالح أباالخيلبن يوسف  8

: أقارب أعضاء مجلس اإلدارة
 
 ثانيا

 % 0 0 - 14,400 - 14,400 الزوجة واألوالد القصر -أبالخيل يوسف بن صالح  

 

 الشركة دين  أدوات  أو  أسهم  في  وأقاربهم  التنفيذيين  لكبار  تعود اكتتاب  وحقوق  تعاقدية  مالية وأوراق  مصلحة ألي  وصف •

 :م2020 املالّية السنة  خالل الحقوق  تلك  أو  املصلحة  تلك  في  تغيير   وأي   التابعة شركاتها  من أي    أو 

 تسلسل
 املصلحة  لهمن تعود  اسم 

 االكتتاب حقوق  أو  التعاقدية األوراق  أو

 العام  نهاية العام بداية
 صافي

 التغيير 

  نسبة

 التغيير 
 عدد

 األسهم 

 أدوات 

 الدين

 عدد

 األسهم 

  أدوات

 الدين

 
 
 : التنفيذيين  كبار : أوال

 %75 1,030 - 2,400 - 1,370   الرئيس التنفيذي للمبيعات  

 
 
 التنفيذيين  كبار  أقارب : ثانيا

       ال يوجد   

 

 :عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف( 12) 

تها الصفقة نوع بالشركة عالقته نوع عالقة   ذو الطرف  قيمتها ُمدَّ

 مليون ريال  42,4 غير محددة أوامر شراء زميلة شركة الطبيعيّ  الغاز توزيع شركة
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 ألف ريال  793 غير محددة توزيعات ارباح مستلمة 

 تابعة شركة لالنابيب الخزف شركة

 مليون ريال  25,6 غير محددة وسداد التزاماتقروض 

 ألف ريال  324 غير محددة مبيعات منتجات

 شركة تركن السعودية 

 

للرئيس  عالقة غير مباشرة 

التنفيذي وعضو مجلس 

 اإلدارة

 سنة خدمات النقل 
 7,8 مليون ريال

 

 شركة اكسا للتأمين التعاوني
عالقة غير مباشرة لرئيس  

 مجلس اإلدارة

 سنة بوليصة تأمين
 633 ألف ريال 

 شركة تشب للتأمين التعاوني
مباشرة لعضو عالقة غير 

 مجلس اإلدارة
ألف ريال     سنة بوليصة تأمين 55,3 

 

 لكبار  أو  املجلس أعضاء ألحد مصلحة فيها وكانت فيها طرفا الشركة تكون  التي والعقود باألعمال بيان( 13)

 : منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو  التنفيذيين

  أعمال  في(  مباشرة  غير   أو   مباشرة)  جوهرية  مصلحة  أي  املالي  املدير   أو   التنفيذي  الرئيس  أو   اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو   ألي  توجد  ال 

 :  أدناه موضح  هو   ما  باستثناء م2020 عام خالل  الشركة  لحساب تمت عقود أو 

  شركة )  الطبيعي  الغاز   توزيع  شركة  من الغاز   بشراء  تقوم  حيث  عالقة  ذات   أطراف  مع  العادية  التجارية  أعمالها  ضمن  الشركة  تتعامل

  ـ متنوعة  بتعامالت( فيها مستثمر  تابعة شركة) لألنابيب  الخزف  شركة  مع تتعامل  كما ( فيها مستثمر  زميلة 
ً
  مع التعامل يتم  بأنه  علما

  وتفاصيل  أرصدة يلي وفيما . الشركة مع املرتبطة غير  األخرى  األطراف  مع التجارية التعامل شروط بنفس العالقة ذات  األطراف

