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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 مجلس إدارة تقرير

 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 2018عادية لعام الغير المقدم للجمعية العمومية 
 

 

يسررمجلس رراجة الشجاة ررمعوجاةسررتا يوجنابرر اجاخا يةررنجاةدم للرروج اجيسررميجة سرر  شجاةنسرر ننة ج سملررم جاةسرر ا ج رر ج
ولبضن  ج نمجاةبطالاتجواة بر ئ ججاةنمقسو،اةن ةةوجلصحاب جب ةساائمججي31/12/8201فيجاةت يجاةن ةيجاةن بهيج

جواخا طو.
 

 

 نبذة عن الشركة
يجبغررمإجةابرر اجاخا يةررنجج1977نرررجاةناافر ج1397 رر يجج أسسر جاة ررمعوجاةسررتا يوجنابرر اجاخا يةرنجاةدم للررو

يجةةرر جكررمعوجلسرر ننوجيررم رجلرر  جقررمل جج2007 رر يجفرر ججوقررمج حاةرر ذاتجلسررلاةةوجلحررمو شججاةدم للررو،جكررمعو
جل ةااجلل  .ج150

 
 

 سياسة الشركة
 جةابرر اجو ررافةمجاخا يةررنجاةدم للرروجبسررا شجواا ةرروج  ةةرروجوب يبرروجيسررنجلبط فرر تجاةتنةرر جواةناا ررد ت

 .اة ظمجاةنطفسووج
 جج9001:2015اةبطفة جواةنح فظوج   جاظ يجاةسا شجايزوج
 اةتن ج   جاةبطالجاةنسبنمجفيججنةعجاةن  ط جاةدت ةوجفيجاة معو.ج 
    جاةنمعزجاةسة   جناب اجو ازلعجل بس تجاخا يةنجاةدم للوجفيجل طسوجاة مقجاخوسط.جاةنح فظوج
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 
 شطة الشركة الرئيسيةأن

ي ن جا  طجاة رمعوجاابر اجو صر ةعجواسربةما جو صرميمجوبةرعجا ا يةرنجاةدم للروجو ا رةق ه جول حس  هر ج
جل رررم،جيةررر ج1200ل رررمجاةررر جج100لررر جلبننررر تجوو رررقتجلط طةررروجوتقفهررر جبنس سررر تجلمب دررروجلررر ج

جواةناا د تجج حمصجاة معوج   ج سميمجي ا جلبك ل وجذاتججا شج  ةةوجولط بسوجة ناا د تجاةت ةنةو
ا ررر طجتطررراطجكرررف  تجاةصرررم جةفررريجل ررر للعجاة رررمعوجاةنمب دررروجوذةررر جةسنةرررعجترررمل تججاةنتنرررا جيهررر 

جوجت لجه . اةصحيجواةبا ةقتجاةن زةةوجسااطج ات جاةنن كوج
اجاةافرر طجبسنةررعجلبط فرر تجاةن رر للعجاةنمب درروجفرريججنةررعجا وقرر تجوذةرر جو حررمصجاة ررمعوج  رر ج ررن 

ج جع ارر جاةظررمو ا يةررنجو ا ررةقتجوتقفررةجبصررالشجسررملتوجوفاللرروجاي رر بضررن اج اللررمجاةنبط فرر تجلرر ج
ج.وا سف ب

سربةما جةط جسر ال  جلرعجيرمصجاة رمعوج  ر جج ةفج200,000اب جةوجةنص اعجاة معوجو ف غجاةط قوجانج
سررربنمالجاةباللرررمجة ن ررر للعجةوجبترررلجاةف رررا جةضرررن اج يرررمج يررر  جيصرررا جاسررر جفررريجبترررلجاةنررراا جفررريج

ج ج أتةمجفيجسةمجاةن  للع. ةبد   جيصا ج
 

 اإلنتاج 
ي سررفوججيج2017طرر جةترر يجج93,390يجلس لارروجيرررجج2018طرر جةترر يج 87,264 معوي ررغجةابرر اجاة رر

ج.% 6.56قملن جةامد إج
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  وأداء الشركة النتائج الماليةأواًل: 
 

 في السنوات المالية الخمس األخيرة وخصومها ونتائج أعمالهاملخص ألصول الشركة  -1
 

                        قائمة المركز المالي                        -أ
 

 )بآالف الرياالت(                                                                           

 البيان
المطبقة في المملكة العربية  لمعايير الدوليةوفقًا ل

 السعودية
وفقًا لمعايير الهيئة السعودية 
 للمحاسبين القانونيين

2018 2017 2016 2015 2014 
ج244,622 242,563ج225,269ج137,051ج118,661ج  ا جلبماوةو
  ا جغةمج

جلبماوةو
ج221,562ج209,071ج240,955ج226,772ج215,085

 466,184 451,634 466,224 363,823 333,746 مجموع األصول
ج187,412ج168,899ج113,538ج42,315ج23,973جةةبزال تجلبماوةو
قموإجطال وج

جاخج 
ج12,500ج-ج-ج-ج-

ةةبزال تجغةمج
جلبماوةو

ج14,123ج17,362ج17,187ج16,723ج16,620

 214,035 186,261 130,725 59,038 40,593 مجموع اإللتزامات
ج150,000ج150,000ج150,000ج150,000ج150,000جل رجاةن  
ج61,517ج71,840ج75,000ج75,000ج75,000جةيبة طة ت

ج40,632ج43,533ج110,499ج79,785ج68,153ج لب حجلحبسزش
مجموع حقوق 
 252,149 265,373 335,499 304,785 293,153 المساهمين

مجموع اإللتزامات 
وحقوق 
 المساهمين

333,746 363,823 466,224 451,634 466,184 
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 قائمة الدخل                                             -ب
 )بآالف الرياالت(

 البيان
المطبقة في المملكة  وفقًا للمعايير الدولية

 العربية السعودية
وفقًا لمعايير الهيئة السعودية 
 للمحاسبين القانونيين

2018 2017 2016 2015 2014 
ج342,736ج390,302ج293,605ج164,355ج117,964جاةنفةت ت

ج(207,889)ج(225,224)ج(179,770)ج(107,901)ج(92,208)ج ك دوجاةنفةت ت
 134,847 165,078 113,835 56,454 25,756 مجمل الربح
 - -ج2,967 1,673 234جةيما اتجآتمىج

ج(17,731)ج(20,656)ج(18,788)ج(10,110)ج(5,832)جلص للفجيةتةو
ج(10,754)ج(16,378)ج(19,142)ج(16,170)ج(12,447)جلص للفجة اللو
 106,362 128,044 78,872 31,847 7,711 الربح التشغيلي

ةيما اتج)لصموف ت(ج
جآتمىج

ج(5,778) (21,811)ج(3,454) (1,287) (1,033)

 100,584 106,233 75,418 30,560 6,678 قبل الزكاة صافي الربح
 - (3,009) (2,171) (1,606) (2,290) الزكاة
 100,584 103,224 73,247 28,954 4,388 صافي الربح

ربحية السهم من صافي 
 6.71 6.88 4.88 1.93 0.29 الربح

 رباح المستبقاة               رباح واأل حساب توزيع األ  -ج
 )بآالف الرياالت(      

 بيــــــــان ريال
جيج01/01/2018ل ةمجاخلب حجاةنفس شجعن جفيج 79,785

 (9اةموةيجة بسملمجاةن ةيجلقمج)جمصمج أبةمج طفة جاةنتة لي (15,338)
جبتمجاةبتمي ج ي01/01/2018ل ةمجاخلب حجاةنفس شجعن جفيج 64,447
جي2018يض  ج  فيج ت ج 4,388
جي2018ي ا جاةمت جاة  ل جاآلتمجةت يججمصمي (682)

جيج31/12/2018ل ةمجاخلب حجاةنفس شجعن جفيج 68,153
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  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

 حتجزةماألرباح ال-د
 (جل ةااجلل  .68,726يجلف غ  جوقمل ج)ج31/12/2018فيججحبسزشي غجل ةمجاخلب حجاةن

ج
ج(2018-2014)جاناجانيما اتجةمناجس اات

 
 
 
 
ج
 
 
 
ج
 

 (2018-2014)جلب حجةمناجس ااتاخاناج  فيج
 
 
 
 
 
 
 
ج
ج
ج
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ج
ج(2018-2014)جاةبغةمجفيجيساقجاةنس ننة جةمناجس اات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2018م و2017للعامين  )المبيعات( يراداتاإلافي إلجمالي تحليل جغر  -2
ج

 التغير 2017 2018 البيان
ج3,663,623ج42,834,387ج46,498,010جلفةت تجاةن طسوجاةاسط 
ج(7,622,012)ج17,453,785ج9,831,773 لفةت تجاةن طسوجاة ن ةةو
 (8,518,661)ج27,134,034ج18,615,373 لفةت تجاةن طسوجاةس ابةو

ج(428,276)ج478,006ج49,730  تجاةن طسوجاة مقةولفةت
ج18,070,520ج23,996,564ج42,067,084جلفةت تجاةن طسوجاةغمبةو
 5,165,194 111,896,776 117,061,970 مجموع المبيعات المحلية
 (51,555,977) 52,458,373 902,396 (و أوروبا المبيعات الخارجية )دول الخليج
 (46,390,783) 164,355,149 117,964,366 المجموع

 

 

 

 

 

252,149

265,373

335,499

293,153

304,785

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

2014

2015

2016

2017

2018

mailto:svcp@svcp-sa.com


 

7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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-Website: www.svcp sa.com-svcp@svcpmail: -E +966 11 4984815 Fax: -+966 11 4980772  Fax: 

 

 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

 

 تحليل ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة: -3
 )بآالف الرياالت(      

 نسبة التغير التغيرات م2017 م2018 البيان
ج(%28.23)ج(46,391) 164,355 117,964 المبيعات
ج(%14.54)ج(15,693)ج(107,901)ج(92,208) تكلفة المبيعات
ج(%54.38)ج(30,698)ج56,454ج25,756 مجمل الربح

ج(%86.01)ج(1,439)ج1,673ج234 إيرادات تشغيلية آخرى 
ج(%30.45)ج(8,001)ج(26,280)ج(18,279) مصروفات تشغيلية آخرى 
ج(%75.79)ج(24,136)ج31,847ج7,711 الربح التشغيلي

