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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 مجلس إدارة تقرير

 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 2021عادية لعام الالمقدم للجمعية العمومية 
 

 

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية أن يقدم للساادة السساايسيت رقريارل الساعو   ات 

ومتضسعا أيم التطاورا  والعتاائ   السدققة،لية مصحوبا بالقوائم السا م31/12/2120في العام السالي السعتهي 

 واألنشطة.
 

 

 نبذة عن الشركة
م بغار  إنتااج األنابياب  1977يا  السوافا  1397 اام  رأسست الشركة السعودية إلنتاج األنابياب الفخارياة

م إلا  شاركة مساايسة بارأل مااه قادرل  2007 اام فا   وقاد رحولاتذا  مسئولية محادودة  الفخارية، شركة

 ليون لاير.م 150

 
 

 سياسة الشركة
  متطلباا  السواصافا  الدولياة وإنتاج وروفير األنابيب الفخارياة بجاودة ونو ياة  الياة وةابتاة  ساب

 العسيل.

  9001:2015التطبي  والسحافظة  ل  نظام الجودة ايزو  

  .العسل  ل  التطور السستسر في جسيع السعاط  الفعالة في الشركة 

 ياد  إلنتاج وروزيع معتجا  األنابيب الفخارية في معطقة الشرق األوسط.السحافظة  ل  السركز الق 
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

 شطة الشركة الرئيسيةأن
يشسل نشاط الشركة انتاج ورصعيع واستيراد ورصدير وبيع االنابيب الفخارية وروصايترها وملحقارهاا 

رحرص  يثملم،   1200ملم ال   100مت متسسا  ووصت  مطاطية وختفها بسقاسا  مختلفة مت 

 والسواصفا   الشركة  ل  رقديم  لوه متكاملة ذا  جودة  الية ومطابقة للسواصفا  العالسية

نشاااخ خطااوط شاابكا  الصاار  إفااي مشاااريع الشااركة السختلفااة وذلاام لجسيااع خاادما   السعسااوه بهااا

 و خارجها.أالصحي والتوصيت  السعزلية سواخ داخل السسلكة 

سياع متطلباا  السشااريع السختلفاة فاي جسياع االوقاا  وذلام ورحرص الشاركة  لا  ااسان الوفااخ بج

 ا كانات الظارو نابيب وروصيت  وختفه بصورة ساريعة وفورياة اي اأبضسان روريد الستطلبا  مت 

 .واالسباب

ساتيراد إطت سعويا  مع  ارص الشاركة  لا   ألف 200,000نتاجية لسصانع الشركة وربلغ الطاقة اإل 

  أستسرار التوريد للسشاريع لتفاد   صاوه إلضسان  أ  بعدص في بعض السواد في  اه  صوه نق

 رأخير في سير السشاريع.

 

 اإلنتاج 
بانخفاا  بعسابة  م 2020طت لعاام  85,344 م مقارنة ب  2120طت لعام  66,570 ركةبلغ إنتاج الش

 .% 22قدريا 
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

  وأداء الشركة النتائج الماليةأوالً: 

 
 في السنوات المالية الخمس األخيرة وخصومها ونتائج أعمالهالشركة ملخص ألصول ا -1

 
                        قائمة المركز المالي                        -أ

 

 )بآالف الرياالت(                                                                                               

 البيان

 ً  المطبقة في المملكة العربية السعودية للمعايير الدولية وفقا

2021 2020 2019 2018 2017 

 137,051 118,661 136,659 125,020 129,049 أصوه متداولة

أصوه غير 

 متداولة
184,367 195,810 209,090 215,085 226,772 

 363,823 333,746 345,749 320,830 313,416 مجموع األصول

 42,315 23,973 37,409 20,292 18,470   متداولةإلتزاما

قرو  طويلة 

 األجل
 - - - - 

إلتزاما  غير 

 متداولة
18,012 21,559 23,244 16,620 16,723 

 59,038 40,593 60,653 41,851 36,482 مجموع اإللتزامات

 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 رأل الساه

 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 إ تياطيا 

 79,785 68,153 60,096 53,979 51,934 أرباح محتجزة

مجموع حقوق 

 المساهمين
276,934 278,979 285,096 293,153 304,785 

مجموع اإللتزامات 

وحقوق 

 المساهمين

313,416 320,830 345,749 333,746 363,823 
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

                  قائمة الدخل                            -ب

 )بآالف الرياالت(

 البيان
 المطبقة في المملكة العربية السعودية وفقاً للمعايير الدولية

2021 2020 2019 2018 2017 

 164,355 117,964 122,619 123,369 88,715 السبيعا 

 (107,901) (92,208) (84,521) (83,396) (67,215) ركلفة السبيعا 

 56,454 25,756 38,098 39,973 21,500 مجمل الربح

 1,673 - - - - إيرادا  آخرى

 مصاريف بيعية

 ورسويقية
(5,097) (6,634) (6,487) (5,832) (10,110) 

  سومية و مصاريف

 إدارية
(17,479) (20,300) (19,618) (12,447) (16,170) 

 31,847 7,477 11,993 13,039 (1,075) الربح التشغيلي

فا ( إيرادا  )مصرو

 آخرى
1,418 182 (226) (799) (1,287) 

 30,560 6,678 11,767 13,221 188 قبل الزكاة صافي الربح

 (1,606) (2,290) (2,987) (2,547) (2,397) الزكاة

 28,954 4,388 8,780 10,674 (2,055) صافي الربح

نصيب السهم األساسي 

 من صافي الربح
(0.14) 0.71 0.59 0.29 1.93 

 

 

 

 رباح المستبقاة               رباح واألحساب توزيع األ -ج

 )بآالف الرياالت(      

 بيــــــــان لاير

  م01/01/2021رصيد األرباح السبقاة كسا في  53,979

 م2021 ام يخصم صافي خسارة  (2,055)

 م2021يضا  بعود األرباح الشاملة األخرى لعام  10.2

 م 31/12/2120كسا في  رصيد األرباح السبقاة 51,934
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

 حتجزةاألرباح الم-د

 لاير.51,933,869 م مبلغا  وقدرل  31/12/2120في  حتجزةبلغ رصيد األرباح الس

 

 

 (2021-2017) نسو اإليرادا  لخسس سعوا 

 )بآالف الرياالت(                                                               

 

 

 

 

 

 

 (2021-2017) رباح لخسس سعوا األنسو صافي 

 )بآالف الرياالت(                                                               
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 (2021-2017) التغير في  قوق السسايسيت لخسس سعوا 

 
 )بآالف الرياالت(                                                            

 
 م2021م و2020للعامين  )المبيعات( يراداتاإلتحليل جغرافي إلجمالي  -2

 
 التغير 2020 2021 البيان

 976,872 46,712,439 47,689,311 مبيعا  السعطقة الوسط 

 (10,181,411)  15,732,059 5,550,648 مبيعا  السعطقة الشسالية

 (3,643,352)  19,097,560 15,454,208 مبيعا  السعطقة الجعوبية

 1,251,192 2,392,668 3,643,860 مبيعا  السعطقة الشرقية

 (23,384,136) 37,783,352 14,399,216 مبيعا  السعطقة الغربية

 (34,980,835) 121,718,078 86,737,243 مجموع المبيعات المحلية

 327,026 1,651,065 1,978,091 الخارجية )دوه الخلي  و أوروبا( السبيعا 

 (34,653,809) 123,369,143 88,715,334 المجموع

 
 تحليل ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة: -3

 )بآالف الرياالت(      

 نسبة التغير التغيرات 2020 2021 البيان

 (%28.1) (34,654) 123,369 88,715 المبيعات

 (%19.4) (16,181) (83,396) (67,215) تكلفة المبيعات

 (%46.2) (18,473) 39,973 21,500 مجمل الربح

 (%16.2) (4,358) (26,934) (22,576) مصروفات تشغيلية آخرى

 (%100.08) (14,114) 13,039 (1.075) الربح التشغيلي
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 رباحاأل-1

 بيعسا كان صافي الربح قبال الزكااة لاير 341,895 شركة قبل الزكاة مبلغا  وقدرل بلغ صافي أرباح ال

 إنخفااا  الاا  الساابب ويرجااع %97.4 اقاادري نخفااا إبعساابة  لاير13,221,490 للسااعة السااابقة 

 .ركلفة السبيعا  ررفاعإو السبيعا 

 لاير 2,397,236م مبلغ 2021 ت العام  واريبة الدخلالزكاة الشر ية  مخصص بلغ. 

 لاير بيعسا كان الربح  1,075,649  يساوبسقدار خسارة م 2021 ققت الشركة خسائر رشغيلية لسعة

 وذلاام بساابب إنخفااا  %100.08بانخفااا  لاير 13,039,057 التشااغيل  للسااعة السااابقة يساااوى 

 .ركلفة السبيعا  ررفاعإوالسبيعا  

 

 

 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

 
 م.2021األجل في  ام  قصيرةم رحصل الشركة  ل  قرو  ل األجل:قرو  قصيرة ال .1

 

 م.2021لم رحصل الشركة  ل  قرو  طويلة األجل في  ام  األجل: ة  طويلوالقر .2

 

خاته العاام  السسايسيتكسا رقر الشركة بأنه ليس لديها أية قرو  مت السؤسسا  السالية والبعوك أو مت 

 م.2021
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

  :حقةوالمستالمسددة  المدفوعات النظامية

 

 

 البيان

 م2021

 

 وصف موجز لها
 

 السسدد بيان األسباب

السستح   ت  

نهاية الفترة 

السالية السعوية 

 ولم يسدد

 - 2,731,711 الزكاة

خته الزكاة السسددة 

 ت  ام م، 2021

2020 

خته الزكاة السسددة 

 ت  ام م، 2021

2020 

 904,662 7,065,934 الضريبة
الضريبة السسددة لعام 

 م2021

مخصص لشهر ديسسبر 

 م2120

السؤسسة العامة 

للتأميعا  

 اإلجتسا ية

1,989,324 165,205 

رلتزم الشركة بدفع 

رسوم التأميعا  

اإلجتسا ية رساشيا  مع 

 القانون

مخصص لشهر ديسسبر 

 م2120

ركاليف رأشيرا  

 وجوازا 
351,400 - 

رلتزم الشركة بدفع 

رسوم التأشيرا  

 ررأخي والجوازا  بدون

رلتزم الشركة بدفع 

رسوم التأشيرا  

 رأخير والجوازا  بدون

رسوم مكتب 

 العسل
36,400 - 

رلتزم الشركة بدفع 

رسوم مكتب العسل 

 بدون رأخير

رلتزم الشركة بدفع 

رسوم مكتب العسل 

 بدون رأخير

 155,753 50,000 رسوم السحاجر

زم الشركة بدفع ترل

ومقابل رسوم إيجار 

ت السستهلكة م الكسيا 

ييئة  إل السحاجر 

 "مدن"

الشركة بدفع  زمترل

ومقابل رسوم إيجار 

السستهلكة مت  الكسيا 

ييئة  إل السحاجر 

 "مدن"

 - 639,754 الرسوم الجسركية

الشركة بدفع  زمترل

الرسوم الجسركية  ت 

البضا ة السستوردة مت 

 الخارج

الشركة بدفع  زمترل

الرسوم الجسركية  ت 

البضا ة السستوردة مت 

 لخارجا
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

  إلستثمارات واالحتياطيات لمصلحة موظفي الشركة:ا
رحرص الشركة  ل  رأميت مستقبل موظفيها ورحقي  األمان الوظيفي لهم وفيسا يلي جدوه يواح قيسة 

 م لصالح موظفي الشركة 2021السخصص السكون خته  ام 

 )بآالف الرياالت(      

 البعد
الرصيد كسا في 

01/01/2021 

ون خته السك

 م2021 ام 

مكافآ  

 مدفو ة

إ ادة  أرباح

القيال 

 اإلكتوار 

الرصيد كسا في 

 م31/12/2021

مكافئة نهاية 

 الخدمة
16,771 1,479 (4,383) (10) 13,857 

 

 وصف ألنشطة أدوات الدين
كرا   ا  و ما أ قوق خيار  أ و أ مالية رعاقدية وأ  أوراق سهمأل  إدوا  ديت قابلة للتحويل أية أال روجد 

سهم أل  إدوا  ديت قابلة للتحويل أكتتاب بسوجب إو أ   قوق رحويل أو  قوق مشابهة كسا ال يوجد أكتتاب إ

و أصاادررها الشااركة أ قااوق مشااابهة  أو ماا كرا   اا  اكتتاااب أوو  قااوق خيااار أو أوراق ماليااة رعاقديااة أ

 ساترداد خاتهدوا  ديات قابلاة لإ  أأللغاخ مت جانب الشركة إ وأو شراخ أسترداد إ  أمعحتها، وليس يعاك 

 . م2021 ام 

 
 يضاح االختالف عن معايير المحاسبةإ

 ت معايير السحاسبة الصادرة  ت الهيئة السعودية للسحاسبيت القانونيت بشأن مراجعاة  ا ختتفإية أال روجد 

 القوائم السالية للشركة.