 : م2020عام  خالل العالقة ذات االطراف  مع املعامالت

 :( زميلة شركة)  الطبيعيّ  الغاز  توزيع   شركة •

 العمل طبيعة

 العقد  أو

  أو العمل مبلغ

 العقد 

ة   العمل ُمدَّ

 العقد  أو
 العقد أو العمل شروط

 ذي شخص أي أو التنفيذيين  كبار /العضو اسم

 عالقة

 مليون ريال  42,4 أوامر شراء
غير محددة 

 املدة

عبارة عن عقود ومعامالت تجارية  

مستمرة تتم في سياق األعمال  

 للشروط التجارية  
ً
العادية ووفقا

 .السائدة ودون أي تعامالت تفضيلية

 شركة يمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة

عبد الكريم بن ابراهيم    /الطبيعي األستاذ  الغاز  توزيع

مجلس ادارة شركة الخزف  رئيس نائب)النافع 

 (السعودية

توزيعات ارباح  

 مستلمة
 ألف ريال  793

غير محددة 

 املدة
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 :( تابعة  شركة )  األنابيب  الخزف  شركة •

 العمل طبيعة

 العقد  أو

  أو العمل مبلغ

 العقد 

ة   أو العمل ُمدَّ

 العقد 
 عالقة ذي شخص أي أو التنفيذيين  كبار /العضو اسم العقد أو العمل شروط

قروض 

وسداد 

 التزامات

 مليون ريال  25,6  
غير محددة 

 املدة

عبارة عن عقود ومعامالت تجارية 

مستمرة تتم في سياق األعمال 

 للشروط التجارية 
ً
العادية ووفقا

السائدة ودون أي تعامالت 

 .تفضيلية

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 
مبيعات 

 منتجات
 محدد املدة غير  ألف ريال  324

 

 : شركة تركن السعودية •

 العقد  أو العمل طبيعة
  أو العمل مبلغ

 العقد 

ة   أو العمل ُمدَّ

 العقد 
 العقد أو العمل شروط

 شخص أي أو التنفيذيين  كبار /العضو اسم

 طبيعة العالقة  -عالقة ذي

 م2020 مليون ريال  7,8    نقل منتجات الشركة
عضو مجلس اإلدارة 

 التنفيذيوالرئيس 

عضوية مصلحة غير مباشرة من خالل 

شركة  –املهندس/ ماجد بن عبدهللا العيس ى 

باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية والتي 

 % 21.5تملك في الشركة نسبة 

 

 

 شركة اكسا للتأمين التعاوني: •

 العقد  أو العمل طبيعة
  أو العمل مبلغ

 العقد 

ة   أو العمل ُمدَّ

 العقد 
 العقد أو العمل شروط

 أي أو التنفيذيين  كبار /العضو اسم

 طبيعة العالقة  -عالقة ذي شخص

 .تفضيلية ميزةدون  م2020 ريال   ألف    633    بوليصة تأمين 

ترأس مصلحة غير مباشرة من خالل 

 
ً
األستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل كال

من مجلس إدارة شركة الخزف السعودية 

 التعاوني.وشركة اكسا للتأمين 

 

 

 شركة تشب للتأمين التعاوني:  •

 العقد  أو العمل طبيعة
  أو العمل مبلغ

 العقد 

ة   أو العمل ُمدَّ

 العقد 
 العقد أو العمل شروط

 أي أو التنفيذيين  كبار /العضو اسم

 طبيعة العالقة  -عالقة ذي شخص

 .تفضيلية ميزةدون  م2020 ريال   ألف55,3      بوليصة تأمين 

عضوية مصلحة غير مباشرة من خالل 

األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي  

لكل من مجلس إدارة شركة الخزف 

 السعودية وشركة تشب للتأمين التعاوني.
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 :األسهم أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف( 14)

 األرباح توزيع  سياسة( أ) 

 
ً
ام  من( 54) املاّدة  لَنّص  طبقا

َ
  الصافية  الشركة  أرباح توزيع يتم للشركة األساس  الِنظ

ً
 :التالي  النحو  على سنوّيا

  التجنيب  هذا  وقف العادية العامة  الجمعية  تقرر  أن  ويجوز  للشركة  النظامي  االحتياطي  لتكوين  األرباح  صافي من ( %10) يجنب .1

 املدفوع. املال رأس   من( %30) املذكور  االحتياطي   بلغ متى

 .  عام اتفاقي احتياطي  لتكوين  األرباح صافي من مئوية  نسبة تجنب أن اإلدارة  مجلس  اقتراح على بناءً  العادية  العامة  للجمعية .2