 

 

 رباحاأل -1
 ية نر جعر اج ر فيجاةرمبلجقفر جللر  ج(جل ةرااج6,678وقرمل ج)ي غج  فيج لب حجاة معوجقف جاةزع شجلف غ  ج

جةامدررر إ اةررر جاةسرررفنجولمجرررعج%78.15جقرررمل امدررر إجةي سرررفوجج(30,560)اةزعررر شجة سررر وجاةسررر بسوج
 .ي سفوج داقجةامد إجاةبك ةةفجاةنفةت ت

 لل  ل ةااج(ج2,290يجلف غج)ج2018  جاةت يججو ملفوجاةمت اةزع شجاة م ةوججلمص جي غ. 
 للرر  جية نرر جعرر اج اجل ةرراجج(7,711)يسرر وىجيجج2018ةسرر وججيلرر ج حسةرر جلبررلج  ررغة  ن  رر جاة ررمعوج

اخلبر حجاةب رغة ةوججامدر إةللر  جلنر جيت ر ججل ةرااجج(31,847)اةمبلجاةب غة  جة س وجاةس بسوجيس وىج
 .ي سفوج داقجةامد إجاةبك ةةفجاةنفةت تجامد إابةسوجة %75.79ي سفوج
 

 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:
 مج   جاة معوجقموإجقصةمشجوطال وجاخج جيسنجاةبدصة جاةب ةي:جياج
للرر  جوقررمجج( رردم)لف ررغجيج1/1/2018ي غرر جاةسررموإجقصررةمشجا جرر جفرريججاخجرر :سررموإجقصررةمشجاة .1

للرر  جج(80,000,000بنف ررغج)يج2018اةن ةةرروججيصرر  جاة ررمعوج  رر ج سررهةقتجي كةرروجتررق جاةسرر و
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وقررررمجي ررررغجاةم ررررةمجفرررريجاه يرررروجاةسرررر وججللرررر  ،(ج75,000,000اةسرررر وجلف ررررغج)تررررق ججوسررررم تجاة ررررمعو
 (جلل  .5,000,000)جلف غجوقمل جي31/12/2018
 

 ي.2018ةمج حص جاة معوج   جقموإجطال وجاخج جفيج  يججاخج :جوإجطال وجاةسمج .2
ج

 تسلسل
اسم الجهة 
 المانحة
 للقرض

مبلغ أصل 
 القرض

مدة 
 القرض

المبالغ 
المدفوعة سدادًا 
للقرض خالل 
 السنة

بقى المبلغ المت
 من القرض

المديونية 
اإلجمالية 
 للشركة

اةف  جاةستا ىجج1
 - - 25,000,000 يوم 90 25,000,000جاةهاة مى

ج2
اةف  جاةستا ىج

 - - 10,000,000 يوم 91 10,000,000جاةهاة مى

ج3
اةف  جاةستا ىج

جاةهاة مى
 - - 15,000,000 يوم 90 15,000,000

ج4
اةف  جاةستا ىج

جاةهاة مى
 - - 10,000,000 يوم 88 10,000,000

ج5
اةف  جاةستا ىج

 - - 10,000,000 يوم 90 10,000,000جاةهاة مى

ج6
اةف  جاةستا ىج

جاةهاة مى
 - - 5,000,000 يوم 91 5,000,000

ج7
اةف  جاةستا ىج

جاةهاة مى
 5,000,000 5,000,000 - يوم 91 5,000,000
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

  :والمستحقةالمسددة  المدفوعات النظامية
 

ج
جاةفة ا

جي2018

ج
جو فجلاجزجةه 

ج
جية اجاخسف ب جاةنسم 

اةنسبح جيب ج
اه يوجاةدبمشج

اةن ةةوجاةس الوج
جوةمجيسم 

ج-ج1,763,843جاةزع ش
اةزع شجاةنسم شجةت يج

جي2018
اةزع شجاةنسم شجةت يج

جي2018

ج357,514ج2,808,277جاةضملفو
اةضملفوجاةنسم شجةت يج

جي2018
لمص جة همج

جي2018 يسنفمج
اةنؤسسوجاةت لوج

بألة  تجة 
جانجبن  ةو

ج162,358 1,867,601
  بزيجاة معوجيمفعجلسايج
اةبألة  تجانجبن  ةوج

ج ن كة  جلعجاةس اااج

لمص جة همج
جي2018 يسنفمج

 ك ةةفج أكةماتج
جوجاازات

ج-ج483,783
  بزيجاة معوجيمفعجلسايج

واةساازاتجاةبأكةماتج
ج أتةمجيمواج

  بزيجاة معوجيمفعجلسايج
واةساازاتجاةبأكةماتج

ج أتةمجواجيم

ج-ج1,203,444جلسايجل بنجاةتن 
  بزيجاة معوجيمفعجلسايج

ل بنجاةتن جيمواج
ج أتةم

  بزيجاة معوجيمفعجلسايج
ل بنجاةتن جيمواج

ج أتةم

ج31,268 212,230جلسايجاةنح جم

   زيجاة معوجيمفعجلسايج
جولس ي جاةكنة تةيس لج

اةنسبه كوجل جاةنح جمج
جنةلوج"لما"جةة 

سايج   زيجاة معوجيمفعجلج
جولس ي جاةكنة تةيس لج

اةنسبه كوجل جاةنح جمج
جنةلوج"لما"جةة 

 - 274,078جاةمسايجاةسنمعةو

   زيجاة معوجيمفعج
اةمسايجاةسنمعةوج  ج

اةفض  وجاةنسبال شجل ج
جاةم لا

   زيجاة معوجيمفعج
اةمسايجاةسنمعةوج  ج

اةفض  وجاةنسبال شجل ج
جاةم لا
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 
  :في الشركةإلستثمارات واالحتياطيات لمصلحة موظا

شركة على تأمين مستقبل موظفيها وتحقيق األمان الوظيفي لهم وفيما يلي جدول يوضح قيمة تحرص ال

 م لصالح موظفي الشركة 2018المخصص المكون خالل عام 

 )بآالف الرياالت(      

جاةف م
اةم ةمجعن جفيج

جي01/01/2018
اةن ااجتق ج

جي2018  يج
ل  فآتج
جلمفا و

ة   شججتس ئم
 رجاةسة

جانكباال ج

اةم ةمجعن جفيج
جي31/12/2018

مكافئة نهاية 

 الخدمة
16,723 1,896 (2,681) 682 16,620 

 

 
 وصف ألنشطة أدوات الدين

وجلركعماتجير ج يساقجتة لجج  وج جل ةةوج ت قميوجو  ج ولاقجسهم ة جة واتج ي جق ي وجة بحال ج يوج  ج اجمج
ةرر جة واتج يرر جق ي رروجة بحالرر ج كببرر بجبناجررنجةوج قج حالرر ج جيسرراج وجيسرراقجل رر يهوجعنرر ج جياجررمج كببرر بجة
وج  رمل ه جاة رمعوج يسراقجل ر يهوجج وجلركعماتجير جاكببر بج ووجيساقجتةر لج وج ولاقجل ةةوج ت قميوج سهمج 

جسربم ا جترق  واتج ير جق ي روجةإخ ج ةغ طجل جج ارنجاة رمعوجةجو وجكماطج سبم ا جة ج ل حبه ،جوةةاجن  كج
ج.جي2018  يج

 
 يضاح االختالف عن معايير المحاسبةإ

  جلت يةمجاةنح سفوجاةص  لشج  جاةهةلوجاةستا يوجة نح سفة جاةس اااة جب أاجلماجتوجج تتبقفةيوج  ج اجمج
 اةساائمجاةن ةةوجة  معو.
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
لصرر حوججانملرروجخيررمج  ضرر طجج سررمجاة ررمعوجااررةج ج اجررمجلترر لقتج وج سررا ج اجررمجفةهرر ج وجع ارر ج اجررمجفةهرر 

جكم جذىج ققوجبأىجل هم.جخ لس اجان الشج وجاةنميمجاةت يج وجة نميمجاةن ة ج وج
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
يرروج تطرر طججانملرروجوةةسرر جن رر كج ج  اجاةسرراائمجاةن ةةرروجة  ررمعوجت ةةرروجلرر ج يظهررمج سملررمجلماجترريجاةحسرر ب تج

ج حدظ تج س نه .
ج
 حسابات الشركة والقوائم المالية  مراجعي

جيج03/05/2018نررجاةناافر ج17/08/1439جبن  هر جاةن تسرمجفريجة   يروجفريجاةغةرمجوافس جاةسنتةروجاةت لروج
اةسرراائمججةنماجتروج(BDOولسب ر لواج)قر اااةااججوكرمع  جلح سرفااجكرمعوجاةرمعبالجلحنرمجاةتنرم ج  ر ج تةرة ج

وجاةمبررعجاخو جبنرر جفرريجذةرر جاةسرراائمجاةن ةةرروجاةمبررعجسرر الوججيج31/12/2018اةن ةةرروجة سرر وجاةن ةةرروجاةن بهةرروجفرريج
جو حميمج  ت بة.يجج2019ل جاةت يجاةن ةيج
 

 قرارات مجلس االدارة إ
  ر ججوإسر   ا جل ج ولجلس اجان الشجولسؤوةة  ةجفريجين يروجلاجرا اتجاة رمعوجفر اجلس راجان الشججاطقق  جة

اجرعجاةحسر ب تجوابر ئ جلبط فر تجاةسراقجاةح ةةروجواةنؤكرماتجوب ر طج  ر ج سملرمجلمججةميرة،اةنبافمشجاةنت ال تج
 -ي ي:جل جيؤعمجاةنسبسف ةوج

  اجسسقتجاةحس ب تج  متجب ة   جاةصحةل. .1
 .وادكجبد   ةو اجاظ يجاةمق بوجاةمات ةوج  مج   ج ساجس ةنوج .2
  اةج جياجمج  جك جيكعمجفيجقملشجاة معوج   جلاا  وجا  طه . .3
 

مجلـس اإلدارة  أو التـي رفـ   وبـين قـراراتيوجد تعارض بينها  توصيات لجنة المراجعة التي
أو  وتقييم أدائـه وعزله وتحديد اتعابهالمجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة 