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
روجاد معاامت  أو  قاود روجاد فيهاا أو كانات روجاد فيهاا مصالحة جويرياة أل اد أ ضااخ رقر الشركة انه ال 

 شخص ذى  تقة بأى معهم. أل مجلس اإلدارة أو السدير العام أو للسدير السال  أو 

 

 تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
يع الجوانب الجويرية السركز رعر  بشكل  اده، مت جسن القوائم السالية أيظهر رقرير مراجعي الحسابا  

م، وأدائها السالي ورادفقارها العقدياة للعساة السعتهياة فاي ذلام التااري  2021ديسسبر  31كسا في  للشركةالسالي 

وفقا  للسعايير الدولية للتقرير السالي السعتسدة في السسلكة العربياة الساعودية والسعاايير واإلصادارا  األخارى 

  ية للسحاسبيت القانونيت.السعتسدة مت الهيئة السعود

 مراجعي حسابات الشركة 
 لا   م 05/04/2120يا  السوافا  08/1442/ 23جتسا هاا السععقاد فايإعادياة فاي الوافقات الجسعياة العاماة 

كسراجع  سابا  للشركة مت )شركة الدكتور  بدالقادر بانقا وشركال(  (RSM)السحاسبون الستحدون رعييت 

  القاوائم السالياة للرباع اليااني ردقيية لجعة السراجعة و ذلم لفحص ومراجعة ووصبيت السرشحيت بعاخ   ل  ر

 .م و رحديد أرعابه2022م و الربع األوه مت العام السالي 2120اليالث والسعو  مت العام السالي و
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 قرارات مجلس االدارة إ
 لا   وإسعادا  س اإلدارة مت دور مجلس اإلدارة ومسؤولياره في  ساية موجودا  الشركة فان مجل نطتقا  إ

وبعاخ  ل  رقرير مراجع الحسابا  ونتائ  متطلبا  السوق الحالية والسؤشرا   لديه،الستوفرة السعلوما  

 -يلي: ما يؤكد السستقبلية 

 أن سجت  الحسابا  أ د  بالشكل الصحيح. .1

 .ونف  بفا ليةأن نظام الرقابة الداخلية أ د  ل  أسس سليسة  .2

 ي كر في قدرة الشركة  ل  مواصلة نشاطها. أنه ال يوجد أ  شم .3

 
مجلييس اإلدارةأ أو التييي  وبييين قييراراتتوصيييات لجنيية المراجعيية التييي يوجييد تعييارض بينهييا 

وتقيييم  وعزلي  وتحدييد اتعابي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجيع حسيابات الشيركة 

 األخذ بها ب عدموأسباالتوصياتأ  ومسوغات تلكأو تعيين المراجع الداخليأ  أدائ 
التاي رفاض  واإلدارة، أمجلاس  وبايت قارارا ال يوجد روصيا  مات لجعاة السراجعاة فيهاا رعاار  بيعهاا 

أو رعياايت  ورقياايم أدائااه و زلااه ورحديااد ارعابااهالسجلااس األخاا  بهااا بشااأن رعياايت مراجااع  سااابا  الشااركة 

 السراجع الداخلي.

 

 المخاطر المحتملة الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية و

 
 الخطط والقرارات 

 و وقف  سليارها. أ ادة ييكلة الشركة الشركة نية في الوقت الحاار إل إدارة ليس لدى
 

  التوقعات المستقبلية
وذلم   م 2020 ت العام   %28بعسبة  م2021مبيعا  الشركة في العام  يعاك إنخفا  فيكان         

ا والتي أةر   ل  معظم ة نتيجة رأةر األسواق بجائحة كورونبدخ مشاريع جديد التأخر فيبسبب 

قتصادية سواخ  محليا  أو  السيا  ونأمل أن رعتهي الجائحة قريبا  وخاصة في السسلكة نتيجة القطا ا  اإل

والتي بكل رأكيد سيكون لها األةر اإليجابي  ل  رطور سير السشاريع  السسلكةالجهود الجبارة التي ب لتها 

العسل في  سارواأل وام التالية، وبالرغم مت ذلم فقد  م2022طرح مشاريع جديدة خته العام وك لم 

مسا أدى  وإن كانت أبطأ مت السعده م2021العديد مت السشاريع الحالية بصورة ةابتة خته العام 

ة للسحافظة  ل  الطلب  ل  معتجا  الشركة بصورة مستقرة مع الحفاظ  ل  معده الطاقة اإلنتاجي

األرباح التشغيلية بعسبة  نخفا ركاليف اإلنتاج وال   بدورل أدى إل  إ إررفاعللشركة ورررب  ل  ذلم 

  .م2022والتي مت الستوقع أن يستسر رأةيريا خته العام  الساب  ت العام  100.08%

 

مسا قد  م، 2023و بداية العام القادم  2022خته العام ويعاك روقعا  في  ودة العشاط إل  األسواق 

 القادم.ويتوقع معه نسو في إنجاز السشاريع خته العام يؤةر إيجابيا   ل  األداخ وطلبا  السوق 
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 المعايير الدولية للتقارير المالية
م الاا   أصاابح إلزاميااا   لاا  01/01/2017قاماات الشااركة بتطبياا  السعااايير الدوليااة للتقااارير الساليااة ماات 

 والساعوية للعاامالشاركة قوائسهاا السالياة األولياة  وقاد أ اد م. 01/01/2017الشركا  السدرجاة بادخ  مات 

 العظامية السحددة.   وخته الفترا م وفقا  ل لم 2120السالي 

 

 

 ضريبة القيمة المضافة
رطباا  الشااركة اااريبة القيسااة السضااافة رساشاايا  مااع األنظسااة فااي السسلكااة العربيااة السااعودية باادخ  ماات 

، والادخلجيل الشاركة فاي ااريبة القيساة السضاافة لادى الهيئاة العاماة للزكااة رس وقد رمم. 01/01/2018

  لسا  بأن اريبة القيسة السضافة لت يكون لها رأةير جوير   ل  نتائ  الشركة.

 

 المخاطر المحتملة
السخاطر السوااحة أدناال ال رشاسل جسياع السخااطر التاي يسكات أن رواجههاا الشاركة، بال إناه مات السسكات 

طر إاافية ليست معلومة للشركة فاي الوقات الحاالي، أو قاد رعاديا الشاركة غيار جويرياة، قاد وجود مخا

  رعي   سليارها.

قتصااد بشاكل  اام، والسرربطاة بالوااع الساالي قتصادية السؤةرة في اإليتأةر سوق الشركة بالعوامل اإل -أ

قتصاد السعود  والا   راؤةر إل يث يعد القطاع العفطي يو أكير القطا ا  رأةيرا   ل  ا الدخل،ومستوى 

وال الشركة فاي التاأقلم ماع التغيارا ، قد نجحت رقلبا  أسعار العفط فيه  ل  مستوى اإلنفاق بشكل  ام. و

نظارآ لساا لادى الشاركة مات للشاركة  ل  الواع الساال   ف  السستقبل السعظور ما يؤةر سلبا   الشركة ررى

 معجزة. جم طلبا  غير 

ستقرار ي ل القيادا  إو ،نشأرها  ل  فري  إدار  متسرل في اإلدارة والتشغيل  تسد  الشركة ومع أ -ب

 ستسرار أداخ الشركة.إمت أيم الععاصر السؤةرة في رطور و

 

 العموالت أسعار مخاطر
 أساعار فاي للتغيارا  نتيجاة ما مالية أداة قيسة ر ب ب  ت العارجة السخاطر العسوال  أسعار مخاطر رسيل

 التادف  بايت التوقيات مراقباة طريا   ات العقدية ردفقارها دارةإب الشركة رقوم .السوق في ةالسائد العسوال 

 رعتبار ال الخصاوص يا ا فاي العسولاة معادال  مخاطر أن إال .السستخدم العقد  والتدف  السحصل العقد 

 ذلام فاي بساا بعسولاة السرربطاة مطلوبارهاا بشاأن العساوال  أساعار لسخااطر الشاركة رخضاع. جويرياة

 .ألجل القرو 
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 العمالت مخاطر
 الصار  أساعار فاي التغيارا  بسابب السالياة األدوا  قيساة فاي ر ب ب  ت العارجة العست  مخاطر رسيل

 لسخاطر  راة ليست الشركة أن ورعتقد األجعبية العست  صر  أسعار رقلبا  اإلدارة رراقب .األجعبي

 الريااه ياي للشاركة الرساسية العسلاة ألن نظارا ورو،اليا باساتيعاخ كبيارة بدرجاة الصار  أساعار رغيار

 الادوالر مقابال بسايط وبهاام   اليا ةابت وسعرل الشركة بها رتعامل التي الرئيسية العسلة ويو السعود 

 رساتخدم كساا الساوق، فاي الساائدة الصار  أساعار  ساب الياورو بعسلاة الشاركة رتعامال كساا .األمريكاي

 .الصر  أسعار مخاطر للتقلي مشتقة مالية أدوا  الشركة

 

 االئتمان مخاطر
 اآلخار الطار  ركباد إلا  ياؤد  مساا بالتزاماراه الوفااخ  لا  ماا طار  مقادرة  دم االئتسان مخاطر رسيل

 مات رئيساي بشاكل السديونية رركز لسخاطر الشركة رعر  قد التي السالية األدوا  رتكون .مالية لخسارة

 فاي العقدياة أرصادرها ياداعإب الشاركة رقاوم .الساديعيت  سابا و الصعدوق في والعقد البعوك لدى األرصدة

 السود ة أرصدرها  جم مت للحد سياسة ورباشر العالية االئتسانية القدرا  ذا  السالية السؤسسا  مت  دد

 وال .السالياة السؤسساا  يا ل مات كبيرة كفاخة مخاطر دم بوجود الشركة رعتقد وال .مالية مؤسسة كل في

 السرربطة  ستئها لقا دة نظرا السديعيت بحسابا  يتعل  سافي السديونية لسخاطر  راة أنها الشركة رعتقد

 . كومية بعقود مباشرة غير أو مباشر بشكل

 

 السيولة مخاطر
 .السالياة بااألدوا  الستعلقاة بالتعهادا  للوفااخ األماواه راوفير فاي الشركة رواجهها التي الصعوبا  ورسيل

 .مستقبلية التزاما  أية لسقابلة التزمة األمواه روفر مت بالتأكد وذلم السيولة طرمخا دارةإب الشركة رقوم

 .بالسيولة متعلقة جويرية لسخاطر  راة أنها الشركة رعتبر ال
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

  احربسياسة توزيع األ
  لا  مقادار األربااح الصاافية السحققاةيعتساد روزياع األربااح كسا يو معصوص  ليه في العظام األساساي 

والرأساسالية  والستطلباا  العقدياة فاي ا اادة االساتيسار وا تياجاا  الشاركة و الة الساوق لساليوواعها ا

يقترح مجلس اإلدارة ف  نهاية كل سعة مالية  ل  الجسعية العامة روزيع أرباح الشركة الصافية بعاد   يث

لاا  العحااو بسااا فيهااا الزكاااة السصااروفة شاار ا   والتكاااليف اآلخاارىم جسيااع السصااروفا  العسوميااة خصاا

 التال :

لجسعية العاماة رقرر ا ويجوز أنللشركة  يعظامال ي تياطاإل( مت األرباح الصافية لتكويت %10يجعب ) .1

 .السدفوع رأل الساهمت  %30الس كور  يالعادية وقف ي ا التجعيب مت  بلغ اإل تياط

قا  مصالحة الشاركة أو الا   يح وذلام بالقادرخارى، أللجسعية العامة العادية أن رقرر ركويت ا تياطيا   .2