خرى   احتياطيات   تكوين  تقرر   أن   العامة   للجمعية .3
ُ
  اإلمكان  قدر   ثابتة   أرباح   توزيع  يكفل  أو   الشركة   مصلحة  يحقق   الذي  بالقدر   وذلك  أ

 . املساهمين على

 .    املدفوع  الشركة  مال رأس  من  باملائة( 5) خمسة عن تقل  ال   بنسبة املساهمين على  ذلك بعد الباقي من يوزع .4

  األرباح وتدفع. ذلك في االدارة مجلس تفويض  ويجوز  سنوية، ربع  أو   نصف أو   سنوي  بشكل  أرباح توزيع تقرّ  أن  العامة  للجمعية

  اإلدارة مجلس  يحددها التي واملواعيد املكان في املساهمين على توزيعها املقرر 
ً
  السوق   هيئة عن الصادرة والتعليمات للضوابط وفقا

 .املالّية

ساهمين حقوق ( 15) 
ُ
 :امل

 : التصويت حقوق  •

  تتحقق   كما   التصويت،  حق  استخدام  إعاقة  إلى  يؤدي  قد   إجراء  أي  وضع  وتتجنب  التصويت،  في  لحقه  املساهم   ممارسة  الشركة   تسهل

  وقد الشركة، موظفي ولـغير  اإلدارة مجلس أعضاء غير  من وأنها كتابية املساهمين  جمعية اجتماع لحضور  املساهمين  وكاالت أن من

 .  اإلدارة مجلس النتخاب  التصويت عند  التراكمي  التصويت  استخدام وجوب على للشركة  األساس  النظام نص

 :املعلومات على   وحصولهم لحقوقهم املساهمين ممارسة تسهيل •

  املساهمين  لعموم الكامل  بالشكل  املعلومات جميع  الشركة  توفر ( أ)
ً
  ممارسة  من  تمكنهم بينهم  تمييز   دون  من  اإلفصاح  ملعايير  وفقا

 وذلك املحددة، املواعيد  وفي منتظمة بطريقة  ومحّدثة ودقيقة وافية املعلومات هذه  تكون  أن  وُيحرص وجه، أكمل  على حقوقهم

 . السنوية  الشركة تقارير  إلى  باإلضافة  املحلّية( والصحف تداول  وموقع اإللكتروني الشركة  )موقع النشر   وسائل من عدد في

  21بـــ  املوعد  قبل أعمالها وجدول  ومكانها العاّمة  الجمعّية انعقاد موعد  عن الشركة تعلن( ب) 
ً
 في الدعوة  نشر  ويتم األقل، على يوما

 إلى  املذكور   امليعاد في الدعوة توجيه ويجوز  اإللكتروني،  الشركة موقع أو " تداول " السعودية املالية  السوق  موقع أو  يومية جريدة

 . الحديثة التقنية  وسائل عبر  أو  مسجلة بخطابات املساهمين جميع

  العامة،  الجمعيات اجتماعات  جدول  بنود على اآللي التصويت للمساهمين  الشركة   اتاحت( ج)
ً
 .العالقة ذات للضوابط وفقا

 : األسهم أرباح في  املساهمين  حقوق  •

  للمساهمين يكون 
ً
  السنوية الصافية األرباح في حقوقا

ً
  اطالع  ويتم األرباح توزيع في الشركة سياسة في عليه منصوص هو  ملا طبقا

 . للشركة العامة  الجمعية  اجتماعات في السياسة هذه على املساهمين 
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 : واملستثمرين املساهمين  مع  التواصل •

  القرارات  اتخاذ على  املستثمرين مساعدة لغرض املناسب، الوقت في املناسبة املعلومات توفير  في العدالة مبدأ  بتحقيق الشركة تلتزم

  إدارتها،  ملجلس السنوي  التقرير  خالل من   وأنشطتها الشركة أداء على تطلعهم  حيث ووافية،  حيحة  معلومات على بناء االستثمارية

.  التنافسية  قدرتها   على   يؤثر   ال   بما   وأعمالها   املالي  وضعها   على  تأثير   لها   ويكون   يطرأ   قد   مهم  تطور   أي  على  مستمر   بشكل   اطالعهم   وكذلك

  باإلفصاح الخاصة واإلجراءات  السياسات  بتنفيذ الشركة وتلتزم
ً
على  وتعمل الشركة  .العالقة  ذات والتعليمات واللوائح لألنظمة وفقا

 تعزيز قنوات التواصل مع كافة املستثمرين املحليين واألجانب والحرص على املشاركة في املؤتمرات واالجتماعات الدورية. 