 األخذ بها وأسباب عدمالتوصيات   ومسوغات تلكتعيين المراجع الداخلي  
اةبررريجلفرررلججوان الش،ج لس ررراججبرررة جقرررمالاتوج جياجرررمج ا رررة تجلررر جةس ررروجاةنماجتررروجفةهررر ج تررر لإجية هررر ج
 وج تةرررة ججو سةرررةمج  ائرررةجو زةرررةجو حميرررمجا ت برررةاةنس ررراجاختررركجيهررر جب رررأاج تةرررة جلماجرررعجيسررر ب تجاة رررمعوج

جاةنماجعجاةمات ي.
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة 
 

 الخطط والقرارات 
جوجوقفج ن ة  ه .ج    شجنة  وجاة معوجح  مجنةةاجةمىجاة معوجاةوجفيجاةاق جاة

 

  التوقعات المستقبلية
ج         جاةت ي جفي جاة معو جلفةت ت جةجن ةي جفي جةامد إ جن  ك جج2018ك ا جاةت يجج%28.23ي سفو   

جاةنس وةة ج2017اةس ي ج ج أبم جو جعفةمش جل جاةن  للعجبصالش جاةتن جو اقفجاةتميم جوذة جبسفنج ف طؤ ،
جفيجاةنن كوج وج و جاةساالجفيجل طسوج و جلس اجاةبت واجاةم ةسيجابةسوجاةا عجانقبص    جاةت يجسااط 

لن ج  ىجةة جةامد إجاةط نج   جل بس تجاة معوجوب ةب ةيجةامد إجاةط قوجاناب جةوجو م نج   جذة ج
ج جي سفو جاةب غة ةو جاخلب ح جةامد إ جةة  ج  ى جيمول  جواةك  جاناب ا ج ك ةةف جاةت يجج%75.79ةل د ع   

ل جةمجيحمثج غةمجةيس ييجل نارجفيججي2019واةبيجل جاةنباقعج اجيسبنمج أبةمن جتق جاةت يجج2017
ج.جي2019اة صفجاةث ايجل جاةت يج

ج
،جفن جاةنباقرعج اجيسربنمج رأبمجاخ اطجوط فر تجاةسراقج أبةمجاةظمو جانقبص  يوجاةح ةةووجاظمآجنسبنمالج

وجاةررك جج2019بفرر طؤجفرريجةاسرر زجاةن رر للعجتررق جاةترر يجةاجةسرربنمالجو ةررمشة دبررمشجاةح ةةرروجلنرر جسررةؤ  جةةرر ج
سةؤبمجس فآج   جيسمجاةنفةت تجل جةمجيطم ج غةمجةيس ييجل نارجيس  مج   ج را شجاة  ر طجةةر جاخسرااقج

يسرنجاةنؤكرماتجاةح ةةرو،جعنر جسربتن جج2019واةك جل جاةنباقعج اجيحمثجفريجاة صرفجاةثر ايجلر جاةتر يج
سرررااقجاةم لجةررروجوإ ررر  شجاةبصرررميمجةةررر جبترررلجاخسرررااقجفررريجاة رررمقج   رررةطج ااجرررمن جفررريجاخج  ررر اة رررمعوج

جاخقص جبإذاجهللا.
ج
ج
 

 

ج
ج
ج
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 المعايير الدولية للتقارير المالية
يجاةررك ج  ررفلجةةزالةرر  ج  رر ج01/01/2017ق لرر جاة ررمعوجيبطفةرر جاةنترر يةمجاةموةةرروجة بسرر للمجاةن ةةرروجلرر ج

جلرر ج جواةسرر الوجة ترر يوجقاائنهرر جاةن ةةرروجاخوةةرروجاة ررمعجوقررمج  ررمتي.ج01/01/2017اة ررمع تجاةنملجرروجيررمط 
جاة ظ لةوجاةنحم ش.جججوتق جاةدبماتيجوفس  جةكة ج2018اةن ةيج

 
ج

 ضريبة القيمة المضافة
جلرررر ج  طفرررر جاة ررررمعوج ررررملفوجاةسةنرررروجاةنضرررر فوج ن كررررة  جلررررعجاخاظنرررروجفرررريجاةنن كرررروجاةتمبةرررروجاةسررررتا يوجيررررمط 

،جواةررمت نرروجاةنضر فوجةرمىجاةهةلروجاةت لروجة زعر شج سرسة جاة رمعوجفريج رملفوجاةسةجوقرمج رمي.ج01/01/2018
ج  ن  جبأاج ملفوجاةسةنوجاةنض فوجة جي ااجةه ج أبةمججانم ج   جاب ئ جاة معو.

ج
ج

 المخاطر المحتملة
اةنمرر طمجاةنا ررحوج  ارر  ج ج  ررن ججنةررعجاةنمرر طمجاةبرريجين رر ج اج ااجههرر جاة ررمعو،جيرر جةاررةجلرر جاةنن رر ج

  ررمعوجفرريجاةاقرر جاةحرر ةي،ج وجقررمج تررمن جاة ررمعوجغةررمججانملررو،جقررمجوجررا جلمرر طمجة رر فةوجةةسرر جلت الرروجة
   تة ج ن ة  ه .

قبصر  جب ر  ج ر ي،جواةنم فطروجب ةا رعجاةنر ةيجقبصر  يوجاةنرؤبمشجفريجانيبأبمجساقجاة رمعوجب ةتاالر جانج- 
ؤبمجقبص  جاةستا  جواةك ج رية جيتمجاةسط عجاة دطيجناج كثمجاةسط   تج أبةما ج   جانجاةمت ،ولسباىج

و جاة معوجفريجاةبرأق مجلرعجاةبغةرمات،جقمجاسح ج س ف تج ست لجاة دطجفةةج   جلسباىجاناد قجب   ج  ي.جوج
اظرمآجةنر جةرمىجاة رمعوجلر جة  رمعوج  ر جاةا رعجاةنر ة ججفر جاةنسربسف جاةن ظرالجلر جيرؤبمجسر ف  ججاة معوج مىج

 ل سزش.يسمجط ف تجغةمج
سربسمالجنرك جاةسةر  اتجإوجج،لبنرمرجفريجان الشجواةب رغة  بنمتجاة معوجول كجا أ ه ج  ر جفملر جة ال ج جج-ب

جسبنمالج  اطجاة معو.إل ج نمجاةت   مجاةنؤبمشجفيج طالجوج
ج
ج
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 العموالت أسعار مخاطر
  سرت ل في ة بغةمات ابةسو ل  ل ةةو   اشج قةنو  كيكب    اة   سو اةنم طم اةتنا ت  ست ل لم طم  نث 

 اةبرمف  يرة  اةباقةر  لماقفرو طملر   ر  اة سميرو  رمفس  ه   الشإبر عواة رمج  سراي .اةسراقج فري اةسر ئمش اةتنا ت
  تبفم   اةمصاص نكا في اةتناةو لتم ت لم طم  ا ة ج.اةنسبممي اة سم  واةبمف  اةنحص  اة سم 

 اةسموإ ذة  في بن  بتناةو اةنم فطو لط اب  ه  ب أا اةتنا ت  ست ل ةنم طم اة معو  مضع.ججانملو
 .خج 

 
 لعمالتا مخاطر

 اةصرم   سرت ل فري اةبغةرمات بسرفن اةن ةةرو اخ وات قةنرو فري  كيكب    اة   سو اةتنقت لم طم  نث 
 ةنم طم  م و ةةس  اة معو  ا و تبسم اخج فةو اةتنقت  م   ست ل  س ف ت ان الشج ماقن .اخج في

 اةستا   اةمل   ني ة  معو اةمسنةو اةتن وجخا اظما اةةالو، ب سبث  ط عفةمشجيملجو اةصم   ست ل  غةم
 .اخلمل ري اةرمو ل لس ير  بسرةط وبهر ل  ي ةة  ب ي  وستم جاة معوجيه   بت ل  اةبي اةمئةسةو اةتن و ونا
   وات اة رمعو  سربممي كنر  اةسراق، فري اةسر ئمش اةصرم ج سرت ل يسرنجاةةالو بتن و اة معو  بت ل  كن 

 .اةصم   ست ل لم طمجةبس ة  ل بسو ل ةةو
 
 االئتمان مخاطر

 اآلترم اةطرم   كفرم ةةر  يرؤ   لنر  ب ةبزال  رة اةافر ط   ر  لر  طرم  لسرملش  رمي ا ئبنر ا لمر طم  نثر 
 لر  لئةسري ب ر  جاةنميااةرو  معرز ةنمر طم اة رمعو  تمإ قم اةبي اةن ةةو اخ واتج بكااج .ل ةةو ةمس لش

 فري اة سميرو  ل رم ه  يرماعإبجاة رمعو  سراي .اةنرمي ة  ويسر ب ت اةصر موقججفري واة سرم اةف راك ةرمى اخل رمش
  ل رم ه  يسرم لر  ة حرم سة سروجو ف كرم اةت ةةروجا ئبن اةرو اةسرملات ذات اةن ةةرو اةنؤسسر ت لر   رم 

 اةنؤسسر ت نرك  لر  عفةرمشجكدر طش  رمي لمر طمجياجرا  اة رمعو  تبسرم و  .ل ةةرو لؤسسرو كر  فري اةنا  رو
 ةس  رمشجاظرما اةنرمي ة  بحسر ب ت يبت ر  نر فة اةنميااةروجةنمر طم  م رو  اهر  اة رمعو  تبسرم و  .اةن ةةرو

ج.ي الةو بتسا  لف كمش غةم  و لف كم ب    اةنم فطو  نقئه 
 

 
ج
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 السيولة مخاطر
 .اةن ةةرو بر خ وات اةنبت سرو ب ةبتهرمات ة افر ط اخلراا   رافةم فري اة رمعو  ااجههر  اةبري اةصرتاب ت و نثر 

 .لسربسف ةو اةبزال تج يو ةنس ي و اةقزلو اخلاا   افم  ل ب ةبأكم وذة  اةسةاةو لم طمج الشإب اة معو  ساي
ج.ب ةسةاةو لبت سو جانملو ةنم طمج م و  اه  اة معو  تبفم  
ج

 اح ربسياسة توزيع األ 
ج  ر جلسرمالجاخلبر حجاةصر فةوجاةنحسسرويتبنرمج ازلرعجاخلبر حجكن جنراجل صراصج  ةرةجفريجاة ظر يجاخس سريج