يكفل روزيع أرباح ةابتة قدر اإلمكاان  لا  السساايسيت. وللجسعياة السا كورة كا لم أن رقتطاع مات صاافي 

 لسعاونة ما يكون قائسا  مت ي ل السؤسسا .األرباح مبالغ إلنشاخ مؤسسا  إجتسا ية لعاملي الشركة أو 

  السدفوع.الشركة ساه سأ( مت ر%5) نسبة ال رقل  تلسسايسيت ا  ل بعد ذلم  ييوزع مت الباق .3

 والسااادة السادسااةاأل كااام السقااررة فااي السااادة )العشاارون( ماات العظااام األساسااي للشااركة، مااع مرا اااة  .4

ماات الباااقي لسكافااأة مجلااس  %10نظااام الشااركا  يخصااص بعااد مااا رقاادم نساابة ال رتجاااوز  والساابعيت ماات

  دد الجلسا  التي يحضريا العضو. اإلدارة،  ل  أن يكون استحقاق ي ل السكافأة متعاسبا  مع

 ل  مسايسيها بشكل ربع ساعو  أو نصاف ساعو   للجسعية العامة العادية أن رقرر روزيع أرباح مر لية .5

 رفو  مجلس اإلدارة ب لم بسوجب قرار معها يجدد سعويا . ولها أن

راري   ويبيت القرارن الشأ ايستح  السسايم  صته في األرباح وفقا  لقرار الجسعية العامة الصادر في ي  .6

ساايسيت فاي األرباح لساالكي األساهم السساجليت فاي ساجت  الس وركون أ قية وراري  التوزيعستحقاق اإل

 ستحقاق.نهاية اليوم السحدد لإ

رصر  األرباح السقرر روزيعها  ل  السسايسيت، مت خته البعاوك باإلياداع فاي محاافظهم االساتيسارية  .7

 جلس اإلدارة.في السوا يد التي يحدديا م
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

  الحوكمة
 فاا ياا  السوا16/05/1438تئحااة  وكسااة الشااركا  الصااادرة  اات ييئااة السااوق الساليااة بتاااري  لوفقااا 

يغطاي جال ماواد نظاام ال ى نظام الحوكسة الداخلي  م2017د  الشركة خته  ام تس أ ،م13/02/2017

ار  مع األنظساة والقوا اد الصاادرة مات الجهاا  يتع الحوكسة الصادر  ت ييئة السوق السالية ، وبسا ال

و مجلس اإلدارة اللوائح و السياسا  جال السياساا   تسد  الجسعية العسومية للشركة إكسا ذا  العتقة ، 

وب لم ركاون الشاركة قاد أوفات بستطلباا  الئحاة الحوكساة الصاادرة مات قبال  ،السعبيقة مت الئحة الحوكسة

خارى ويبايت أ ضاائها والعدياد مات ماواد العظاام األود اللجاان وركويعهاا ييئة السوق السالياة مات  ياث  اد

 وكساة الشاركا  الساعودية الصاادرة  ات ييئاة الساوق  الئحاة موقاف الشاركة مات رطبيا الجدوه التاالي 

 السالية:

السااوق الساليااة، رطباا  الشااركة جسيااع األ كااام الااواردة فااي الئحااة  وكسااة الشااركا  الصااادرة  اات ييئااة 

 الواردة أدنال: اإلسترشادية األ كامعض بباستيعاخ 
 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة
السادة التاسعة 

 2رقم  – اليتةونو

 التعفي ية واإلدارة مجلس اإلدارة أ ضاخ مت كل لحصوه التزمة اآلليا  واع

 ومعارفهم مهارارهم بغر  رعسية مستسر بشكل ردريبية  ل  برام  ودورا 

 الشركة. بأنشطة العتقة ذا  السجاال  في

مازالت السادة 

 و عدما يتمإسترشادية 

اإللزام بها ستطبقها 

 الشركة
السادة الحادية 

 األربعونو

 التزمة اآلليا  – الترشيحا  لجعة اقتراح  ل  بعاخ   – اإلدارة مجلس أ( يضع

 خته مت وذلم سعويا   ي يةالتعف واإلدارة ولجانهوأ ضائه السجلس  أداخ لتقييم

 للشركة االستراريجية األيدا  رحقي  ررربط بسدى معاسبة أداخ قيال مؤشرا 

 رحدَّد أن   ل وغيريا، الرقابة الداخلية أنظسة وكفاية السخاطر إدارة وجودة

 .الشركة مصلحة مع يتف  بسا معالجتها واقتراح والضعف القوة جوانب

 هاع  حصيف وأن ووااحة مكتوبة األداخ مرقيي إجراخا  ركون أن يجبب(  

 .بالتقييم ييتعالسع واألشخاص اإلدارةس مجل أل ضاخ

 ،السجلس يستلكها التي والخبرا  السهارا    ل األداخ رقييم يشتسل أن يجبج( 

 بالطرق الضعف نقاط معالجة   ل العسل مع ،هفي والقوة الضعف نقاط ورحديد

 أن أيضا   ويجب ،السجلس أداخ رطوير طيعرست يةعمه كفايا  كترشيح ةعالسسك

 . ام بشكل سالسجل في العسل آليا  رقييم   ل األداخ رقييم يشتسل

 الفعالة السشاركة مدى اإلدارة سمجل أل ضاخ الفرد  التقييم في  يرا د(  

 سالسجل جلسا   ضور ذلم في بسا هومسؤوليار هواجبار بأداخ هوالتزام للعضو

 .لها التزم الوقت ورخصيص هولجان

 خارجية جهة رقييم  ل للحصوه التزمة الترريبا  اإلدارة سمجل يتخ ل( 

 .وا عس ةتث كل هألدائ مختصة

 سرئي ألداخ دوريا   رقييسا   في ييتعالت غير اإلدارة سمجل أ ضاخ يجر  و(

 سرئي رو ض أن دون مت – في ييتعالت األ ضاخ نظر وجها  أخ  بعد سالسجل

 والضعف القوة جوانب رحدد أن   ل– الغر  له ا سخصصال قاشعالس السجل

 .الشركة مصلحة مع يتف  بسا معالجتها واقتراح

مازالت السادة 

 و عدما يتمإسترشادية 

اإللزام بها ستطبقها 

 الشركة

 يكون إدارة السخاطر( رسس  )لجعة لجعة الشركة إدارة مجلس مت بقرار رشكَّل السادة السبعون

 ويُشترط التعفي ييت. غير اإلدارة مجلس أ ضاخ مت ضائهاوغالبية أ  رئيسها

 والشؤون السخاطر بإدارة السعرفة مستوى متئم مت أ ضائها في يتوافر أن

 السالية.

 

مازالت السادة 

 و عدما يتمإسترشادية 

اإللزام بها ستطبقها 

 الشركة
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة
السادة الحادية 

 2مت رقم  –والسبعون 

- 12 

 :يلي بسا السخاطر إدارة لجعة رختص

 ه لي والحفاظ الشركة لها رتعر  قد التي للسخاطر مقبوه مستوى رحديد( 2

 .هل الشركة رجاوز  دم مت والتحق 

 رحديد مع جاح،عب نشاطها ومواصلة الشركة استسرار جدوى مت التحق ( 3

 .القادمة شهرا    شر االةعي خته استسراريا رهدد التي السخاطر

 رحديد وآليا  نظم فعالية ورقييم بالشركة السخاطر إدارة نظام  ل اإلشرا ( 4

 هأوج لتحديد وذلم الشركة لها رتعر  قد التي السخاطر ومتابعة لوقيا

 .بها القصور

 دور  بشكل لها ورعّراها السخاطر رحسل   ل الشركة قدرة رقييم إ ادة( 5

 السيل(. سبيل   ل التحسل اختبارا  إجراخ خته مت)

 إلدارة السقتر ة والخطوا  للسخاطر التعر   وه صلةمف رقارير إ داد( 6

 .اإلدارة سمجل إل  ورفعها السخاطر، ي ل

 .السخاطر بإدارة الستعلقة السسائل  وه سللسجل التوصيا  رقديم( 7

 .السخاطر إلدارة الكافية ظمعوال السوارد روافر اسان( 8

 قبل هأنبش روصيا  وواع السخاطر إلدارة التيظيسي الهيكل مراجعة( 9

 .اإلدارةس مجل قبل مت ا تسادل

 هاع  شأعي قد التي األنشطة  ت السخاطر إدارة موظفي استقته مت التحق ( 10

 .للسخاطر الشركة رعر 

 بالشركة، السحيطة للسخاطر السخاطر إدارة موظفي استيعاب مت التحق  (11

 .السخاطر بيقافة الو ي زيادة   ل والعسل

 في السخاطر إدارة في رؤةر قد مسائل مت السراجعة ةعجل رييرل ما مراجعة( 12

 .الشركة

 

مازالت السادة 

 و عدما يتمإسترشادية 

اإللزام بها ستطبقها 

 الشركة

 وكلسا األقل،  ل ) أشهر )ستة كل دورية بصفة السخاطر إدارة لجعة رجتسع والسبعونالسادة اليانية 

 .إل  ذلم الحاجة د ت

مازالت السادة 

 و عدما يتم إسترشادية

اإللزام بها ستطبقها 

 الشركة

 

السادة الخامسة 

 واليسانون

 الشركة، في للعامليت واألداخ السشاركة ورحفيز رطوير برام  الشركة رضع

 :يلي ما - خاصة بصفة - رتضست أن  ل 

 في العامليت آراخ إل  لتستساع متخصصة  سل ورش  قد أو لجان ( رشكيل1

 .السهسة القرارا  محل والسواو ا  سسائلال في الشركة ومعاقشتهم

 رحققها التي األرباح مت نصيبا   أو الشركة في أسهسا   العامليت معح ( برام 2

 .البرام   ل  رلم لإنفاق مستقل صعدوق التقا د، ورأسيس وبرام 

  الشركة في للعامليت اجتسا ية مؤسسا  ( إنشاخ3

مازالت السادة 

 و عدما يتمإسترشادية 

م بها ستطبقها اإللزا

 الشركة

السادة السابعة 

 واليسانون

 سياسة – اإلدارة مجلس مت اقتراح  ل  بعاخ   – العادية العامة الجسعية رضع

 رحقيقها، إل  السجتسع يصبو التي واأليدا  أيدافها التوازن بيت إقامة ركفل

 .للسجتسع واالقتصادية االجتسا ية األوااع رطوير بغر 

مازالت السادة 

 و عدما يتمرشادية إست

اإللزام بها ستطبقها 

 الشركة
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة
 الشركة مبادرا  لطرح التزمة الوسائل ويحدد البرام  اإلدارة مجلس يضع واليسانونالسادة اليامعة 

 :يلي ما ذلم ويشسل العسل االجتسا ي، مجاه في

 العسل في مت مبادرا  رقدمه بسا الشركة أداخ قيال رربط مؤشرا  ( واع1

 .السشابه العشاط ذا  األخرى بالشركا  ذلم سا ي، ومقارنةاالجت

 للعامليت الشركة رتبعايا التي االجتسا ية السسؤولية أيدا   ت ( اإلفصاح2

 .بها ورو يتهم وريقيفهم فيها

 ذا  الدورية التقارير في االجتسا ية السسؤولية رحقي  خطط  ت ( اإلفصاح3

 .بأنشطة الشركة الصلة

 .للشركة االجتسا ية بالسسؤولية للتعريف للسجتسع و يةر برام  ( واع4

مازالت السادة 

 و عدما يتمإسترشادية 

اإللزام بها ستطبقها 

 الشركة

السادة التاسعة 

 3الفقرة  –واليسانون 

 اإلفصاح السطلوب السعلوما  جسيع للشركة اإللكتروني السوقع يتضست أن

 اإلفصاح وسائل خته مت رعشر أخرى معلوما  بيانا  أو وأ   عها،

 .األخرى

مازالت السادة 

 و عدما يتمإسترشادية 

اإللزام بها ستطبقها 

 الشركة

السادة الخامسة 

 والتسعون

 فعليه أن الشركا ، بحوكسة مختصة لجعة اإلدارة مجلس رشكيل  اه في

 ي ل مت والتسعيت الرابعة السادة بسوجب السقررة إليها االختصاصا  يفو 

 الحوكسة، رطبيقا  بشأن مواو ا  متابعة أ  اللجعة ي ل و ل  التئحة،

 رتوصل التي بالتقارير والتوصيا   ل  األقل، مجلس اإلدارة، سعويا   ورزويد

 .إليها

مازالت السادة 

 و عدما يتمإسترشادية 

اإللزام بها ستطبقها 

 الشركة
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة 
 وأقربيائهم فييتعيود ألعضياء مجليس اإلدارة  وحقوق اكتتياب تعاقديةمالية اق وأوروصف ألي مصلحة 