ساهمين لسجل الشركة طلبات عدد( 16)
ُ
 :اآلتي حسب وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ امل

 أسباب الطلب تاريخ الطلب  عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين 

 الجمعية العامة م 2020/ 04/ 18 (1)

 عالقات املستثمرين  -أخرى  م 2020/ 07/ 27 (2)

 عالقات املستثمرين  -أخرى  م 2020/ 09/ 13 (3)

 الجمعية العامة م 2020/ 01/ 14 (4)

 

  الخارجية املراجعة( 17)

ساهمي  العاّمة  الجمعّية  أقّرت
ُ
وافق  هـ29/08/1441  بتاريخ  املنعقد   اجتماعها   خالل  الشركة  مل

ُ
إبراهيم    شركة   اختيار   م22/04/2020  امل

راجعة بأعمال  للقيام أحمد البسام محاسبون قانونيون 
ُ
  املالّية  البيانات ذلك في بما م2020 العام عن  الشركة لحسابات والتدقيق امل

 .  ريالألف ( 344) قدرها  سنوية أتعاب م( مقابل2021واألول من العام   م2020)الثاني والثالث من العام  سنوية الربع

خبراتهم املهنية الواسعة في تطبيق املعايير الدولية عند تدقيق حسابات الشركة   إلى تعود املذكورة الشركة  باختيار  التوصية  ومبررات

 من ذوي الخبرة  
ً
 مقترحا

ً
 لكونهم تقدموا بعرض يتضمن فريقا

ً
املميزة في املرحلة املماثلة والصناعية التي يقومون بمراجعتها وتعود ايضا

 االنتقالية لتطبيق املعايير الدولية وبتكاليف معقولة.

 

راجعة نتائج ( 18)
ُ
 الداخلّية الرقابة نظام كفاية ومدى الداخلّية الرقابة إجراءات لفعالّية السنوية امل

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

 . (الداخلية املراجعة إدارة)  تسمى املراجعة اعمال في متخصصة إدارة  وجود -1

 .املجلس  الى تقاريرها  ترفع التي   املراجعة  لجنة وجود -2

 مراجعة  يتم.  اإلدارة  مجلس  الى  تقاريرها  ترفع   بدورها   والتي   املراجعة  لجنة  الى  الدورية  تقاريرها   برفع  الداخلية  املراجعة   إدارة  تقوم -3

 الرقابة جوانب  بعض مراجعة  يتم كما الداخلية  املراجعة إدارة قبل  من  الداخلية  الرقابة نظام وفاعلية  كفاية مدى وتقييم

 اجراءات  فعالية  تعكس  الدورة  هذه  بأن   التامة  القناعة  املراجعة  لجنة   ولدى.  الخارجيين  املراجعين  قبل  من  دوري  بشكل  الداخلية

 . إليها  التنبيه  يقتض ي  جوهرية مالحظات اية  توجد وال  الشركة  لدى الداخلية  الرقابة
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 العقوبات( 19)

 م. 2020الشركة خالل عام   على فرضها تم التي  الغرامات أدناه الجدول   يوضح

 التدبير /الجزاء /العقوبة

 القيد /االحترازي 

 االحتياطي

 املخالفة  أسباب
  املوقعة الجهة

 للمخالفة 
 املستقبل في وقوعها وتفادي عالجها سبل

 مخالفات الطاقة  100,000
وكالة الوزارة  

 للثروة المعدنية

 العمل على انجاز اإلجراءات املتأخرة لدى وزارة الطاقة.

 

 مخالفات بلدية   70,200
وزارة الشؤون  

 البلدية والقروية 

وسوف يتم  م2020تزامنت مع افتتاح العديد من املعارض خالل العام 

 تفعيل التنسيق مع إدارة التجزئة واملشاريع. 