جواةم سن ةةوجية جواةنبط ف تجاة سميو فيجا   شجا سبثن لج تجاة معووايبة ججوي ةوجاةساقججوو ته جاةن ةي
مجتصيسبمحجلس اجان الشجف جاه يوجع جس وجل ةةوج   جاةسنتةوجاةت لوج ازلعج لب حجاة معوجاةص فةوجبتمج

 بن جفةه جاةزع شجاةنصموفوجكم  ج   جاة حاجاةب ة :جواةبك ةةفجاآلتمىججنةعجاةنصموف تجاةتنالةوج
ةسنتةوجاةت لوج سملجاجولسازج اة  معوج ظ ل جاةيبة ط جان(جل جاخلب حجاةص فةوجةبكال ج%10يس نج) .1

 .اةنمفاعجل رجاةن  ل جج%30اةت  يوجوقفجنكاجاةبس ةنجلب جي غجانيبة ط جاةنكعالج
اةرك جيحسر جلصر حوجاة رمعوج وججوذةر جب ةسرملة سنتةوجاةت لوجاةت  يوج اج سملج كرال جايبة طةر تجآترمى،ج .2

ازلررعج لبرر حجب يبروجقررملجانل رر اج  رر جاةنسر ننة .جوة سنتةرروجاةنرركعالشجعركة ج اج سبطررعجلرر ج رر فيجي در ج 
 ةنت واوجل جي ااجق ئن  جل جنك جاةنؤسس ت.اخلب حجلف ةغجنا  طجلؤسس تجةجبن  ةوجةت ل يجاة معوج وج

  فاع.اةنماة معوجن  جس (جل جلج%5)جاسفوج ج س ج  ةنس ننة جاج   بتمجذة ججييازعجل جاةف ق .3
واةسرفتة ججواةن  شجاةس  سرواخي  يجاةنسملشجفيجاةن  شج)اةت موا(جل جاة ظ يجاخس سيجة  معو،جلعجلما  شج .4

ل جاةف قيجةن  فأشجلس راجان الش،ج  ر جج%10اظ يجاة مع تجيمص جبتمجل ج سميجاسفوج ج بس وزججل 
جاةتضا. اجي ااجاسبحس قجنك جاةن  فأشجلب  سف  جلعج م جاةس س تجاةبيجيحضمن ج

  ر جلسر ننةه جب ر  جلبرعجسر ا ج وجاصرفجسر ا ججة سنتةوجاةت لوجاةت  يوج اج سملج ازلعج لبر حجلمي ةرو .5
  داإجلس اجان الشجيكة جبناجنجقمالجل ه جيسم جس ال  .جوةه ج ا

 ر لل ججولفة جاةسمالاة أاججايسبح جاةنس نمجيصبةجفيجاخلب حجوفس  جةسمالجاةسنتةوجاةت لوجاةص  لجفيجنك .6
اخلبرر حجةنر ةكيجاخسررهمجاةنسررس ة جفريجسررسقتجاةنسرر ننة جفرريججو كرااج يسةرروجو رر لل جاةبازلررعبحس قجا سر

جاه يوجاةةايجاةنحم جةقسبحس ق.
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 صررم جاخلبرر حجاةنسررملج ازلتهرر ج  رر جاةنسرر ننة ،جلرر جتررق جاةف رراكجب نيررماعجفرريجلحرر فظهمجا سرربثن للوج .7
جفيجاةناا ةمجاةبيجيحم ن جلس اجان الش.

ج
 

ج
(جللررر  جة سرررهمجفررريج1.5للررر  جسرررتا  ج  ررر جاةنسررر ننة جيااقرررعج)ج22,500,000قرررمج رررمج ازلرررعج لبررر حججو

جي.2017اة صفجاةث ايجةت يججوذة ج  يج31/12/2017جوبب لل جةسبحس قيج21/01/2018
 

 

  الحوكمة
جفرررر نرررررجاةناا16/05/1438قئحرررروجياعنرررروجاة ررررمع تجاةصرررر  لشج رررر جنةلرررروجاةسرررراقجاةن ةةرررروجيبرررر لل جةوفسرررر ج

يغطرريججرر جلرراا جاةرركىجاظرر يجاةحاعنرروجاةررمات يججي2017متجاة ررمعوجتررق ج رر يجبنرر  جج،ي13/02/2017
يبترر لإجلررعجاخاظنرروجواةساا ررمجاةصرر  لشجلرر ججنرروجاةصرر  لج رر جنةلرروجاةسرراقجاةن ةةرروج،جوبنرر ج اظرر يجاةحاع

وجلس راجان الشجاة راائلجوجاةسة سر تججر ج بنرمتجاةسنتةروجاةتنالةروجة  رمعوجةجعن جاةسه تجذاتجاةتققوج،ج
وجاةصر  لشجوبكة ج كااجاة رمعوجقرمج وفر جبنبط فر تج ئحروجاةحاعنرج،اةسة س تجاةن فثسوجل ج ئحوجاةحاعنو

تررمىج  ضر ئه جواةتميررمجلر جلرراا جاة ظر يجاخوجلر جقفر جنةلرروجاةسراقجاةن ةةرروجلر جيةرر ج رم جاة سر اجو كال هرر ج
ياعنررروجاة ررمع تجاةسرررتا يوجاةصرر  لشج ررر جنةلررروجج ئحرروجلاقرررفجاة ررمعوجلررر ج طفةررر ولفررة جاةسرررمو جاةبرر ةيج

 اةساقجاةن ةةو:
اةسررراقجاةن ةةرررو،جع تجاةصررر  لشج ررر جنةلررروج طفررر جاة رررمعوججنةرررعجاخي ررر يجاةررراال شجفررريج ئحررروجياعنررروجاة رررمج

 اةاال شج  ا  :جانسبمك  يوجاخي  يبتلجب سبث  طج
 

 
باح نسب األر 

التي تم توزيعها 
 خالل السنة

نسب األرباح المقترح 
 توزيعها خالل السنة

 إجمالي األرباح
 

 21/01/2018 تاريخ اإلستحقاق
 %15 %0 %15 النسبة
 22,500,000 0 22,500,000 اإلجمالي
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة
اةن  شجاةب ستوج

ج2لقمجج–جاةثقبااجوج
 اةب دةكيو وان الش لس اجان الش   ض ط ل  ك  ةحصا  اةقزلو اآلةة ت و ع

 في ولت لفهم له لا هم بغمإج  نةو لسبنم ب     مللفةو  ولات   جيمال جوج
جاة معو. بأا طوجاةتققو ذات اةنس  ت

ل زاة جاةن  شجةسبمك  يوج
انةزايجيه ججو  مل جيبم

 سبطفسه جاة معو
اةن  شجاةح  يوج

جاخلبتااجوج
 اةقزلو اآلةة ت – اةبمكةح ت ةس و اقبماح     ي  ط ج – ان الش لس ا  (جيضع

 تق  ل  وذة  س ال  ج اةب دةكيو وان الش وةس اةو  ض ئةجاةنس اج   اط ةةمةبس
 ة  معو ا سبما ةسةو اخنما   حسة   م فطجبنمى ل  سفو   اط قة ر لؤكمات

  حمَّ   ا     وغةمن ، اةمق بوجاةمات ةو  اظنو وعد يو اةنم طم ة الش وجا ش
 .اة معوجلص حو لع يبد  بن  لت ةسبه  واقبماح واةضتف اةساش جااان

 ه    لصيد و ا ووا حو ل بابو اخ اط  سةةم ةجماطات  كااج  ا يسنب(ج 
 .ب ةبسةةم ةة  اةنت واخكم ص ان الشاجلس  خ ض ط

 ،اةنس ا ينب كه  اةبي واةمفمات اةنه لات     اخ اط  سةةم ي بن   ا يسنا(ج
 ب ةطمقج اةضتف اس ط لت ةسو     اةتن  لع ،ةفة واةساش اةضتفجاس ط و حميم
  ا  يض  ج ولسن ،اةنس ا   اط  طالم  سبطةع ةو لهجكد ي ت كبمكةل و اةنن 

 .  ي ب    ااةنس  فيجاةتن  آةة ت  سةةم     اخ اط  سةةم ي بن 
 اةدت ةو اةن  لعو لمى ان الش الس  خ ض ط اةدم   اةبسةةم في جيما  (ج 

 ااةنس  ج س ت يضال ذة  في بن  ةولسؤوةة   ةواجف  جبأ اط ةواةبزال ة تضا
 .ةه  اةقزي اةاق  و مصة  ةوةس ا
 ت لجةو جهوج سةةم    ة حصا  اةقزلو اةبم ةف ت ان الش الس  يبمكه(ج

 .اات س بقثجك  ةخ ائ لمبصو
 الئة خ اط  ولل  ج  سةةن  ج دةكية  اةب غةم ان الش الس    ض ط يسم ج و(

 لاجيض  ا  واج ل  – دةكية  اةب اخ ض ط اظمجوجه ت  تك بتم ااةنس 
 اةساش جااان  حم   ا ج  – اةغمإ ةهكا اةنمص  س ش اةاجاةنس  الئة

ج.اة معو لص حو لع يبد  بن  لت ةسبه  واقبماح واةضتف

ل زاة جاةن  شجةسبمك  يوج
انةزايجيه ججو  مل جيبم

 سبطفسه جاة معو

 ي ااج ة الشجاةنم طم(  ج)ةس و سن ةس و اة معو ة الش لس ا ل  بسمال    َّ جاةن  شجاةسفتااج
  ا وُل بمط اةب دةكية . غةم ان الش لس ا   ض ط ل  وغ ةفةوج  ض ئه  لئةسه 
جاةن ةةو. واة ؤواج اةنم طم بإ الش اةنتمفو لسباىجلقئمجل    ض ئه  في يباافم

ل زاة جاةن  شجةسبمك  يوج
انةزايجيه ججو  مل جيبم

 سبطفسه جاة معو

اةن  شجاةح  يوج
ج2ل جلقمجج–تااجواةسف

 :ي ي بن  اةنم طم ة الش ةس و  مب 
 ة  ة واةحد ظ اة معو ةه   بتمإ قم اةبي ة نم طم لسفا  لسباىج  حميم(ج2