 -الشركة: أسهم أو ادوات دين 

 

 تسلسل
اسم من تعود له المصلحة أو 
األوراق التعاقدية أو حقوق 

 االكتتاب

 نهاية العام بداية العام
 نسبة التغيير التغيير صافي

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

 عدد األسهم
 أدوات
 الدين

األمير/  فيصل بن عبد العزيز  1
 بن فيصل آل سعود

2,293,000 - 766,000 - 1,527,000)) (66.6%) 

الدكتور/ سعد سعود السيارى  2
 العضو المنتدب –

2,000,000 - 50,000 - (1,950,000) (97.5%) 

3 
 (%69.3) ((520,010 - 229,990 - 750,000 شركة الرياض لإلستثمار

4 
 (%92.1) (11,600) - 1,000 - 12,600  سميمان الضبعانعبد هللا

الدكتور/ مؤيد عيسى  5
  القرطاس

1,000 - 1,000 - 0 %0 

 عبدهللا عبدالرحمن العبدالواحد 6

)ممثل عن المؤسسة العامة 

   (تأمينات االجتماعيةلل
515,494 - 478,574 - (36,920) (7.2%) 

 %100 10 - 10 - 10 سميمان ناصر آل هتالن  7

8 
 %100 10 - 10 - 10 *الدكتور/ ممحم حمد الممحم 

9 
 %100 200  200   سميمان عمي الدخيل **

 م25/12/2021بتاريخ تقدم باستقالته وقبمت  *
 

 م26/12/2021** بدأت عضويته بتاريخ 
 

 

ت  ادا ماا ذكار ما ساهم فاي الشاركةأوالديام القصار أو أو زوجارهم أالتعفي ييت  واليوجد لكبار

 مصلحة العضو السعتدب.
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 رباحالتنازالت عن الرواتب والتعويضات واأل
  أ اد كباار التعفيا ييت  ات أو أدارة  ضااخ مجلاس اإلأ اد أرفاق رعاازه بسوجباه إو أية ررريبا  أال روجد 

 د مسايسي الشاركة  ات  قوقاه فاي أرفاق رعازه بسوجبه إو أية ررريبا  أكسا ال روجد  رعويض،و أرارب 

 رباح.األ

 

 االفصاحات:
أياا مات أ ضااخ مجلاس  ااسانشاتراك فاي أ  قار  أو إجسيع أ ضااخ مجلاس اإلدارة لايس لهام أ   .1

 اإلدارة لقاخ قر  أو إلتزام أيا كان نو ه.

  تياطيا  أخرى رم إنشاؤيا لسصلحة أ  مت العامليت بالشركة.إستيسارا  أو إال يوجد أ   .2

 

 من  واللجان المنبثقةمجلس اإلدارة 

 

  جلس اإلدارةم
 أعضائ :دارة وتصنيف تكوين مجلس اإل أ(

 التالي رصعيف أ ضاخ السجلس: ويبيت الجدوه( أ ضاخ، 7يتكون مجلس اإلدارة مت سبعة )

 
 تصنيف العضـو المنصب مجلس االدارة اسماء اعضاء

 غير رعفي ى رئيسا   بن فيصل آل سعود زعبد العزيمير فيصل بن األ

 رعفي    ضوا   العضو المنتدب -سياريسعد سعود ال الدكتور/

 غير رعفي ى  ضوا   سليمان الضبعان   عبد هللا

 غير رعفي ى  ضوا    مؤيد عيسى القرطاس الدكتور/

 مستقل  ضوا   سليمان ناصر جبران آل هتالن 
 مستقل  ضوا   * الدكتور/ ملحم حمد علي الملحم 
للتأمينات  ة العامة)ممثل عن المؤسس عبدهللا عبدالرحمن العبدالواحد

  (االجتماعية
 مستقل  ضوا  

 مستقل  ضوا   **سليمان علي الدخيل 

 
 م25/12/2021تقدم باستقالته وقبمت بتاريخ * 
 
  م26/12/2021بدأت عضويته بتاريخ  **

 

 –التنفيييذين  وبخاصيية غييير –اإلجييراءات التييي اتخييذها مجلييس اإلدارة إلحاطيية أعضييائ  علميياً 

 .وأدائهاالشركة  وملحوظاتهم حيالن بمقترحات المساهمي
 لسااا   –التعفياا ييت  وبخاصااة غياار –يبلااغ رئاايس مجلااس اإلدارة فااي اوه اجتساااع أ ضاااخ مجلااس اإلدارة 

 .وأدائهاالشركة  وملحوظارهم  ياهبسقتر ا  السسايسيت 
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

 

 يلي:م كما  2021إجتماعات لمجلس اإلدارة فى عام أربعة ب( تم عقد 

 

 

 
 م25/12/2021تقدم باستقالته وقبمت بتاريخ * 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

نسبة  25/12/2021 27/11/2021 05/04/2021 28/02/2021 االدارة سماء اعضاء مجلسأ

 الحضور

بين فيصيل  زعبيد العزييمير فيصل بن األ

 آل سعود
√ √ √ √  

100% 
العضيو  -سيعد سيعود السيياري الدكتور/

 المنتدب
√ √ √ √  

100% 
  √ √ √ √ سليمان الضبعان   عبد هللا

100% 
  √ √ √ √  مؤيد عيسى القرطاس الدكتور/

100% 
  √ √ √ √ سليمان ناصر جبران آل هتالن 

100% 
   √ √ √ *الدكتور/ ملحم حمد علي الملحم  

75% 
ممثل )عبدهللا عبدالرحمن العبدالواحد 

عن المؤسسة العامة للتأمينات 

  (االجتماعية

√ √ √ √  

100% 
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 ومؤهالتهم وخبراتهمألعضاء مجلس اإلدارة والسابقة ئف الحالية وظاال. ج

 الخبرا  السؤيت  الوظائف السابقة لوظائف الحاليةا االسم
بن فيصل آل  زعبد العزيفيصل بن  /ميراأل

 سعود

رئيس مجلس إدارة شركة  -

 اليسر للسقاوال  الصعا ية
رئيس مجلس إدارة شركة  -

 العاصسة

 السعودية السحدودة
رئيس مجلس إدارة شركة  -

ييكيت مليتسريف السعودية 

 العربية السحدودة
رئيس مجلس إدارة  -

ورئيس اللجعة التعفي ية 
لشركة السعودية إلنتاج ل

 األنابيب الفخارية

رئيس مجلس إدارة شركة  -
 مشاريع السيال العربية

 

 -اإلدارة نائب رئيس مجلس  -

 شركة التصعيع الوطعية
ة البعم  ضو مجلس اإلدار -

 السعود  الستحد

شركة  -رئيس مجلس اإلدارة  -
 رامه لأللسونيوم

وكيل وزارة السعار  السسا د  -

 للشؤون اليقافية
والبعيا  مدير  ام العتقا   -

 بوزارة السعار  الخارجية
مدير إدارة التخطيط بوزارة  -

 السواصت 

رئيس مجلس إدارة شركة التير   -
 السعودية

 

بكالوريول   -

دارة أ ساه مت إ

 –جامعة كاليفورنيا 

 )أمريكا( بيركلي

إدارة ماجيستير   -

أ ساه مت جامعة 

 والية ميتشجان

 )أمريكا(

وكيل وزارة السعار  السسا د  -

 للشؤون اليقافية
والبعيا  مدير  ام العتقا   -

 بوزارة السعار  الخارجية

مدير إدارة التخطيط بوزارة  -
 السواصت 

العضو  - السياريعود سعد س /رالدكتو

 المنتدب

 

 

 

 

 

 

 

 

الرئيس التعفي   

للشركة السعودية 

إلنتاج األنابيب 

 الفخارية

 ضو مجلس إدارة شركة الستم  -

 للطائرا  السحدودة
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة  -

 السعودية للصعا ا  الستطورة

 ضو مجلس إدارة الشركة  -
السعودية لصعا ة الستبس 

 العسكرية

 ضو مجلس إدارة بعم القايرة  -
 السعود 

 لوم  ورئيس قسمأستاذ مشارك  -
األر  جامعة السلم فهد للبتروه 

 والسعادن

محاار بجامعة برنستون  -
 )أمريكا(

 ضو مجلس إدارة معهد  -

 الجيولوجيا التطبيقية )جدل(
 ضو لجعة التخطيط بجامعة  -

 السلم فيصل )الدمام(

 ضو اللجعة الجيولوجية  -
 سعودية للتعاون مع اليونسكوال

 ضو اللجعة الصعا ية للغرفة  -

 التجارية الصعا ية بالريا 
 ضو مجلس إدارة مصلحة السيال  -

 بالريا  والصر  الصحي

 

 

 

 

 

دكتوراة في  -

الجيولجيا مت 

جامعة شتورجار  

 )ألسانيا(

ماجيستير في  -

الجيولجيا مت 

جامعة شتورجار  

 )ألسانيا(

الس سعة  ضو مج 35 -

 إدارا  شركا 

ورئيس سعوا  أستاذ  8 -

جامعة البتروه  قسم

 والسعادن
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 الخبرا  السؤيت  الوظائف السابقة لوظائف الحاليةا االسم
  ضو مجلس إدارة -  الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس

الشااااااااركة السااااااااعودية 

إلنتااااااااااااج األنابياااااااااااب 

 الفخارية

 ضاااو مجلاااس إدارة  -

السركز الوطعي للتعسياة 

 الصعا ية

 ضو مجلس إدارة  -

 مصر  الراجحي

 ضو مجلس إدارة ركافل  -

 الراجحي

ئب رئيس مجلس اإلدارة نا -

والعضو السعتدب لشركة 

 التصعيع الوطعية

رئيس مجلس إدارة شركة  -

 معدنية

 ضو مجلس إدارة الشركة  -

الوطعية لياني أوكسيد 

التايتيعيوم السحدودة 

 )كريستل(

 ضو مجلس إدارة شركة  -

ع وخدما  الطاقة التصعي

 )طاقة(

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -

لشركة التصعيع والصحراخ 

 لتولفيعا 

 ضو مجلس إدارة شركة  -

مصعع ابت خلدون 

 للبصريا   

رئيس مجلس إدارة الشركة  -

الوطعيىة لصعا ة البطاريا  

 )بطاريا ( ةالسحدود

رئيس مجلس إدارة الشركة  -

الوطعية لصهر الرصاص 

 صاص(السحدودة )ر

رئيس مجلس إدارة الشركة  -

الوطعية للتسوي  والخدما  

 السحدودة )خدما (

مدير  ام األبحاث شركة  -

 سابم ورئيس ا دى شركارها

 ضو مجلس إدارة شركة  -

 مجسو ة كابت  الريا 

 

بكالوريول  - 

مت  يعدسة كيسائية

 جامعة بغداد

دكتوراة اإلدارة  -

مت جامعة 

 برادفورد بريطانيا

دير العام والعضو الس -

السعتدب لشركة التصعيع 

 الوطعية

مدير  ام األبحاث  -

شركة سابم ورئيس 

 ا دى شركارها

  ضو الهيئة االستشارية -

 االقتصادية / السجلس

 االقتصاد  األ ل 

عبدهللا عبدالرحمن محمد العبدالواحد 

لتأمينات )ممثل عن المؤسسة العامة ل

  (االجتماعية

  ضو مجلس إدارة -

الشااااااااركة السااااااااعودية 

إلنتااااااااااااج األنابياااااااااااب 

 الفخارية

التخطاايط ماادير إدارة  -

فاي  اإلئتسانيالتطوير و

السؤسسااااااااااة العامااااااااااة 

 للتأميعااااا  االجتسا يااااة

 تااااااااا   – 12/2018)