 وزارة الداخلية  مخالفات مرورية 27,300
محاولة التنسيق مع إدارة املرور حول دخول السيارات خالل النهار الى  

 وسط املدينة.

 مخالفات بيئية 20,000
 هالبيئة والمياوزارة 

 والزراعة 
 املخالفات محل بحث مع الوزارة. 

 سوف يتم اتخاذ التدابير الالزمة. وزارة التجارة مخالفات وزارة التجارة 10,000

 مخالفة التأمينات 10,000
مؤسسة التأمينات 

 اإلجتماعية
 مع املؤسسة.

ً
 تفعيل الربط االلكتروني وتسليم املستندات اليا

 تم العمل على تجهيز سيارات النقل وفق اشتراطات وزارة النقل  وزارة النقل مخالفات النقل 10,000

 
 

 

ساهمات( 20)
ُ
 االجتماعّية امل

 
ً
جتمع  في الخاص  القطاع دور  بأهمية الشركة  من  إيمانا

ُ
ها  وخدمته،  امل   االجتماعّية،  املسؤولية برامج  من مجموعة خلق  إلى تسعى فإنَّ

 
ً
ساهمة طريق  عن  وذلك الخيري  مجال في ُمساهمتها عن فضال

ُ
  املاليّ  الدعم وتقديم دارس،امل و  املساجد توفير احتياجات بعض في امل

 . االجتماعّية التنمية  لجان برامج  ورعاية السارية، األنظمة إطار  وفي الخيرية  الجمعيات من  لعدد القانونّية القنوات   عبر 

  إقرارات( 21) 
 
 م2020 للعام الحوكمة لالئحة وفقا

 : التأكّيد   /اإلقرار م

   للشركة  السنوية  املالّية  القوائم  على  الحسابات  ُمراجع  من  انتباه  لفت  أو   تحفظات  أي  يوجد  ال  1
ً
 . م2020  العام  عن  لتقريره  وفقا

عين  الفترة انتهاء  قبل الحسابات  ُمراجع بتغيير  م2020 العام  خالل اإلدارة  مجلس ُيوص ي لم 2
ُ
 .  أجلها  من  امل

راجعة لجنة  من توصيات  توجد  ال  3
ُ
  بشأن  بها  األخذ املجلس رفض التي  أو  اإلدارة،  مجلس  قرارات  وبين  بينها تعارض يوجد  امل

راجع  تعيين أو  أدائه  وتقييم أتعابه وتحديد وعزله  الشركة  حسابات ُمراجع تعيين
ُ
 .  الداخلي  امل

حاسبة   معايير   عن اختالف   أي يوجد ال  4
ُ
عتمدة امل

ُ
 . القانونيين للُمحاسبين  السعودّية الهيئة   من امل

راجع يقم لم 5
ُ
  أتعاب  أي يتلق ولم للشركة استشارّية طبيعة ذات خدمات أي بتقديم م2020 العام خالل للشركة الخارجي امل

 .  الخصوص  هذا في

راجع   من  الشركة   تسلمت   أن  يحدث  لم 6
ُ
   للشركة  الخارجي  امل

ً
نتهية،  املالّية  السنة  خالل   العاّمة  الجمعية   بانعقاد  طلبا

ُ
  يتم   ولم  امل

 .  انعقادها
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الئمين والوقت املكان اختيار  تم 7
ُ
 املعروضة  املوضوعات  وأنَّ  العامة، الجمعية اجتماع في املساهمين  من عدد أكبر  ملشاركة  امل

ساهمين  تمكن كافة بمعلومات مصحوبة  الجمعية على
ُ
 .  قراراتهم اتخاذ  من امل

ساهمين تمكين  تم 8
ُ
 أعضاء إلى عنها األسئلة وتوجيه العامة، الجمعية أعمال  جدول  في املدرجة املوضوعات ُمناقشة من امل

حاسب   اإلدارة   مجلس
ُ
  اجتماعات  في  والتصويت  الفعالة  للمشاركة  للمساهمين   الفرصة   اتاحت   تم  كما .  عنها  واإلجابة  القانونّي   وامل