ل زاة جاةن  شجةسبمك  يوج
انةزايجيه ججو  مل جيبم
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة
 .ةة اة معو  س وزج مي ل  واةبحس ج12ج-

  حميم لع س ح، ي ا  طه  ولاا  و اة معو اسبنمال جموىج ل  اةبحس (ج3
 .اةس  لو كهما ج   م ا ب ي تق  اسبنمالن ج هم  اةبي اةنم طم

  حميم وآةة ت اظم فت ةةو و سةةم ب ة معو اةنم طم ة الش اظ ي    انكما (ج4
 ة وج ةبحميم وذة  اة معو ةه   بتمإ قم اةبي اةنم طمجولب بتو روقة 

 .يه  اةسصال
ج ول ج ب    ةه  و تّم ه  اةنم طم  حن      اة معو قملش  سةةم ة   ش(ج5
 اةنث (. سفة      اةبحن  تاتبف لا ةجماط تق  ل )
 نك  ن الش اةنسبميو واةمطاات ة نم طم اةبتمإ يا  لدص و  س للم ة ما (ج6

 .ان الش الس  ةة  ولفته  اةنم طم،
 .اةنم طم بإ الش اةنبت سو اةنس ئ  يا  اة نس  اةبا ة ت  سميم(ج7
ج.اةنم طم ن الش اةك فةو ظم واة اةناال   اافم  ن ا(ج8
 قف  ةب أا  ا ة ت وو ع اةنم طم ن الش اةبةظةني ةهة  ا لماجتو(ج9

 .ان الشاجلس  قف  ل  ا بن   
  أ ي قم اةبي اخا طو    اةنم طم ة الش لاظدي اسبسق  ل  اةبحس (ج10

 .ة نم طمجاة معو  تمإ ه   
 ب ة معو، اةنحةطوجة نم طم اةنم طم ة الش لاظدي اسبةت ب ل  اةبحس  (11

 .اةنم طم يثس فو اةا يجزل  ش     واةتن 
 في اةنم طم ة الش في  ؤبم قم لس ئ  ل  اةنماجتو و ةس  ثةم  ل  لماجتو(ج12

ج.اة معو
ج

 سبطفسه جاة معو

 وع ن  اخق ،    )  كهم )سبو ك   وللو بصدو اةنم طم ة الش ةس و  سبنعجواةسفتااجاةن  شجاةث اةوج
ج.ةة جذة  اةح جو    

ل زاة جاةن  شجةسبمك  يوج
انةزايجيه ججو  مل جيبم

 سبطفسه جاة معو
اةن  شجاةم لسوج

جواةثن اااج
     اة معو، في ة ت ل ة  واخ اط اةن  لعو و حدةز  طالم يمال  اة معو  ضع

 :ي ي ل  - ت  و بصدوج-  بضن   ا
 في اةت ل ة  آلاط ةة  ةقسبن ع لبمصصو  ن  ولش  سم  و ةس ا (ج   ة 1

 .اةنهنو اةسمالات لح  واةنا ا  ت اةنس ئ  في اة معوجول  ق بهم
  حسسه  اةبي اخلب ح ل  اصةف  ج  و اة معو في  سهن  ج اةت ل ة  ل ل (جيمال 2

 .اةفمال     ج    ةإاد ق لسبس    موقج اةبس  م،جو أسةا وبمال 

ل زاة جاةن  شجةسبمك  يوج
انةزايجيه ججو  مل جيبم

 سبطفسه جاة معو
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة
 جاة معو في ة ت ل ة  اجبن  ةو لؤسس ت (جةا  ط3

اةن  شجاةس بتوج
جواةثن اااج

 سة سو – ان الش لس ا ل  اقبماح     ي  ط ج – اةت  يو اةت لو اةسنتةو  ضع
  حسةسه ، ةة  اةنسبنع يصفا اةبي واخنما   نمافه  اةباازاجية  ةق لو  كد 

ج.ة نسبنع وا قبص  يوج  ةوا جبن اخو  ع  طالم بغمإ

ل زاة جاةن  شجةسبمك  يوج
انةزايجيه ججو  مل جيبم

 سبطفسه جاة معو
 في اة معو لف  لات ةطمح اةقزلو اةاس ئ  ولحم  اةفمال  ان الش لس ا يضعجواةثن اااجاةن  شجاةث ل وج

 :ي ي ل  ذة  ول ن  اةتن جا جبن  ي، لس  
 اةتن  في ل جلف  لات  سملة بن  معواة    اط قة رج مبط لؤكمات (جو ع1

 .اةن  بة اة   ط ذات اختمىج ب ة مع ت ذة  ا جبن  ي،جولس لاو
 ة ت ل ة  اة معو  بف  ن  اةبي ا جبن  ةو اةنسؤوةةو  نما     (جانفص ح2

 .يه  و ا ةبهمجو ثسةدهم فةه 
 ذات اةموللو اةبس للم في ا جبن  ةو اةنسؤوةةو  حسة  تطط    (جانفص ح3

 .بأا طوجاة معو اةص و
ج.ة  معو ا جبن  ةو ب ةنسؤوةةو ة بتملف ة نسبنع  ا ةو يمال  (جو ع4

ل زاة جاةن  شجةسبمك  يوج
انةزايجيه ججو  مل جيبم

 سبطفسه جاة معو

اةن  شجاةب ستوج
ج3اةدسمشجج–واةثن اااج

 انفص ح اةنط اب اةنت ال ت جنةع ة  معو انةكبمواي اةناقع يبضن   ا
 انفص ح وس ئ  تق  ل     م  تمىج لت ال ت ية ا تج و و   ه ،  

ج.اختمىج

ل زاة جاةن  شجةسبمك  يوج
انةزايجيه ججو  مل جيبم

جسبطفسه جاة معو
اةن  شجاةم لسوج

جواةبستااج
 فت ةةج ا اة مع ت، بحاعنو لمبصو ةس و ان الش لس ا    ة  ي   في

 نك  ل  واةبستة  اةمابتو شاةن   بناجن اةنسملش ةةةه جا تبص   ت يداإ
 اةحاعنو،  طفةس ت ب أا لا ا  ت لب بتوج   اة س و و   جنك  اةقئحو،

  با   اةبي ب ةبس للمجواةبا ة ت    جاخق ، لس اجان الش،جس ال  ج و زولم
ج.ةةةه 

ل زاة جاةن  شجةسبمك  يوج
انةزايجيه ججو  مل جيبم

 سبطفسه جاة معو
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 دارة ملكية أعضاء مجلس اإل
 وأقربـائهم فـيتعـود ألعضـاء مجلـس اإلدارة  وحقـوق اتتتـاب تعاقديـةماليـة وأوراق وصف ألي مصلحة 
 -الشركة: أسهم أو ادوات دين 

 
 

 تسلسل
اسم من تعود له المصلحة أو 
األوراق التعاقدية أو حقوق 

 االكتتاب

 نهاية العام بداية العام
 صافي
 التغيير

نسبة 
 عدد األسهم التغيير

أدوات 
 دينال

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

األمير/  فيصل بن عبد  1
 العزيز بن فيصل آل سعود

2,293,000 - 2,293,000 - 0 %0 

الدكتور/ سعد سعود  2
 العضو المنتدب –السيارى 

2,000,000 - 2,000,000 - 0 %0 

مجموعة عبد اللطيف  3
 العيسى القابضة

1,500,000 - 1,500,000 - 0 %0 

 0% 0 - 750,000 - 750,000 اض لإلستثمارشركة الري 4

عبد المحسن عبد اللطيف  5
 العيسى

11,635 - 11,635 - 0 %0 

 0% 0 - 24,200 - 24,200 عبد هللا سليمان الضبعان 6

عبد الرحمن  عليالدكتور/  7
 الخلف

1,019 - 1,019 - 0 %0 

الدكتور/ مؤيد عيسى  8
 القرطاس

1,000 - 1,000 - 0 %0 

ور/ عبد الرحمن الدكت 9
 إبراهيم الحميد

1,000 - 1,000 - 0 %0 

  

ج
 ررماجلرر جذعررمجلرر ججسررهمجفرريجاة ررمعو و  نررمجاةسصررمج وج وجزوجرر  همج اةب دةرركية ججو ياجررمجةكفرر ل

جلص حوجاةتضاجاةن بمب.
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 التنازالت عن الرواتب والتعويضات واالرباح
 ج يررمجعفرر لجاةب دةرركية ج رر ج وج  الشج رراجان ضرر طجلس جيررمج  درر قج  رر ز جبناجفررةجةوج يرروج م ةفرر تج  ج اجرمج

يرمجلسر ننيجاة رمعوج ر جيساقرةجفريج  د قج  ر ز جبناجفرةجةوج يوج م ةف تج عن ج ج اجمجج تالل،وج لا نج
جلب ح.اخ
 

 االفصاحات:
 يرر جلرر ج  ضرر طجلس رراجج ررن اكرربماكجفرريج  جقررمإج وجةجنةررعج  ضرر طجلس رراجان الشجةررةاجةهررمج  ج .1

  ي جع اجاا ة.جان الشجةس طجقمإج وجةةبزاي
 يبة طة تج تمىج مجةا  ؤن جةنص حوج  جل جاةت ل ة جب ة معو.ةسبثن لاتج وجة جياجمج  ج .2

ج
 منه واللجان المنبثقةمجلس اإلدارة 

 
  مجلس اإلدارة
 أعضائه:دارة وتصنيف تكوين مجلس اإل أ(

جس ا:اةب ةيج ص ةفج  ض طجاةنجولفة جاةسمو (ج  ض ط،ج7يبكااجلس اجان الشجل جسفتوج)
ج

 تصنيف العضـو المنصب مجلس االدارة اسماء اعضاء
جغةمج  دةكىجلئةس  ج بن فيصل آل سعود زعبد العزيمير فيصل بن األ

ج  دةك ج ضاا ج العضو المنتدب -سعد سعود السياري  الدكتور/
جغةمج  دةكى  ضاا ج العيسى  فعبد اللطي نعبد المحس
جكىغةمج  دة  ضاا ج سليمان الضبعان   عبد هللا
جلسبس   ضاا ج الخلف نعبد الرحم علي الدكتور/
جلسبس   ضاا ج مؤيد عيسى القرطاس الدكتور/
جلسبس   ضاا ج ابراهيم الحميد  نعبد الرحم الدكتور/
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 –التنفيــذين  وبخاصــة غيــر –اإلجــراءات التــي اتخــذها مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضــائه علمــًا 
 .وأدائهاكة الشر  وملحوظاتهم حيالبمقترحات المساهمين 