 اآلن(

محاسب في السؤسسة  -

 – 2/2008العامة للتقا د )

11/2012) 

مراجع مالي أوه في  -

السؤسسة العامة للتقا د 

(12/2012 – 12/2013) 

 ونمسا د مدير إدارة شؤ -

الستقا ديت السدنييت في 

السؤسسة العامة للتقا د 

(12/2013 – 11/2018) 

 

بكالوريول  -

مت جامعة  محاسبة

 -السلم سعود 

2007 

ماجيستيرإدارة  -

مت جامعة  مالية

ويسكعست وايت 

أمريكا  –وورر 

2012 

خبرة في السجاه السالي  -

 سعة 12ألكير مت 
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 الخبرا  السؤيت  الوظائف السابقة الحاليةلوظائف ا االسم
رئيس مجلس ادارة  - سليمان الضبعان   عبد هللا

شركة الريا  

 لتستيسارا 

رئيس مجلس ادارة  -

 شركة السكارب

رئيس مجلس ادارة  -

شركة مصعع رامة 

 لتلسعيوم

رئيس مجلس ادارة  -

شركة الريا  

 لسعيوملسعتجا  اال

العضو السعتدب  -

تير  لشركة ال

 السعودية 

  ضو مجلس إدارة -

الشااااااااركة السااااااااعودية 

إلنتااااااااااااج األنابياااااااااااب 

   الفخارية

شركة الريا   -

 للصعا ا  السعدنية

الشركة الوطعية  -

 لصعا ة االةاث

مدير  ام البرام   -

اال دادية في معهد االدارة 

 العامة بالريا 

البعم  ضو مجلس إدارة  -

 السعود  لتستيسار

شركة   ضو مجلس إدارة  -

 التصعيع الوطعية

 

الوريول في كالب -

 -العلوم السياسية

جامعة واشعطت 

الوالية الستحدة 

 1966 -االمريكية 

الساجستير في   -

السياسة الحكومية 

جامعة  –واالدارية 

ويسكعست الوالية 

 -الستحدة االمريكية 

1969 

 

سعة خبرة في العسل  51 -

والسقاوال  الحكومي 

 والتجارة والتصعيع

 ضو مجلس إدارة  -  سليمان ناصر جبران آل هتالن

والعضو السعتدب 

ورئيس اللجعة التعفي ية  

في شركة مهارة 

 للسوارد البشرية

 ضو مجلس إدارة  -

 شركة السباني الخفيفة

  ضو مجلس إدارة -

الشركة السعودية 

إلنتاج األنابيب 

   الفخارية

 ضو ييئة التدريب في  -

قطاع معهد اإلدارة العامة )

 السالية(

مستشار مالي وشريم  -

والرئيس التعفي   لشركة 

 بيت اإلستشارا  الوطعي

 ضو مجلس إدارة  -

ورئيس لجعة السراجعة في 

 شركة معالم التسويل

 

بكالوريول  -

السحاسبة مت 

جامعة السلم سعود 

– 1994 

ماجيستير  -

السحاسبة مت 

جامعة كاليفورنيا 

سان  الحكومية 

 1998 –ديغو 

 

خبرة  سلية ألكير مت  -

سعة كسستشار مالي  20

أو  ضو مجلس إدارة أو 

 ضو لجان في مجاال  

متعددة شاملة القطا ا  

الصعا ية والسالية 

والغ ائية والتأميت 

والتطوير العقار ، 

 ورتضست مجاال  الخبرة:

الحوكسة والرقابة الداخلية 

 والسراجعة الداخلية

السحاسبة والتقارير 

اسبية والقضايا السح

 السعقدة

السصرفية االستيسارية 

بالتركيز  ل  االندماج 

واالستحواذ ورو يد 

 العسليا 

رقييم الشركا  والعساذج 

 السالية

االستيسار والجدوى 

 اإلقتصادية

 الهيكلة ورخطيط األ ساه
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

 م25/12/2021تقدم باستقالته وقبمت بتاريخ * 
 

  م26/12/2021بدأت عضويته بتاريخ ** 
 
 

 الخبرا  السؤيت  الوظائف السابقة  لوظائف الحاليةا االسم
شريم في شركة  - *الدكتور/ ملحم حمد علي الملحم 

يييم  سد السلحم 

وملحم  سد السلحم 

 للسحاماة

  ضو مجلس إدارة -

الشركة السعودية 

إلنتاج األنابيب 

   الفخارية

دكتورال في  - 

القانون )أنظسة 

اإلندماج 

 –واإلستحواذ( 

جامعة والية 

 2016-بعسلفانيا 

ماجيستير في  -

التجار  القانون 

  -والتجارة الدولية 

الية جامعة و

 2014-بعسلفانيا 

ماجيستير في  -

السعهد  – األنظسة

  العالي للقضاخ/

اإلمام محسد جامعة 

 بت سعود اإلستمية

-2011 

بكالورويول  -

جامعة   - شريعة

اإلمام محسد بت 

- سعود اإلستمية

2008 

 
 

محام ومستشار قانوني  -

في شركة يييم  سد 

السلحم وملحم  سد السلحم 

 للسحاماة

القانون التجار  أستاذ  -

الستعاون في كلية 

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية 

بجامعة اإلمام محسد بت 

 سعود اإلستمية بالريا 

 م2016-2020 

أستاذ القانون الستعاون  -

في قسم القانون في كلية 

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية 

بجامعة اليسامة  ام 

 ي  1438-1439

با ث مسا د للدكتور  -

في  سامويل رومسون

جامعة والية بعسلفانيا 

 م2014

 ضو مجلس إدارة  - ** سليمان علي الدخيل

الشركة السعودية 

إلنتاج األنابيب 

 الفخارية

مستشار في مجاه  -

 األنابيب

السؤسس والعضو السعتدب  -

للشركة العربية لصعا ة 

 أنابيب السيال السحدودة

السدير العام لشركة العساه  -

 القابضة

م للسبيعا  السدير العا -

والتسوي  في شركة أميانتيت 

 السعودية

نائب الرئيس للسبيعا   -

والتسوي  في شركة 

 السستقبل لصعا ة األنابيب

  

بكالوريول في 

الهعدسة السدنية 

التطبيقية مت جامعة 

السلم فهد للبتروه 

 1985 -والسعادن 

يتستع السهعدل سليسان  -

الدخيل بسيرة  سلية 

رزيد متسيزة وخبرة طويلة 

 اما  في  دة  30 ل  

مجاال  أيسها السبيعا  

والتسوي  وإدارة 

الشركا  وبعاخ السصانع 

وقد رول  معاصب قيادية 

في جسيع الشركا  التي 

  سل بها

mailto:svcp@svcp-sa.com


 

24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

المملكة العربية السعودية - 8002 العضوية:رقم  – 11442الرياض  – 6415ص.ب  – 150,000,000 المدفوع:رأس المال  1010014993س.ت 
 + 966 11 4984815 فاكس: -+  966 11 4980772 المصنع:تلفون  -+  966 11 4782458 فاكس: -+ 966 11 4769192مكتب : تلفون

P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - 
sa.com-svcpWebsite: www. sa.com-svcp@svcpmail: -E +966 11 4984815 Fax: -+966 11 4980772  Fax: 

 

 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

 ومؤهالتهم وخبراتهمن اللجا والسابقة ألعضاءالوظائف الحالية 

 
 

 الخبرا  السؤيت  الوظائف السابقة لوظائف الحاليةا االسم
  العقل علي األستاذ/ هشام

عضو لجنة المراجعة من خارج 

 المجلس

السدير السالي  -

 التعفي   في بعم البتد

 السراجعةلجعة  رئيس -

فاااي الشاااركة الساااعودية 

 إل ادة التأميت

 السراجعة ضو لجعة  -

شاااركة الساااعودية فاااي ال

 للخدما  األراية

 السراجعةلجعة  رئيس -

الوطعيااااة فااااي الشااااركة 

 لإسكان

 السراجعة ضو لجعة  -

شااااركة السطااااا ت فااااي 

)األول ، اليانية، اليالياة 

 والرابعة(

 السراجعة ضو لجعة  -

فاااي الشاااركة الساااعودية 

إلنتااااااااااااج األنابياااااااااااب 

 الفخارية

 ضو لجعة السراجعة  -

الشاااركة الساااعودية فاااي 

تيسارية إل اااااااادة االساااااا

 التدوير

السااااادير الساااااالي فاااااي نائاااااب  -

 مجسو ة الراجحي السالية

الساادير السااالي فااي مجسو ااة  -

 الراجحي السالية

الساادير السااالي فااي مجسو ااة  -

 ماليزيا – الراجحي السالية

مساااااا د السااااادير العاااااام فاااااي  -

 مجسو ة الراجحي السالية

الساااادير السااااالي فااااي طيااااران  -

 نال

مؤسساااة مشااار  راااأميت فاااي  -

 العقد العربي )ساما(

بكااااااااااااااالورويول  -

محاساابة ماات جامعااة 

 السلم سعود

ماجيسااااتير  لااااوم  -

فاااي السحاسااابة مااات 

جامعاااااااة إليعاااااااو ، 

شاااااااااامبيت -أوباناااااااااا

 )أمريكا(

محاسااااب قااااانوني  -

ماات  (CPA)معتسااد 

الهيئااااااة السااااااعودية 

للسحاسااااااااااااااااااااااااابيت 

 القانونييت

محاسااااب قااااانوني  -

ماات  (CPA)معتسااد 

لسحاساااااابيت ييئااااااة ا

 األمريكية القانونييت

محقااااا  اإل تيااااااه  -

 (CFE) السعتسااااااااااد

جسعيااة محققااي ماات 

اإل تيااه السعتساديت 

 األمريكية

 

في سعة خبرة  21

مجاه السحاسبة 

والسراجعة 

واالستشارا  

 السالية
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

 اإلدارة التنفيذية
 

 الخبرا  السؤيت  الوظائف السابقة لوظائف الحاليةا االسم
د سعد سعو /رالدكتو

العضو  - السياري

 المنتدب

الرئيس التعفي   

للشركة السعودية 

إلنتاج األنابيب 

 الفخارية

 ضو مجلس إدارة شركة الستم للطائرا   -

 السحدودة

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية  -

 للصعا ا  الستطورة

 ضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصعا ة  -

 الستبس العسكرية

 دارة بعم القايرة السعود  ضو مجلس إ -

أستاذ مشارك ورئيس قسم  لوم األر  جامعة  -

 السلم فهد للبتروه والسعادن

 محاار بجامعة برنستون )أمريكا( -

 ضو مجلس إدارة معهد الجيولوجيا التطبيقية  -

 )جدل(

 ضو لجعة التخطيط بجامعة السلم فيصل  -

 )الدمام(

عاون مع  ضو اللجعة الجيولوجية السعودية للت -

 اليونسكو

 ضو اللجعة الصعا ية للغرفة التجارية الصعا ية  -

 بالريا 

 ضو مجلس إدارة مصلحة السيال والصر   -

 الصحي بالريا 

دكتوراة في  -

الجيولجيا مت جامعة 

 شتورجار  )ألسانيا(

ماجيستير في  -

الجيولجيا مت جامعة 

 شتورجار  )ألسانيا(

سعة  ضو  35 -

مجالس إدارا  

  شركا

سعوا  أستاذ  8 -

ورئيس قسم جامعة 

 البتروه والسعادن

المهنييييييدس/ محمييييييود 

  خالد أبو جبارة

مهعدل موقع في مشاريع الصر  الصحي في  السدير العام

مت  عاريةم مهعدل مش 1986 - 1983أبوظبي مت 

السبيعا  في  ةم مديرومت  1988 - 1986العام 

( 2011أغسطس  22 – 1989الفخارية مت العام )

 األن و ت  2011أغسطس  23ةم السدير العام مت 

بكالوريول الهعدسة  -

  1983السدنية 

 ضو ييئة  -

 السهعدسيت األردنييت  

 ضو ييئة  -

 السهعدسيت السعودييت 

 دة دورا  في  -

مجاه السبيعا  

 واإلدارة

سهعدل موقع ك سل 

في مشاريع الصر  

الصحي في أبوظبي 

ةم  1986 - 1983مت 

مت  عيارمهعدل مش

 1988 - 1986العام 

السبيعا   ةم مديرومت 

في الفخارية مت العام 

(1989 – 22 

( ةم 2011أغسطس 

 23السدير العام مت 

 2011أغسطس 

 األن و ت 

األسييتاذ/ سييعود سييعد 

   السياري

نائب الرئيس 

 التعفي  

 مسؤوه في قسم اإلئتسان السصرفي في بعم سامبا -

ركة السعودية إلنتاج نائب الرئيس التعفي   في الش -

 األنابيب الفخارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بكالورويول إدارة  -