  واحاطتهم  للمساهمين العامة الجمعية 
ً
 إلى  الدعوة خالل  من  التصويت وإجراءات  االجتماعات  تلك تحكم التي بالقواعد  علما

  العامة  الجمعية 
ً
امّية للمتطلبات طبقا

َ
 .  الِنظ

ساهم  بتمكين  الشركة  تلتزم 9
ُ
 الجهات   بتزويد  تلتزم  كما  الشركة،  مقر   في  املساهمين  جمعية  اجتماعات  محضر   على  االطالع  من  امل

د  وخالل   –   املختصة دَّ
ُ
امّية  امل

َ
ساهمين،  جمعية   اجتماعات  محضر   من   بنسخة  –  الِنظ

ُ
 جمعية   بنتائج  السوق   تلتزم بإعالم  كما   امل

ساهمين 
ُ
 .  انتهائها  فور  امل

 .  الغير مع  منهم واحد  يعقده قرض  أي  تضمن لم  كما إدارتها، مجلس  ألعضاء نوع أي  من  نقدي قرض أي  الشركة تقدم لم 10

  أو   إشرافية جهة  أي  من  أو  الهيئة من  الشركة   على مفروض احتياطي قيد أو  احترازي  تدبير  أو  جزاء أو   عقوبة أي  تنفيذ يتم لم 11

خرى   قضائية أو   تنظيمية
ُ
ا في وارد هو  ما  عدا أ

َ
 .  التقرير  َهذ

ساهم  إعاقة إلى يؤدي قيد  أو  إجراء أي  تضع لم  بأنها  الشركة  تؤكد 12
ُ
ساهم ويتمتع التصويت، في لحّقه  امل

ُ
  حقوقه  بكافة  امل

ام في عليها املنصوص
َ
 .  وغيرها العاّمة  الجمعية باجتماع  املرتبطة وتلك منها  العامة سواء الحوكمة  والئحة األساس  الِنظ

ه الشركة تؤكد 13   أكثر  أو  املال رأس من( %5) يملكون  ُمساهمين من تسلمت وأن يحدث لم أنَّ
ً
 أو  العاّمة الجمعية بانعقاد طلبا

 .  انعقادها  يتم ولم العام خالل  إعداده  عند أكثر  أو  أعمالها  جدول  إلى بند  إضافة

  املالّية   السنة  خالل  أكثر   أو   األعضاء  من   اثنين   من  طارئة  اجتماعات  بعقد  مكتوب  طلب  أي   الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  يتلق  لم 14

 م2020 في املنتهية 

  من  أي   بإبراء يتم  ولم الشركة عقارات بيع يتم  ولم  سنوات، الثالث آجالها  تتجاوز  التي  القروض بإبرام  اإلدارة مجلس يقم  لم 15

 . م2020 العام خالل التزاماتهم من  الشركة   مديني

 . م2020 العام  خالل ُمحدد غير  أو  عام تفويض أي  اإلدارة مجلس يصدر  لم 16

 .   للشركة التابعة للشركات صادرة دين وأدوات  أسهم توجد ال  17

( وأقربائهم التنفيذيين وكبار  الشركة إدارة مجلس أعضاء عدا) التصويت  في األحقية ذات األسهم  فئة في مصلحة أي  توجد ال  18

ستمرة، وااللتزامات  املالّية  األوراق طرح قواعد من ( 68) املاّدة بُموجب الحقوق  بتلك الشركة أبلغوا
ُ
 تلك  في تغيير  وأي امل

 .األخيرة  املالية  السنة  خال الحقوق 

 أو   الشركة   دين  أدوات  أو   أسهم   في   وأقربائهم  اإلدارة   مجلس  ألعضاء  تعود  اكتتاب   وحقوق   تعاقدية  وأوراق   مصلحة   أي  توجد  ال  19

 . التقرير هذا  في ذكره تم ما  عدا  التابعة الشركات  من أي  

  أي   أو  الشركة دين أدوات أو  أسهم في وأقربائهم التنفيذيين  لكبار  تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية وأوراق مصلحة أي توجد ال  20

 .  التقرير هذا في ذكره تم  ما  عدا التابعة الشركات  من



31/12/2020 

 

 

 

35 OF 36 
 

بغرض توزيعها على كبار املوظفين لتحفيز األداء وتحقيق األهداف كجزء من   الشركة قبل  من  بها محتف  خزينة  أسهم  توجد 21

 برنامج منح املوظفين. 