  نررر  جج–اةب دةررركية ججوبم  ررروجغةرررمج–يف رررغجلئرررةاجلس ررراجان الشجفررريجاو جاجبنررر عج  ضررر طجلس ررراجان الشج
ج.و  ائه اة معوججول حاظ  همجية  بنسبمي تجاةنس ننة ج

 
 يلي:م كما  2018إجتماعات لمجلس اإلدارة فى عام  أربعةب( تم عقد 
  

 

اسفوجج22/12/2018ج22/09/2018ج03/05/2018 17/03/2018جسماء اعضاء مجلس االدارةأ
جاةحضال

بن فيصـل آل  زعبد العزيفيصل بن  /االمير
 √ √ √ √ سعود

 

100% 

ـــدكتور/ العضـــو  -ســـعد ســـعود الســـياري  ال
 √ √ √ √ المنتدب

 

100% 

 العيسى  فعبد اللطي نالشيخ/ عبد المحس
√ √ √ √ 

 

100% 

 سليمان الضبعان   الشيخ/ عبد هللا
√ √ √ √ 

 

100% 

 الخلف نعبد الرحمعلي  دكتور/ال
√ √ √ √ 

 

100% 

 الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس
√ √ √ √ 

 

100% 

 ابراهيم الحميد  نعبد الرحمالدكتور/
√ X √ √ 

 

75% 

 03/05/2018تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة: 
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 ومؤهالتهم وخبراتهمألعضاء مجلس اإلدارة والسابقة وظائف الحالية ال. ج

جاةمفماتجاةنؤنقتجاةاظ ئفجاةس بسوجاظ ئفجاةح ةةوةاجا سم
 زعبد العزيفيصل بن  /ميراأل

 بن فيصل آل سعود
لئةاجلس اجة الشجكمعوجج-

 اةةسمجة نس و تجاةص   ةو
لئةاجلس اجة الشجكمعوجج-

جاةت  نو
لئةاجلس اجة الشجكمعوجج-

ل  للعجاةنة  جاةتمبةوج
جاةستا يوجاةنحمو ش

لئةاجلس اجة الشجكمعوجج-
جاةبةم جاةستا يو

لئةاجلس اجة الشجكمعوجج-
نة ة جل ةبسملفجاةستا يوج

جاةتمبةوجاةنحمو ش
لئةاجلس اجة الشجاة معوجج-

اةستا يوجناب اجاخا يةنج
جاةدم للو

ج-ان الشجا ئنجلئةاجلس اجج-
جكمعوجاةبص ةعجاةاط ةو

 ضاجلس اجان الشجاةف  جج-
جاةستا  جاةنبحم

كمعوجج-لئةاجلس اجان الشجج-
جن   نجاةنحمو شاة
كمعوجج-لئةاجلس اجان الشجج-

جلالةجةألةنااةاي
وعة جوزالشجاةنت ل جاةنس  مجج-

جة  ؤواجاةثس فةو
واةفتث تجلميمج  يجاةتقق تجج-

جيازالشجاةنت ل جاةم لجةو
لميمجة الشجاةبمطةطجيازالشجج-

جاةناا قت
ج

ة الشجب  ةاللارججج-
  ن  جل جج لتوج

جيةمع يج–ك ةةدالاة ج
ج() لمل  

ة الشجل جةسبةمججج-
  ن  جل جج لتوج

جو يوجلةب س ا
 ) لمل  (

وعة جوزالشجاةنت ل جاةنس  مجج-
جة  ؤواجاةثس فةو

واةفتث تجلميمج  يجاةتقق تجج-
جيازالشجاةنت ل جاةم لجةو

لميمجة الشجاةبمطةطجيازالشجج-
جاةناا قت

 - السياري سعد سعود  /رالدكتو 
 العضو المنتدب

اةمئةاجاةب دةك ج
معوجاةستا يوجة  

ناب اجاخا يةنج
جاةدم للو

 ضاجلس اجة الشجكمعوجاةسقيجج-
جة ط ئماتجاةنحمو ش

ا ئنجلئةاجلس اجة الشجاة معوجج-
جاةستا يوجة ص    تجاةنبطالش

 ضاجلس اجة الشجاة معوجج-
اةستا يوجةص   وجاةنقباج

جاةتس ملو
 ضاجلس اجة الشجي  جاةس نمشجج-

جاةستا  
  ايججقسمولئةاج سب ذجل  لكجج-

اخلإجج لتوجاةن  جفهمجة فبمو ج
جواةنت  ا

لح  مجبس لتوجيماسبااجج-
ج) لمل  (

 ضاجلس اجة الشجلتهمجج-
جاةسةاةاجة جاةبطفةسةوج)جم (

 ضاجةس وجاةبمطةطجبس لتوجج-
جاةن  جفةص ج)اةمل ي(

 ضاجاة س وجاةسةاةاجةوجج-
جاةستا يوجة بت واجلعجاةةااس ا

ج ضاجاة س وجاةص   ةوجة غمفوج-
جاةبس للوجاةص   ةوجب ةمل إ

 ضاجلس اجة الشجلص حوجج-
جب ةمل إجواةصم جاةصحياةنة  ج

 عبالاشجفيجج-
اةسةاةسة جل ج

ج لتوجكبا س لتج
ج) ةن اة (

ل جةسبةمجفيجج-
اةسةاةسة جل ج

ج لتوجكبا س لتج
ج) ةن اة (

س وج ضاجلس ةاجج33ج-
جة الاتجكمع ت

ولئةاجس ااتج سب ذجج8ج-
ج لتوجاةفبمو ججقسم
جنت  اواة
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

جاةمفماتجاةنؤنقتجاةاظ ئفجاةس بسوجةاظ ئفجاةح ةةواجا سم
جف فمجاة طةج  فمجاةنحس

جاةتةس ج
ج ضاجلس اجة الشج-

اة رررررررررررررررمعوجاةسرررررررررررررررتا يوج
نابرررررررررررررررررر اجاخا يةررررررررررررررررررنج

جاةدم للو
جلئةاجلس اجة الشج-

كررررررررررررررررررمعوجلسنا رررررررررررررررررروج
 فرررررررررماة طةفجاةتةسررررررررر ج

جاةس بضو
جلئةاجلس اجة الشجج-

كرررررمعوجاةةسرررررمجةإجررررر لشج
جواةبنال ج

جلئةاجلس اجة الشجج-
جكمعوجاخفض جة بس لشج

جلئةاجلس اجة الشج-
جكمعوج س لاتجاةم ة 

ج ضاجلس اجة الشجج-
جكمعوجلاط جاةتس للو

لئررررررررررررررررةاجلس رررررررررررررررراجج-
اةنميمل جكرمعوجاةنفر ايج

ج"جسةفالعاج"جاةمدةدو
 ضرررررراجلس رررررراجة الشج-

كرررررررررررمعوج  اةررررررررررر جةنةررررررررررر  ج
اة ررررررررررررررررررررمبجاةنتفررررررررررررررررررررأشج

جاةنحمو ش
لئةاجلس اجاخل  طج-

جلؤسسوج فماة طةف
 اةتةس جاةمةملو

له مرجل  للعجةمىجج-
جكمعوج لال اج

ا ئنجلئةاجةمىجلؤسسوجج-
ج فماة طةفجاةتةس ج

لئةاج  دةك جةمىجكمعوجج-
لسنا وج فماة طةفجاةتةس ج

جاةس بضوج
 ضاجلس اجة الشجكمعوجج-

جاة مقجاخوسطجة فط لل تج
 ضاجلس اجة الشجج-

اة معوجاةتمبةوجةص   وج
جاةالقج

 ضاجلس اجة الشجج-
عوجاةستا يوجة بطالمجاة مج

جوتمل تجاةبصميمج
 ضاجلس اجة الشجج-

جاة معوجاةنبحمشجةإةكبمواة تج
ج"ج كسبماج"ج

 ضاجلس اجة الشجي  جج-
جاةفق ج

ب  ةاللاجن مسوج
ل جج لتوججلماةو

ج–و يوجع ةةدالاة ج
جس كمال باج) لمل  (

(جسررررر ااتجتفرررررمشجفررررريج5)ج-
جن مسوجاةن  للع

(جسرر ااتجتفررمشجا ئررنج9)ج-
جسوج س للوجسؤجلئةاجل

(جسر ااتجتفرمشجلئرةاج5)ج-
ج  دةك جة معوج س للو

(جسرررررر وجتفررررررمشجفرررررريج12)ج-
ج ضالوجلس ةاجان الاتج

(جس وجتفمشجفيج19)ج-
جلئ سوجلس ةاجان الاتج

ابراهيم  نعبد الرحمالدكتور/
 الحميد 

لبس  مجل جج لتوجج-
جاةن  جستا 

لج جا ن  جوجج-
 ضاجلس اجة الشجفيج

اةتميمجل جاة مع تج
جنواةنس ن

 ضاجفيج م جل جج-
ةس اجاةنماجتوج

ة مع تجلس ننوج

 سب ذجاةنح سفوجوجج-
جاةنماجتوجج لتوجاةن  جستا 

لئةاجقسمجاةنح سفوجج-
ججج لتوجاةن  جستا 

 عبالاشجاةنح سفوجج-
واةن ةةوجل جج لتوج

و يوجةالزل ا ج
ج) لمل  (

ل جةسبةمجج-
اةنح سفوجل ج
ج لتوجو يوج

جلةزول ج) لمل  (
ب  ةاللارجج-

-لميمجانسب  لاتج-
ماكمجلح سفااجوجاة

جلماجتااجق اااةااج
 ضاجفيجلس اجة الشجج-

اةهةلوجاةستا يوج
ة نح سفة جاةس اااةة ج

ج) ول ة (
لئةاجةس وجج-

اةهةلوجج-انتبف لات
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

جستا يو
 ضاجفيجلس اجج-

 ل  طجلت يةمجاةنح سفوج
اةموةةوجة  مقجاخوسطج

جوجكن  ج فملسة 
 ضاجلس اج ل  طجج-

ج لتوجاخلةمجس ط اج
ل كجاةبأسةاجوجيب ج

جاآلا
 ضاجفيج كثمجل جج-

جنتةوجله ةوجلح ة  جوج
 ةق ةنة  جوج وةة  ج

اةنح سفوجل ج
جج لتوجاةن  جستا 

 