أ ساه مت جامعة 

 السلم سعود

سعوا  خبرة في  3 -

مجاه اإلئتسان 

 السصرفي

سعة خبرة في  18 -

 إدارة الشركا 

mailto:svcp@svcp-sa.com


 

26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

المملكة العربية السعودية - 8002 العضوية:رقم  – 11442الرياض  – 6415ص.ب  – 150,000,000 المدفوع:رأس المال  1010014993س.ت 
 + 966 11 4984815 فاكس: -+  966 11 4980772 المصنع:تلفون  -+  966 11 4782458 فاكس: -+ 966 11 4769192مكتب : تلفون

P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - 
sa.com-svcpWebsite: www. sa.com-svcp@svcpmail: -E +966 11 4984815 Fax: -+966 11 4980772  Fax: 

 

 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 الخبرا  السؤيت  الوظائف السابقة لوظائف الحاليةا االسم
المهنيييييييدس/ عصيييييييام 

 خضر مسعود

تاج مدير اإلن

 والصيانة

والسيال والصر  الصحي كبير مهعدسي التكييف  -

 بشركة سعود  أوجيه

والض  محطا  رعقية السيال  صيانةمهعدل  -

 برنام  رشغيل وصيانة ميال الريا  والشبكا  في

الهعدسة بكالوريول 

جامعة  السيكانيكية مت

 السلم سعود بالريا 

إدارة وصيانة  -

 معدا  اإلنتاج

يب رصسيم وررك -

شبكا  السيال 

 والصر  الصحي

رصسيم ورركيب  -

وصيانة محطا  

التعقية ومحطا  

 الضغط

رصسيم ورركيب  -

وصيانة نظم التكييف 

 السختلفة

 

 

 

األسييتاذ/ عبييد الخييالق 

 عبد هللا بابكر

 مدير مالي شركة غلوب مد السعودية - السدير السالي

رئيس  سابا  شركة الشرق األوسط النتاج  -

 السكائت

 محاسب ورئيس  سابا  بشركة العليا لتستيسار -

في بكالوريول  -

السحاسبة اإلدارية 

مت جامعة  والتكاليف

 أم درمان األيلية

 السودان

دبلوم العلوم  -

التجارية والسالية مت 

مركز السدةر 

للدراسا  التجارية 

 السودان

زمالة السحاسبييت  -

اإلدارييت األمريكية 

CMA 

 

 

 في وظيفة ام  18 -

 مدير مالي

ستة سعوا  في  -

وظيفة محاسب 

 ورئيس  سابا 
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتها 

 من مديريها والسابقة أوالحالية 
 

أسماء الشركات التي يكون  اسم العضو

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

مجالس إداراتها الحالية في 

 أو من مديريها

داخل المملكة / 

 خارج المملكة

الكيان القانوني 

)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 

 محدودة/...(

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إداراتها السابقة 

 أو من مديريها

داخل المملكة / 

 خارج المملكة
يان القانوني الك

)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 

مدرجة/ ذات 

مسؤولية 

 محدودة/...(

 

 
فيصل بن عبدالعزيز  /ميراأل

 بن فيصل آل سعود

شركة اليسر للسقاوال   -

 الصعا ية

 شركة العاصسة -
شركة ييكيت مليتسريف  -

 السعودية العربية السحدودة

الشركة السعودية إلنتاج  -
 األنابيب الفخارية

ركة مشاريع السيال ش -

 العربية السعودية السحدودة
 

 داخل السسلكة -

 

 داخل السسلكة -
 داخل السسلكة -

 

 داخل السسلكة -
 

 داخل السسلكة -

 

 مسايسة غير مدرجة -

 

 ذا  مسؤولية محدودة -
 ذا  مسؤولية محدودة -

 

 مسايسة مدرجة -
 

 ذا  مسؤولية محدودة -

 

 شركة التصعيع الوطعية -

 السعود  الستحدالبعم  -

 شركة رامه لأللسونيوم -
 شركة التير  السعودية -

 داخل السسلكة -

 داخل السسلكة -

 داخل السسلكة -
 داخل السسلكة -

 

 مسايسة مدرجة -

 مدرجةغير مسايسة  -

 ذا  مسؤولية محدودة -
 ذا  مسؤولية محدودة -

سعد سعود  /رالدكتو

 السياري

الشركة السعودية إلنتاج  -

 يب الفخاريةاألناب
 

 داخل السسلكة -

 

 مسايسة مدرجة -

 

شركة الستم للطائرا   -

 السحدودة
الشركة السعودية  -

 للصعا ا  الستطورة

الشركة السعودية لصعا ة  -

 الستبس العسكرية

 بعم القايرة السعود  -

 داخل السسلكة -

 
 داخل السسلكة -

 

 داخل السسلكة -

 

 داخل السسلكة -

 دودةذا  مسؤولية مح -

 
 مسايسة مدرجة -

 

 ذا  مسؤولية محدودة -

 

 مدرجة غير مسايسة -

 
 

 

 
 

سليمان ناصر جبران آل 

  هتالن
شركة مهارة للسوارد  -

 البشرية
الشركة السعودية إلنتاج  -

 األنابيب الفخارية

 شركة السباني الخفيفة -

 داخل السسلكة -

 
 

 داخل السسلكة -

 
 داخل السسلكة -

 

 مسايسة مدرجة -

 
 

 مسايسة مدرجة -

 
 مقفلةمسايسة  -

 

شركة بيت  -

 اإلستشارا  الوطعي

 شركة معالم التسويل -

شركة صو   -

 السعرفة لإستيسار
 

 داخل السسلكة -

 
 داخل السسلكة -

 

 داخل السسلكة -
 

 ذا  مسؤولية محدودة -

 
 مقفلةمسايسة  -

 

 ذا  مسؤولية محدودة -
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 أسماء الشركات التي يكون اسم العضو

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إداراتها الحالية 

 أو من مديريها

داخل المملكة / 

 خارج المملكة

الكيان القانوني 

)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 

 محدودة/...(

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إداراتها السابقة 

 أو من مديريها

المملكة /  داخل

 خارج المملكة
الكيان القانوني 

)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 

مدرجة/ ذات 

مسؤولية 

 محدودة/...(

شركة الريا   - عبدهللا سليمان الضبعان  

 لتستيسارا 
 شركة السكارب -

شركة مصعع رامة  -

 لتلستيوم
 شركة التير  السعودية -

شركة الريا  لسعتجا   -

 االلسعيوم
لسعودية إلنتاج الشركة ا -

 األنابيب الفخارية

الشركة الوطعية لصعا ة  -
 االةاث

شركة الريا  للصعا ا   -

 السعدنية

 داخل السسلكة -

 
 داخل السسلكة -

 داخل السسلكة -

 
 داخل السسلكة -

 داخل السسلكة -

 
 داخل السسلكة -

 

 داخل السسلكة -
 

 داخل السسلكة -

 مسايسة مقفلة -

 
 ةذا  مسؤولية محدود -

 ذا  مسؤولية محدودة -

 
 ذا  مسؤولية محدودة -

 ذا  مسؤولية محدودة -

 
 مسايسة مدرجة -

 

 ذا  مسؤولية محدودة -
 

 ذا  مسؤولية محدودة -

 البعم السعود  لتستيسار -

 شركة التصعيع الوطعية -
 

 

 

 داخل السسلكة -

 داخل السسلكة -
 

 

 
 

 مسايسة مدرجة -

 مسايسة مدرجة -
 

 

 
 

ملحم حمد الدكتور/ 

 علي الملحم *

الشركة السعودية إلنتاج  -

 األنابيب الفخارية
 

 داخل السسلكة -

 

 مسايسة مدرجة -

 

- - - 

عبدهللا عبدالرحمن 

 محمد العبدالواحد

)ممثل عن المؤسسة 

العامة للتأمينات 

 ( االجتماعية

الشركة السعودية إلنتاج  -
 األنابيب الفخارية

 

 داخل السسلكة -
 

 مدرجةمسايسة  -
 

- - - 

 سليمان علي الدخيل

** 

الشركة السعودية إلنتاج  -

 األنابيب الفخارية

 داخل السسلكة -

 

 مسايسة مدرجة -

 

 شركة أميانتيت السعودية -

الشركة العربية  -

لصعا ة أنابيب السيال 

 السحدودة

 داخل السسلكة -

 
 داخل السسلكة -

 مسايسة مدرجة -

 
 ذا  مسؤولية محدودة -
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 م25/12/2021تقدم باستقالته وقبمت بتاريخ * 
 

  م26/12/2021بدأت عضويته بتاريخ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسماء الشركات التي يكون  العضواسم 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إداراتها الحالية 

 أو من مديريها

داخل المملكة / 

 خارج المملكة

الكيان القانوني 

)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 

 محدودة/...(

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

ها السابقة في مجالس إدارات

 أو من مديريها

داخل المملكة / 

 خارج المملكة
الكيان القانوني 

)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 

مدرجة/ ذات 

مسؤولية 

 محدودة/...(

لدكتور/مؤيد عيسى ا

  القرطاس

الشركة السعودية إلنتاج  -

 األنابيب الفخارية
 

 داخل السسلكة

 
 

 مسايسة مدرجة -

 

 ضو مجلس إدارة  -

 حيمصر  الراج
 ضو مجلس إدارة ركافل  -

 الراجحي

ئب رئيس مجلس اإلدارة نا -
والعضو السعتدب لشركة 

 التصعيع الوطعية

رئيس مجلس إدارة شركة  -
 معدنية

 ضو مجلس إدارة  -

الشركة الوطعية لياني 
أوكسيد التايتيعيوم السحدودة 

 )كريستل(

 ضو مجلس إدارة شركة  -
التصعيع وخدما  الطاقة 

 )طاقة(

ئب رئيس مجلس اإلدارة نا -
لشركة التصعيع والصحراخ 

 لتولفيعا 

 ضو مجلس إدارة شركة  -
مصعع ابت خلدون 

 للبصريا   

رئيس مجلس إدارة  -
الشركة الوطعيىة لصعا ة 

 ةالبطاريا  السحدود

 )بطاريا (
رئيس مجلس إدارة  -

الشركة الوطعية لصهر 

الرصاص السحدودة 
 )رصاص(

رئيس مجلس إدارة  -

كة الوطعية للتسوي  الشر
والخدما  السحدودة 

 )خدما (

شركة مجسو ة كابت   -
 الريا 

 

 

 داخل السسلكة -

 
 داخل السسلكة -

 

 داخل السسلكة -
 

 

 داخل السسلكة -
 

 داخل السسلكة -

 
 

 

 داخل السسلكة -
 

 

 داخل السسلكة -
 

 

 داخل السسلكة -
 

 

 داخل السسلكة -
 

 

 
 داخل السسلكة -

 

 
 

 لكةداخل السس -

 
 

 

 داخل السسلكة -

 مسايسة مدرجة -

 
 مسايسة مدرجة -

 

 مسايسة مدرجة -
 

 

 ذا  مسؤولية محدودة -
 

 ذا  مسؤولية محدودة -

 
 

 

 مسايسة غير مدرجة -
 

 

 مسايسة غير مدرجة -
 

 

 ذا  مسؤولية محدودة -
 

 

 ذا  مسؤولية محدودة -
 

 

 
 ذا  مسؤولية محدودة  -

 

 
 

 ذا  مسؤولية محدودة -

 

 

مسايسة غير  -

 مدرجة
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

  لجان مجلس اإلدارة ثانياً:
 :ييورتفرع مت مجلس اإلدارة ةتث لجان 

 

 اللجنة التنفيذية  -1
ويحادد ياعهم مجلاس اإلدارة، ع( أ ضااخ، ي3يي لجعة فر ية معبيقة مت مجلس اإلدارة، رتكون مات ةتةاة )

 .بحيث ال رزيد ي ل السدة  ت مدة العضوية في مجلس اإلدارة  ضويتهم

 