  أو  اكتتاب، حق مذكرات  أو  تعاقدية، مالية أوراق أو  للتحويل قابلة دين  أدوات بموجب  اكتتاب أو  تحويل حقوق  أي توجد ال  22

 . الشركة منحتها أو   أصدرتها  مشابهة  حقوق 

  سواءً   املتبقية،   املالية   األوراق   وقيمة   لالسترداد،  قابلة  دين  أدوات  ألي  الشركة  جانب   من  إلغاء  أو   شراء  أو   استرداد  أي  يوجد  ال  23

 .التابعة شركاتها  اشترتها  أو   الشركة، اشترتها  مدرجة مالية  أوراق كانت

 .  مكافآت أي  عن  التنفيذيين  كبار  أحد  أو  الشركة إدارة  مجلس أعضاء أحد  بموجبه  تنازل  اتفاق أو  ترتيبات  أي يوجد ال  24

 . األرباح في حقوق  أي  عن الشركة  مساهمي أحد  بموجبه  تنازل  اتفاق أو  ترتيبات  أي يوجد ال  25

كافآت  بين انحراف   أي يوجد ال  26
ُ
كافآت وسياسة  املمنوحة  امل

ُ
 .  امل

وكلة باألعمال  قيامها من للتحقق  دورية ُمتابعة اللجان   عمل اإلدارة مجلس تابع 27
ُ
 .  إليها  امل

 . االدارة  مجلس قبل  من  اقرارها  سبق التي  املصالح تعارض الئحة  بتطبيق  الشركة تلتزم 28

 :  اإلدارة مجلس يؤكد 29

 . الصحيح  بالشكل أعّدت  الحسابات  سجالت إنَّ  ـ1

 .  بفاعلية ونّفذ سليمة  أسس  على أعّد  الداخلية  الرقابة  نظام إّن  ـ2

ه ـ3  . نشاطها مواصلة على الشركة قدرة بشأن شك أي   يوجد ال  إنَّ
 

 

 الشركات حوكمة الئحة أحكام( 22) 

توافقة  م  01/04/2018  في  الشركة  حوكمة  الئحة  اإلدارة  مجلس  أقر 
ُ
  عن  الصادرة  الحوكمة  والئحة  العالقة  ذات  األنظمة  أحكام  مع  امل

مارسات، وأفضل املالّية السوق  هيئة
ُ
  هيئة  مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة  في الواردة األحكام جميع الشركة وتطبق امل

عدلة هـ16/05/1438 وتاريخ( 2017-16-8) رقم القرار  بُموجب املالّية السوق 
ُ
( 2018-45-3) رقم  املالّية  السوق  هيئة مجلس بقرار  وامل

 :م2020 املاليّ  العام خالل وذلك أدناه الواردة االسترشادية  األحكام باستثناء هـ07/08/1439 وتاريخ

رقم املادة/ 

 الفقرة
 أسباب عدم التطبيق  املادة/الفقرةنص 

 )استرشادية( املخاطر  إدارة لجنة تشكيل (70)

لجنة مستقلة إلدارة املخاطر في الوقت الحالي حيث    تشكيل  ضرورة  اإلدارة  مجلس  يرى   ال 

لجنة املراجعة باضافة مهام  م2020نوفمبر  25كلف مجلس اإلدارة باجتماعه بتاريخ 

 لجنة املخاطر ملهامها.

 تتولى لجنة املراجعة مهام لجنة املخاطر )استرشادية( املخاطر  إدارة لجنة اختصاصات (71)

 تتولى لجنة املراجعة مهام لجنة املخاطر )استرشادية( املخاطر  إدارة لجنة اجتماعات (72)

 )استرشاديه( الشركات حوكمة لجنة تشكيل (95)
  من  والتحقق الحوكمة الئحة وتطبيق بمراقبة ولجانه الشركة إدارة مجلس يقوم

 .فعاليتها

 وهللا املوفق،،