 

اةستا يوجة نح سفة ج
جاةس اااةة 

لئةاجةس وجلت يةمجج-
اةهةلوجج-اةنح سفو

اةستا يوجة نح سفة ج
جس ااتج10اةس اااةة ج

لئةاجةس وجاخولاقجج-
اةغمفوجاةبس للوجوجج-ن ةةواة

اةص   ةوجب ةمل إجةنمشج
جس ااتج5
 ضاجفيجاة س اجج-

انيبمائةوجوجاةزعالوجةنمشج
جس ااتج10

 ضاجاةنس اجاةف م جج-
ةنمي وجاةمل إجة مولشج

جاخوة 
جاةمفماتجاةنؤنقتجاةاظ ئفجاةس بسوجةاظ ئفجاةح ةةواجا سم

 الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس
 

 ضاجلس اجة الشجج-
معوجلسنا وجع يقتجك

جاةمل إ
ج ضاجلس اجة الشج-

اة رررررررررررررررمعوجاةسرررررررررررررررتا يوج
نابرررررررررررررررررر اجاخا يةررررررررررررررررررنج

جاةدم للو

 

 ضاجلس اجة الشجج-
جلصم جاةماجحي

 ضاجلس اجة الشج ك ف جج-
جاةماجحي

ئنجلئةاجلس اجان الشجا ج-
واةتضاجاةن بمبجة معوج

جاةبص ةعجاةاط ةو
لئةاجلس اجة الشجكمعوجج-

 لتماةو
 ضاجلس اجة الشجج-
 معوجاةاط ةوجةث ايج وعسةمجاة

اةب يبة ةايجاةنحمو شج
ج)كملسب (

 ضاجلس اجة الشجكمعوجج-
اةبص ةعجوتمل تجاةط قوج

ج)ط قو(
ا ئنجلئةاجلس اجان الشجج-

ة معوجاةبص ةعجواةصحماطج
جةقوةدة  ت

 ضاجلس اجة الشجكمعوجج-

ب  ةاللارجج-ج
ل ججن مسوجعةن ئةو

جج لتوجبغما 
شجان الشج عبالاجج-

ل جج لتوجيما فال ج
جيملط اة 

اةنميمجاةت يجواةتضاجج-
اةن بمبجة معوجاةبص ةعج

جاةاط ةو
لميمج  يجاخبح ثجج-

كمعوجس ب جولئةاجايمىج
جكمع  ه 

 ضاجاةهةلوجج-
ا قبص  يوج/ججا سب  للو

ا قبص   ججاةنس ا
جاخ   
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

لص عجاي جت مواج
جة فصمل تجج

لئةاجلس اجة الشجاة معوجج-
ةفط لل تجاةاط ةىوجةص   وجا

ج)بط لل ت(جشاةنحمو 
لئةاجلس اجة الشجاة معوجج-

اةاط ةوجةصهمجاةم  صج
جاةنحمو شج)ل  ص(

لئةاجلس اجة الشجاة معوجج-
اةاط ةوجة بسال جواةممل تج

جاةنحمو شج)تمل ت(
لميمج  يجاخبح ثجكمعوجج-

جس ب جولئةاجايمىجكمع  ه 

 

 
جاةمفماتجاةنؤنقتجاةاظ ئفجاةس بسوجةاظ ئفجاةح ةةواجا سم

لئةاجلس اجا الشجج- سليمان الضبعان   بد هللاع
كمعوجاةمل إج

جةقسبثن لات
لئةاجلس اجا الشجج-

جكمعوجاةن   ن
لئةاجلس اجا الشجج-

كمعوجلص عجلالوج
جةقةن ةاي

لئةاجلس اجا الشجج-
كمعوجاةمل إج

جةن ةايةن بس تجا 
لئةاجلس اجا الشجج-

كمعوجاةمل إج
جوة ص    تجاةنتماة

اةتضاجاةن بمبجج-
عوجاةبةم جة مج

جاةستا يوج
جج ضاجلس اجا الشج-

اة معوجاةاط ةوج
جةص   وجا ب ث

لميمج  يجاةفمال جج-
ا  ما يوجفيجلتهمجا  الشج

 اةت لوجب ةمل إ
اةف  ج ضاجلس اجة الشجج-

جاةستا  جةقسبثن ل
كمعوج ضاجلس اجة الشججج-

جةعجاةاط ةواةبص 

 ةاللارجفيج اةفج-
ج-اةت ايجاةسة سةو

ج لتوجواك ط ج
اةا يوجاةنبحمشج

ج-ا لمل ةوج
ج1966

اةن جسبةمجفيججج-
اةسة سوجاةح الةوج

ج لتوجج–وا  اللوج
ولس  س جاةا يوج

اةنبحمشجا لمل ةوج
ج1969ج-

 

س وجتفمشجفيجج49ج-
اةتن جاةح اليج

واةنس و تجواةبس لشج
جواةبص ةع

mailto:svcp@svcp-sa.com


 

27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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-Website: www.svcp sa.com-svcp@svcpmail: -E +966 11 4984815 Fax: -+966 11 4980772  Fax: 

 

 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ج ضاجلس اجة الشج-
اة رررررررررررررررمعوجاةسرررررررررررررررتا يوج
نابرررررررررررررررررر اجاخا يةررررررررررررررررررنج

   اةدم للو
جاةمفماتجاةنؤنقتجاةاظ ئفجاةس بسوججئفجاةح ةةوةاظ اجا سم
 نعبد الرحم يالدكتور/عل

 الخلف
 ضاجلس اجة الشجج-

كمعوجاةةن لوج
جةقسبثن ل

 ضاجلس اجج-
ان الشجاةن بمبجة معوج

اةةسمجة نس و تج
جاةص   ةو

 ضاجلس اجة الشجج-
كمعوجل  للعجاةنة  ج

اةتمبةوجاةستا يوج
جاةنحمو ش

 ضاجلس اجة الشجج-
جاةت  نوجكمعو

ج ضاجلس اجة الشج-
اة رررررررررررررررمعوجاةسرررررررررررررررتا يوج
نابرررررررررررررررررر اجاخا يةررررررررررررررررررنج

جاةدم للو
ج
 

لئةاجلس اجة الشجاة معوجج-
اةستا يوجة حميمجواةص نج

ج)يميم(جاةسفة 
كمعوجاجة الشج ضاجلس ج-

اخسنمشجاةتمبةوجاةستا يوج
جاةمل يج)س فكا(

 ضاجلس اجة الشجكمعوجج-
جاةبص ةعجاةاط ةو

 عبالاشجن مسوجج-
ل جج لتوجكةنة ئةوج

جج ابجع ةةدالاة 
ل جةسبةمجج-

ن مسوجعةنة ئةوجل ج
ج لتوجو يوج

ك ةةدالاة جس اج
جناز ج

ب  ةاللارجج-
ن مسوجعةنة ئةوجل ج

ج لتوجع ةةدالاة ج
 يةمع ي

لئةاجلس اجة الشجج-
اة معوجاةستا يوجة حميمج
جواةص نج)يميم(جاةسفة 

 ضاجلس اجة الشجج-
اة معوجاةستا يوجةألسن  ج

جي)س فكا(جاةمل 
 ضاجلس اجة الشجج-

 كمعوجاةبص ةعجاةاط ةو
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 

 ومؤهالتهم وخبراتهماللجان  والسابقة ألعضاءالوظائف الحالية 
 
 

جاةمفماتجاةنؤنقتجاةاظ ئفجاةس بسوجةاظ ئفجاةح ةةواجا سم
  األستاذ/ هشام العقل

عضو لجنة المراجعة من خارج 
 المجلس

اةنميمجاةن ةيجج-
جاةفق جاةب دةك جفيجي  

 ضرراجةس رروجاةبررمقة جج-
فررررريجاة رررررمعوجاةسرررررتا يوج

 ن   شجاةبألة 

اةنرررميمجاةنررر ةيجاةب دةرررك جفررريجج-
جلسنا وجاةماجحيجاةن ةةو

اةنرررررميمجاةنررررر ةيجفررررريجطةرررررمااجج-
جا ر

ل ررررم ج ررررألة جفرررريجلؤسسرررروجج-
جاة سمجاةتمبيج)س ل (

ب ررررررررررررررررررررررر ةالولارجج-
لح سررفوجلرر جج لترروج

جاةن  جستا 
ل جةسرررربةمج  رررررايجج-

فررررريجاةنح سرررررفوجلررررر ج
لترررررررررررروجةةة ررررررررررررا ،جج 

كررررررررررررر لفة ج- وب اررررررررررررر 
ج) لمل  (

لح سرررررنجقررررر ااايجج-
لرر جج(CPA)لتبنررمج

اةهةلرررررررررروجاةسرررررررررررتا يوج
ة نح سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفة ج

جاةس اااةة 
كرررررررره  شجفرررررررر ي جج-

ا يبةرررررر  جاةنتبنررررررمشج
(CFE)لر ججنتةرروجج

ف يصرررررريجا يبةرررررر  ج
جاخلمل ةو

ج

فيجس وجتفمشجج18
لس  جاةنح سفوج

واةنماجتوج
وا سب  لاتج

 اةن ةةو
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 
 يذيةاإلدارة التنف

 
جاةمفماتجاةنؤنقتجاةاظ ئفجاةس بسوجةاظ ئفجاةح ةةواجا سم

سعد سعود  /رالدكتو 
العضو  - السياري 

 المنتدب

اةمئةاجاةب دةك ج
ة  معوجاةستا يوج
ناب اجاخا يةنج

جاةدم للو

ج ضاجلس اجة الشجكمعوجاةسقيجة ط ئماتجاةنحمو شج-
جاةنبطالشا ئنجلئةاجلس اجة الشجاة معوجاةستا يوجة ص    تجج-
 ضاجلس اجة الشجاة معوجاةستا يوجةص   وجاةنقباجج-