 :ومسؤوليات اللجنةمهام 
 و ليهاا أنالسعاسبة لهاا،  واقتراح الحلوه، ومعوقا  قد اجتسا ا  دورية لدراسة ما يستجد مت أ ساه  -

 ر بها مت السجلس.رعر   ل  مجلس اإلدارة، السسائل التي رتطلب صدور قرا

 القيام بزيارا  ميدانية للسصعع كلسا رطلبت مقتضيا  العسل. -

الشاركة  والتوصايا  إلدارة ورقاديم االقترا اا للجعة،  والتقارير والعرو  الواردةمراجعة الدراسا   -

 .ورطوير العسللتحسيت  ولسجلس اإلدارة

 رعشيطها. وبحث سبل، والتسوي روجيه أ ساه السبيعا   -

 يرى مجلس اإلدارة ركليف اللجعة بها. واالختصاصا  التيالقيام بالسهام  -

 مسارسة الصت يا  السخولة لها بسوجب دليل الصت يا  السعتسد مت مجلس اإلدارة. -

 

 م2021جدول حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 

 
 اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول طبيعة العضوية االسم 

31/07/2021 01/09/2021 

فيصييل بيين عبييدالعزيز  /االمييير 1

 بن فيصل آل سعود
 √ √ رئيس اللجنة

سييييييييعد سييييييييعود  الييييييييدكتور/ 2

 العضو المنتدب -السياري
 √ √ عضو

عبييييييدهللا سييييييليمان الشييييييي  /  3

 الضبعان  
 √ √ عضو
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 لجنة المراجعة  -2
( أ ضاااخ رحاادد 3ةتةااة ) ورتكااون ماات راام رشااكيل لجعااة السراجعااة بقاارار ماات الجسعيااة العامااة للشااركة،

 لتئحة لجعة السراجعة السعتسدة مت الجسعية العامة. ومكافآرهم طبقا   ضويتهم 

 

 :ومسؤوليات اللجنةمهام 

 
ة السراجعااة بسراقبااة أ ساااه الشااركة والتحقاا  ماات سااتمة ونزايااة التقااارير والقااوائم الساليااة عاارخااتص لج

                                    ة بصفة خاصة ما يلي: عمهام اللجوأنظسة الرقابة الداخلية فيها، ورشسل 

     

 التقارير المالية: (أ
اإلدارة وإبااداخ رأيهااا  سمجلاا  وية للشااركة قباال  راااها  لااعدراسااة القااوائم الساليااة األوليااة والساا (1

 والتوصية في شأنها لضسان نزايتها و دالتها وشفافيتها. 

اإلدارة والقوائم السالية  سفيسا إذا كان رقرير مجل –اإلدارة  سطلب مجل  اخ   لعب –إبداخ الرأ  الفعي  (2

للشركة  ادلة ومتوازنة ومفهومة ورتضست السعلوما  التاي رتايح للسساايسيت والسساتيسريت رقيايم السركاز 

 السالي للشركة وأدائها ونسوذج  سلها واستراريجيتها.   

 ها التقارير السالية. عمألوفة رتضسدراسة أ  مسائل مهّسة أو غير  (3

أو مساؤوه االلتازام فاي  هالبحث بدقة في أ  مسائل يييريا السادير الساالي للشاركة أو مات يتاول  مهاما (4

 الشركة أو مراجع الحسابا . 

 .التحق  مت التقديرا  السحاسبية في السسائل الجويرية الواردة في التقارير السالية (5

 اإلدارة في شأنها.  سسحاسبية الستبعة في الشركة وإبداخ الرأ  والتوصية لسجلدراسة السياسا  ال (6

 

   المراجعة الداخلية: (ب
 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والسالية وإدارة السخاطر في الشركة.  (1

  .ة فيهافي  اإلجراخا  التصحيحية للسلحوظا  الواردعدراسة رقارير السراجعة الداخلية ومتابعة ر (2

أداخ وأنشطة السراجاع الاداخلي وإدارة السراجعاة الداخلياة فاي الشاركة للتحقا    الرقابة واإلشرا   ل (3

 وطة بها. عمت روافر السوارد التزمة وفعاليتها في أداخ األ ساه والسهام الس

الاداخلي واقتاراح اإلدارة بتعييت مدير و ادة أو إدارة السراجعاة الداخلياة أو السراجاع  سالتوصية لسجل (4

 .  همكافآر

به مات أ سااه  و سا قامت( إ داد رقرير  ت رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة 5

اإلدارة أن يودع نسخا  كافية مات يا ا التقريار فاي مركاز  و ل  مجلسإختصاصها  خرى ردخل في نطاقأ

بعشاارة أيااام  لاا  األقاال، لتزويااد كاال ماات رغااب ماات الشااركة الرئيسااي قباال مو ااد إنعقاااد الجسعيااة العامااة 

 أةعاخ انعقاد الجسعية. ويتل  التقريرالسسايسيت بعسخة معه. 
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

   مراجع الحسابات:  (ج
اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابا  و زلهم ورحديد أرعابهم ورقييم أدائهم، بعد التحق   سالتوصية لسجل (1

 روط التعاقد معهم. مت استقتلهم ومراجعة نطاق  سلهم وش

السراجعة، مع األخ   ، ومدى فعالية أ ساههو دالت هلتحق  مت استقته مراجع الحسابا  ومواو يتا (2

 في اال تبار القوا د والسعايير ذا  الصلة. 

ية أو إدارياة رخارج عأ ساال  ف ه، والتحق  مت  دم رقديسهمراجعة خطة مراجع  سابا  الشركة وأ سال (3

 ساه السراجعة، وإبداخ مرئيارها  ياه ذلم.  ت نطاق أ 

 اإلجابة  ت استفسارا  مراجع  سابا  الشركة.   (4

  القوائم السالية ومتابعة ما ارِخ  بشأنها.   ل هدراسة رقرير مراجع الحسابا  ومت ظار (5

  

   ضمان االلتزام:  (د
 شركة اإلجراخا  التزمة بشأنها.  مراجعة نتائ  رقارير الجها  الرقابية والتحق  مت ارخاذ ال (1

 التحق  مت التزام الشركة باألنظسة واللوائح والسياسا  والتعليسا  ذا  العتقة.  (2

مراجعة العقود والتعامت  السقتارح أن رجريهاا الشاركة ماع األطارا  ذو  العتقاة، ورقاديم مرئيارهاا  (3

 اإلدارة.  س ياه ذلم إل  مجل

روصاايارها اإلدارة، وإبااداخ  سل راارى ااارورة ارخاااذ إجااراخ بشااأنها إلاا  مجلاارفااع مااا راارال ماات مسااائ (4

 . التي يتعيت ارخاذيا باإلجراخا 

 

 م 2021لجنة المراجعة لعام  جدول حضور اجتماعات

 
 رابعاإلجتماع ال ثالثاإلجتماع ال انياإلجتماع الث اإلجتماع األول طبيعة العضوية االسم 

28/02/2021 04/05/2021 15/07/2021 26/10/2021 

 √ √ √ √  رئيس اللجنة سليمان ناصر آل هتالن 1

 √ √ √ √ عضو الدكتور مؤيد عيسى القرطاس 2

 √ √ √ √ عضو   هشـــــــــــــــــــام علي العقل 3
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

 

 و الترشيحات لجنة المكافآت  -3
 

( أ ضااخ 3ةتةاة ) ورتكاون ماتكة، بقارار مات مجلاس إدارة الشار والترشايحا رم رشكيل لجعاة السكافاآ  

 مت الجسعية العامة. والترشيحا  السعتسدةلتئحة لجعة السكافآ   ومكافآرهم طبقا  رحدد  ضويتهم 

 

 :ومسؤوليات اللجنةمهام 
 

 يلي: والترشيحا  بسا ة السكافآ عرختص لج

  

في ياة، عالت جلس واإلدارةالسبيقة  ت عاإلدارة واللجان الس سإ داد سياسة وااحة لسكافآ  أ ضاخ مجل( 1

رلم السياسة  يراع في  ل  أنظر فيها رسهيدا  ال تساديا مت الجسعية العامة، عاإلدارة لل سورفعها إل  مجل

 رعفي يا. ها، والتحق  مت عارباع معايير ررربط باألداخ، واإلفصاح  

جاوير   بياان أ  انحارا و ة وسياسة السكافاآ  السعساوه بهاا، وعروايح العتقة بيت السكافآ  السس( 2

  ت ي ل السياسة. 

 ها. عالسراجعة الدورية لسياسة السكافآ ، ورقييم مدى فعاليتها في رحقي  األيدا  الستوخاة م (3

فياا ييت عوكبااار الت عااهبيقااة  عاإلدارة واللجااان الس ساإلدارة بسكافااآ  أ ضاااخ مجلاا سالتوصااية لسجلاا (4

 بالشركة وفقا  للسياسة السعتسدة. 

   في ية.عاإلدارة واإلدارة الت ستراح سياسا  ومعايير وااحة للعضوية في مجلاق (5
وإ ادة ررشيحهم وفقا  للسياسا  والسعايير السعتسادة، ماع  هاإلدارة بترشيح أ ضاخ في سالتوصية لسجل (6

 بجريسة مخلة باألمانة.  همرا اة  دم ررشيح أ  شخص سبقت إدانت

في ياة.عاإلدارة وشاغل وظاائف اإلدارة الت سالسطلوبة لعضوية مجلا إ داد وصف للقدرا  والسؤيت  (7

   

   اإلدارة. سأل ساه مجل هالعضو رخصيص  رحديد الوقت ال   يتعيت  ل (8

 مجلااس اإلدارةاساابة لعضااوية عوية لت تياجااا  التزمااة ماات السهااارا  أو الخباارا  السعالسراجعااة الساا (9

 في ية.   عووظائف اإلدارة الت

في يااة ورقااديم التوصاايا  فااي شااأن التغيياارا  التااي يسكاات عاإلدارة واإلدارة الت سعااة ييكاال مجلاامراج (10

 إجراؤيا. 

و  ماات اسااتقته األ ضاااخ السساتقليت، و اادم وجااود أ  رعااار  مصااالح إذا كااان عالتحقا  بشااكل ساا (11

 إدارة شركة أخرى. سالعضو يشغل  ضوية مجل

فيا ييت واأل ضااخ السساتقليت وكباار ع ضااخ غيار التفيا ييت واألعواع وصاف وظيفاي لأل ضااخ الت (12

 في ييت. عالت

 في ييت. عاإلدارة أو كبار الت سواع اإلجراخا  الخاصة في  اه شغور مركز أ د أ ضاخ مجل (13

اإلدارة، واقتاراح الحلاوه لسعالجتهاا بساا يتفا  ماع مصالحة  سرحديد جوانب الضعف والقوة في مجلا (14

 الشركة.
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

 

 م2021 والترشيحات لعاماجتماعات لجنة المكافآت جدول حضور 
 

 اإلجتماع الثالث اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول طبيعة العضوية االسم 

19/05/2021 18/12/2021 25/12/2021 

فيصل بن عبدالعزيز  /ميراأل 1

 بن فيصل آل سعود

 عضو

√ √ √ 

 رئيس اللجنة  سليمان ناصر آل هتالن 2
√ √ √ 

 عضو  سليمان الضبعان  عبدهللا 3
√ √ √ 

 

 

  واإلدارة التنفيذيةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح عن 
 

رحدياد   إلا واإلدارة التعفي ية ت السجلس  واللجان السعبيقةالسكافآ  أل ضاخ مجلس اإلدارة رهد  سياسة 

وخ متطلبااا  نظااام وكبااار التعفياا ييت فااي اااولجانااه معااايير وااااحة لسكافااآ  أ ضاااخ مجلااس اإلدارة 

جاا ب أفااراد يتستعااون بقاادر ماات  إلاا السااوق الساليااة، كسااا رهااد  السياسااة  ولااوائح ييئااة الشااركا  وأنظسااة

ماات خاته ربعااي  واإلدارة التعفي ياةمات أجال العساال فاي مجلااس اإلدارة واللجاان  والقادرة والسويبااةالكفااخة 

 ورحقيا  مصاالححسايت أداخ الشاركة للسكافاآ  ومرربطاة بااألداخ، مساا يساايم فاي ر وبرام  محفازلخطط 

 مسايسيها.

 

 المعايير العامة للمكافآت:

وكباار  وأ ضااخ اللجاانللسجلس بسكافآ  أ ضااخ السجلاس  والترشيحا  بالتوصيةرختص لجعة السكافآ  

 العحو التالي: وذلم  ل بالشركة، وفقا  للسعايير السعتسدة  التعفي ييت

 إلداررها. والسهارا  التزمةالشركة  أن ركون السكافآ  متعاسبة مع نشاط -1

 مرا اة ربط الجزخ الستغير مت السكافآ  باألداخ  ل  السدى الطويل. -2

 وطبيعة ودرجاة السخااطر وأيدافها ومع  جمررا   الشركة انسجام السكافآ  مع استراريجية الشركة  -3

 لديها.

سااائد فااي سااوق العساال فااي رحديااد  ومااا يااوراخاا  الشااركة فااي اإل تبااار مسارسااا  الشااركا  اآلخاارى  -4

 .والتعويضا السكافآ ، مع رفاد  ما قد يعشأ  ت ذلم مت اررفاع غير مبرر للسكافآ  

 يتعل  بالتعييعا  الجديدة. والترشيحا  فيسايتم إ داديا بالتعسي  مع لجعة السكافآ   -5

والسااؤيت  بشاااغلها،  والسهااام والسسااؤوليا  السعوطااةرحاادد السكافااآ  بعاااخ  لاا  مسااتوى الوظيفااة،  -6

 .ومستوى األداخ، والسهارا ، والخبرا  العسلية، العلسية
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  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

يقاوم بهاا  واأل سااه والسساؤوليا  التاياختصاصاا  العضاو  ومتعاسابة ماعأن ركون السكافاآ   ادلاة  -7

األيدا  السحددة مت قبل مجلاس اإلدارة الساراد  إل مجلس اإلدارة أو اللجان، باإلاافة  ويتحسلها أ ضاخ

 رحقيقها خته السعة السالية.

 مجلس اإلدارة. و جسها وخبرة أ ضاخاألخ  بعيت اإل تبار القطاع ال   رعسل فيه الشركة  -8

 وخباارة معاساابةدارة ذو  كفاااخة إأن ركااون السكافااأة كافيااة بشااكل معقااوه السااتقطاب أ ضاااخ مجلااس  -9

 .ورحفيزيم واإلبقاخ  ليهم

فاي رقريار مجلاس  وكباار التعفيا ييت ولجانه السعبيقاةجلس اإلدارة يتم اإلفصاح  ت مكافآ  أ ضاخ م -10

 اإلدارة السعو  وفقا  لتئحة  وكسة الشركا .

 

  ولجان  المنبثقة:مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 ضاويته  وذلام مقاباللاير ساعود ،  200,000يستح   ضو مجلس اإلدارة مكافاأة ساعوية مقاداريا  -1

  سعود .لاير 3,000جلسة قدرل  لكل وبده  ضورفي السجلس 

 لاير سعود . 5,000يستح   ضو لجعة السراجعة بده  ضور لكل جلسة قدرل  -2

 لاير سعود . 5,000 ضور لكل جلسة قدرل  والترشيحا  بدهيستح   ضو لجعة السكافآ   -3

وياتم  لا  اآلداخ، أ ضاخ اللجعة التعفي ياة ساعويا  إ تساادا   والترشيحا  بسكافآ روصي لجعة السكافآ   -4

 التوصية لسجلس اإلدارة إل تساديا. رفع

صار  مات مكافاآ   واساترداد ماايح  للشركة السطالبة بالتعويض  ت الضارر الا   يلحا  بساسعتها  -5

  اه: وذلم فيآخرى رحسلتها الشركة،  ورعويضا  وأ  ركاليف

السسلكاة  واللاوائح فاية األنظساة ر أو بسخالفايباالتزو واألماناة أوارركاب العضو  سال مخال بالشار   -أ  

 العربية السعودية أو في بلد آخر.

 يتررب  ليه ارر بسصلحة الشركة. ومهامه وواجباره مساه في القيام بسسؤولياره ل عد إخت -ب  

بسبب التغيب  ت ةتةة اجتسا اا  متتالياة خاته ساعة  –بقرار مت الجسعية العامة  –إنهاخ العضوية  -ج  

 مشروع يقبله مجلس اإلدارة. وا دة دون   ر

 

  التنفيذية:مكافأة اإلدارة 

 

 رشتسل مكافآ  اإلدارة التعفي ية  ل  ما يلي

 (وبصفة شهريةرارب أساسي )يتم دفعه في نهاية كل شهر ميتد   -

 (وبده السواصت السكت  )بدهبدال  رشتسل  ل  سبيل السياه ال الحصر  -

 ولعائلتهمزايا رأميت طبي له  -

 ياسة رأميت  ل  الحياة س -

 مكافأة سعوية مرربطة بسؤشرا  األداخ وفقا  للتقييم السعو  ال   يتم به ا الخصوص -

  خدماة  ومكافاأة نهاياةمزايا آخرى رشسل  ل  سبيل السياه ال الحصر )إجازة سعوية، ر اكر سافر ساعوية  -

 .(البشرية السعتسدة مت قبل الشركة وسياسة السوارد سب نظام العسل 

 

 وكبار التعفي ييتوأ ضاخ اللجان واح مكافآ  أ ضاخ مجلس اإلدارة التي روه اجدال وفيسا يلي
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 مكافآت أعضاء اللجان
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أعضاء وأسماء بيان بتواري  الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة 

 جمعياتمجلس اإلدارة الحاضرين لهذه ال
 

 

 

 
 

 م25/12/2021تقدم باستقالته وقبمت بتاريخ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة الحضور 5/04/2021 28/02/2021 سماء اعضاء مجلس االدارةأ

بيين فيصييل آل  زعبييد العزيييفيصييل بيين  /االمييير

 √ √ سعود
 

100% 
 العضو المنتدب -سعد سعود السياري الدكتور/

√ √ 
 

100% 
 سليمان ناصر جبران آل هتالن

√ √ 
 

100% 
 سليمان الضبعان   الشي / عبد هللا

√ √ 
 

100% 
 دكتور/مؤيد عيسى القرطاسال

√ √ 
 

100% 
ممثيييل عييين )عبيييدهللا عبيييدالرحمن العبدالواحيييد 

 √ √ (المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 

100% 
 *الدكتور/ ملحم حمد علي الملحم  

√ √ 
 

100% 
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 :وأسبابهاالطلبات  وتواري  تلكن عدد طلبات الشركة لسجل المساهمي

 
عدد طلبات الشركة لسجل 

 المساهمين

 أسباب الطلب تاري  الطلب

 الجمعية العامة 22/02/2021 1

 الجمعية العامة 28/02/2021 2
 الجمعية العامة 21/03/2021 3
 إجراءات الشركات 21/03/2021 4
 الجمعية العامة 05/04/2021 5
 الشركات إجراءات 13/06/2021 6
 إجراءات الشركات 12/09/2021 7

 إجراءات الشركات 15/12/2021 8
 

 العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:
 ، كسا يو مواح بالجدوه التالي:م2021 ل  الشركة خته  ام  ةغرامفر   رم

 
 العقوبة/الجزاء/التدبير

 االحترازي/ القيد االحتياطي

سبل عالجها وتفادي وقوعها  عة للمخالفةالجهة الموق أسباب المخالفة

 في المستقبل

رأخر في رسديد رسوم  5,000

 السحجر

وكالة الوزارة لليروة 

 السعدنية

رسديد الرسوم في الوقت 

 السعاسب

 

 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
  مت ظاا  جويرياة ألرقاباة الداخلياة  ادم وجاود جاراخا  اإظهر  نتائ  السراجعة السعوية لفا لياة وأ

دارة السراجعة الداخلية بالشركة  سليا  مراجعة رشغيلية مستسرة للتحق  إرعف  رؤةر  ل  نشاط الشركة، و

ة األداخ ، خمت فعالية نظام الرقابة الداخلية في  ساية أصوه الشركة ورقويم مخاطر العسل وقيال مدى كفا

با  الخارجي است مهسة مراجعته للبيانا  السالياة الختامياة للشاركة بتقاويم نظاام كسا يقوم مراقب الحسا

الرقاباة الداخلياة ورزويااد الشاركة بتقريار يتضااست نقااط الضاعف فااي العظاام وكيفياة معالجتهااا ، كا لم يااتم 

  ظهار  نتاائأرسكيعه مت االطتع  ل  كافة محاار لجعة السراجعة  للفترة السالية محال الفحاص ، ولقاد 

م ، وأن نظاام الرقاباة الداخلياة الا   2021السراجعة السعوية فا لية إجراخا  الرقابة الداخلية خاته  اام 

  رطبقه الشركة أ د  ل  أسس سليسة ورم رعفي ل بكفاخة وفا لية. 

  

   

 المساهمون
ساع  الشاركة ستراريجية الرئيساة للشاركة وريدا  اإليتسام بهم مت األيعد رحقي  رطلعا  السسايسيت واإل

 موقاع تمهام باالتطورا  السهساة بالشاركة  ات طريا  إل  التواصال الفعااه ماع السساايسيت وإباستسرار 

فصاااح التااي رحاارص خاارى وفقااا  لسياسااة اإلرصاااه األنترناات ووسااائل اإلوموقعهااا  لاا  شاابكة اإل رااداوه،

نظساة السعساوه بهاا السالية واأل لتزام باللوائح التعفي ية لعظام ييئة السوقربا ها مت خته اإلإالشركة  ل  

الاواردة فاي الئحاة  وكساة سترشاادية اإلالشاركة رطبيا  اال كاام  وررا اي ،في السسلكة العربية الساعودية
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لتاازام الشااركة، الساايسا فيسااا يتعلاا  بحقااوق السسااايسيت واإلنشااطة أو  ساااهأالشااركا  التااي لهااا  تقااة ب

 فافية.فصاح والشجراخا  الستعلقة باإلبالتعليسا  وباإل

 

 

  القوى العاملة والتدريب
ختيااار ورطااوير يسيااة قصااوى لتعسيااة السااوارد البشاارية ماات خااته باارام  متخصصااة إلأرااولي الشااركة 

، السوظفيت ورخطيط مسارارهم الوظيفية بساا يضاست شاغل السعاصاب بالشاركة بالكفااخا  السؤيلاة السسيازة

يجابياة الستررباة  لا  حق  العدياد مات العتاائ  اإللي واألداخ(واصلت الشركة رطوير برنام  )الحوافز  دولق

( 452) م2021ديسااسبر 31د مااوظفي الشااركة كسااا فااي ياادا  وقااد بلااغ  اادداخ كاال موظااف مااع األأربااط 

    موظف.

 

 

 للجمعية العامة للمساهمين مجلس اإلدارةتوصيات 
 .م31/12/2021 في ةالسعتهي ةالسالي السعة ت  ل  رقرير مجلس اإلدارة  التصويت .1
 .م31/12/2021السعتهي في  السالي العام القوائم السالية  ت ل   لتصويتا .2

 م.31/12/2021التصويت  ل  رقرير مراجع  سابا  الشركة  ت العام السالي السعتهي ف   .3

 ل  روصية لجعاة السراجعاة،  التصويت  ل  رعييت مراجع الحسابا  للشركة مت بيت السرشحيت بعاخ   .4

م 2022القوائم السالية للربع الياني واليالث والسعو  مات العاام الساالي  وذلم لفحص ومراجعة وردقي 

 .م ورحديد أرعابه2023والربع األوه مت العام السالي 

رباع ساعو   ات  ع أرباح مر لية بشكل نصف ساعو  أوالتصويت  ل  رفويض مجلس اإلدارة بتوزي .5

 .م2022العام السالي 

لدخيل  ضاوا  بسجلاس اإلدارة  تا  نهاياة فتارة السجلاس التصويت  ل  رعييت السهعدل سليسان  لي ا .6

 بدال   ت العضو السستقيل الدكتور ملحم  سد السلحم .

 

 

 شكر وتقدير 
ويتقدم مجلس اإلدارة بالشكر والعرفان إل  السساايسيت الكارام  لا  د سهام وةقاتهم الغالياة والا  العاامليت 

  السيسرة.بالشركة  ل  جهوديم 

 ،،السوف ،وهللا 
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