جاةتس ملو
ج ضاجلس اجة الشجي  جاةس نمشجاةستا  ج-
 سب ذجل  لكجولئةاجقسمج  ايجاخلإجج لتوجاةن  جفهمجج-

جة فبمو جواةنت  ا
جلح  مجبس لتوجيماسبااج) لمل  (ج-
ج ضاجلس اجة الشجلتهمجاةسةاةاجة جاةبطفةسةوج)جم (ج-
جاجةس وجاةبمطةطجبس لتوجاةن  جفةص ج)اةمل ي( ضج-
ج ضاجاة س وجاةسةاةاجةوجاةستا يوجة بت واجلعجاةةااس اج-
ج ضاجاة س وجاةص   ةوجة غمفوجاةبس للوجاةص   ةوجب ةمل إج-
ج ضاجلس اجة الشجلص حوجاةنة  جواةصم جاةصحيجب ةمل إج-

 عبالاشجفيجج-
اةسةاةسة جل جج لتوج

جكبا س لتج) ةن اة (
جةسبةمجفيجل ج-

اةسةاةسة جل جج لتوج
جكبا س لتج) ةن اة (

س وج ضاجج33ج-
جلس ةاجة الاتجكمع ت

س ااتج سب ذجج8ج-
ولئةاجقسمجج لتوج

جاةفبمو جواةنت  ا

ــــــود  ــــــدس/ محم المهن
  خالد أبو جبارة

له مرجلاقعجفيجل  للعجاةصم جاةصحيجفيج اةنميمجاةت ي
جع للبمجله مرجل ج1986ج-ج1983 ياظفيجل ج

اةنفةت تججبمجلميمول جج1988ج-ج1986جل جاةت ي
(جبمج2012ج-ج1989فيجاةدم للوجل جاةت يج)
جاخاجويب ج2013اةنميمجاةت يجل جاةت يج

ب  ةاللارجاةه مسوجج-
جج1983اةنماةوج

 ضاجنةلوجج-
جاةنه مسة جاخل اةة جج

 ضاجنةلوجج-
جاةنه مسة جاةستا ية ج

 مشج ولاتجفيجج-
لس  جاةنفةت تج

جوان الش

لاقعجج ن جعنه مر
كف  تججةن  للع

اةصم جاةصحيجفيج
 ياظفيجل جاةت يج

ججج1986ج-1983
ول جبمج ن جعنه مرج

ل  للعجل جاةت يج
فيجج1986-1988

 ياظفيجوجةاضمج
ة دم للوججججعنميمج

ج-ج1989لفةت تج
)اةمل إ(جج2012
ججججججججججججججججججججججو  فل

ج2013اةنميمج  يجل ج
اخاجيب جج-

ج)اةمل إ(
األســتاذ/ ســعود ســعد 

   السياري 
ا ئنجاةمئةاج

 اةب دةك 
لسؤو جفيجقسمجانئبن اجاةنصمفيجفيجي  جج-

جس لف 
ا ئنجاةمئةاجاةب دةك جفيجاة معوجاةستا يوجج-

جناب اجاخا يةنجاةدم للو
ج

ب  ةالولارجة الشجج-
  ن  جل جج لتوج

جاةن  جستا 

س ااتجتفمشجفيجج3ج-
لس  جانئبن اج

جاةنصمفي
س وجتفمشجفيجج16ج-

جع تة الشجاة مج
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

جاةمفماتجاةنؤنقتجاةاظ ئفجاةس بسوجةاظ ئفجاةح ةةواجا سم
المهنـــــــدس/ عصـــــــام 

 خضر مسعود
لميمجاناب اج

 واةصة او
واةنة  جواةصم جاةصحيجكفةمجله مسيجاةبكةةفج -

جب معوجستا  ج وجةة
واةض جلحط تج  سةوجاةنة  جج ة اوله مرجج-

جيما ل ج  غة جو ة اوجلة  جاةمل إجواة ف  تجفي

اةه مسوجللارجب  ةاج
ج لتوججاةنة  اة ةوجل 

جاةن  جستا جب ةمل إ

ة الشجو ة اوجج-
جلتماتجاناب ا

 صنةمجو معةنجج-
كف  تجاةنة  ج

جواةصم جاةصحي
 صنةمجو معةنجج-

و ة اوجلحط تج
اةب سةوجولحط تج

جاةضغط
 صنةمجو معةنجج-

و ة اوجاظمجاةبكةةفج
جاةنمب دو

ج
ج
 

األســتاذ/ عبــد الخــالق 
 عبد هللا بابكر

جلميمجل ةيجكمعوجغ ابجلمجاةستا يوج-جنميمجاةن ةياة
لئةاجيس ب تجكمعوجاة مقجاخوسطج اب اجج-

جاةن  ئ 
جلح سنجولئةاجيس ب تجب معوجاةت ة جةقسبثن لج-

ب  ةاللارجاةت ايجج-
ل جان اللوجوا قبص  ج

ج لتوج يج لل اج
جاةسا ااجاخن ةو

 ي ايجاةت ايجج-
اةبس للوجواةن ةةوجل ج

جلمعزجاةنمبم
ة ملاس تجاةبس للوج

جاةسا اا
زل ةوجاةنح سفةة جج-

ان اللة جاخلمل ةوج
CMAج

ج
ج

  يجفيجوظةدوج17ج-
جان الشجاةن ةةو

سبوجس ااتجفيجج-
وظةدوجلح سنجولئةاج

 يس ب ت
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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 عضوًا في مجالس إداراتها 
 من مديريها ابقة أووالسالحالية 

 
أسماء الشركات التي يكون  اسم العضو

عضو مجلس اإلدارة عضوًا 
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 
ارة عضوًا عضو مجلس اإلد

في مجالس إداراتها السابقة 
 أو من مديريها

داخل المملكة / 
 خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 
مسؤولية 
 محدودة/...(
 
 

فيصل بن عبدالعزيز  /ميراأل
 بن فيصل آل سعود

كمعوجاةةسمجة نس و تجج-
 اةص   ةو

جكمعوجاةت  نوج-
ج
عجاةنة  جكمعوجل  للج-

جاةتمبةوجاةستا يوجاةنحمو ش
جكمعوجاةبةم جاةستا يوج-
كمعوجنة ة جل ةبسملفجج-

جاةستا يوجاةتمبةوجاةنحمو ش
ج
ج
ج

ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج
ج
ج

 لس ننوجغةمجلملجوج-
ذاتجلسؤوةةوجج-

جلحمو ش
ذاتجلسؤوةةوجج-

جلحمو ش
ج
لسؤوةةوججذاتج-

جلحمو ش
ذاتجلسؤوةةوجج-

جلحمو ش

جكمعوجاةبص ةعجاةاط ةوج-
جاةف  جاةستا  جاةنبحمج-
جكمعوجاةن   نجاةنحمو شج-
جكمعوجلالةجةألةنااةايج-

ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج

جلس ننوجلملجوج-
جلملجوغةمجلس ننوجج-
جذاتجلسؤوةةوجلحمو شج-
جوةةوجلحمو شذاتجلسؤجج-
ج

سعد سعود  /رالدكتو 
 السياري 

كمعوجاةسقيجة ط ئماتجج-ججج
جاةنحمو ش

اة معوجاةستا يوجج-
جة ص    تجاةنبطالش

اة معوجاةستا يوجةص   وجج-
جاةنقباجاةتس ملو

جي  جاةس نمشجاةستا  ج-

ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-

جذاتجلسؤوةةوجلحمو شج-
جلس ننوجلملجوج-
جذاتجلسؤوةةوجلحمو شج-
ج
جلملجوجغةمجلس ننوج-
ج
ج
ج
ج
ج
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

أسماء الشركات التي يكون  اسم العضو
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 
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 عضوًا 
في مجالس إداراتها السابقة 

 أو من مديريها

داخل المملكة / 
 خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 
مسؤولية 
 محدودة/...(

عبدالمحسن عبداللطيف 
 العيسى 

كمعوجلسنا وجج-
ج بضو فماة طةفجاةتةس جاةس

كمعوجاةةسمجةإج لشجج-
جواةبنال 

جكمعوجاخفض جة بس لشج-
جكمعوج س لاتجاةم ة ج-
جكمعوجلاط جاةتس للوج-
جججكمعوجاةنف ايجاةمدةدوجج-

ج"جسةفالعاج"
كمعوج  اة جةنة  جاة مبج-

جاةنتفأشجاةنحمو ش
لئةاجلس اجاخل  طج-

لؤسسوج فماة طةفجاةتةس ج
جاةمةملو

ج ات جاةنن كوج-
ج
جكو ات جاةنن ج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-

جلس ننوجغةمجلملجوج-
ج
جلس ننوجغةمجلملجوج-
ج
جلس ننوجغةمجلملجوج-
جلس ننوجغةمجلملجوج-
جلس ننوجغةمجلملجوج-
جلس ننوجغةمجلملجوج-
ج
ذاتجلسؤوةةوجج-

جلحمو ش
لؤسسوجل احوجج-

وزالشججلمتصوجل 
اةتن جوجاةب نةوج

جانجبن  ةو

جكمعوج لال اج-
كمعوجاة مقجاخوسطجج-

جة فط لل ت
اة معوجاةتمبةوجةص   وجج-

جاةالقج
اة معوجاةستا يوجة بطالمجج-

جوتمل تجاةبصميم
اة معوجاةنبحمشجج-

جةإةكبمواة تج"ج كسبماج"
جي  جاةفق ج-
لؤسسوج فماة طةفجج-

جاةتةس 
ج

ج ات جاةنن كوج-
جكو ات جاةنن ج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-

جستا يوجوط ةوج-
جذاتجلسؤوةةوجلحمو شج-
ج
جلس ننوجغةمجلملجوج-
ج
جذاتجلسؤوةةوجلحمو شج-
ج
جلس ننوجلملجوج-
ج
جلس ننوجلملجوج-
جذاتجلسؤوةةوجلحمو شج-
ج
ج

كمعوجاةمل إجج- عبدهللا سليمان الضبعان  
جقسبثن لاتة

اة معوجاةاط ةوجةص   وجج-
جا ب ث

جكمعوجاةن   نج-
ج
كمعوجلص عجلالوجج-

جةقةنبةاي
جكمعوجاةبةم جاةستا يوج-
كمعوجاةمل إجةن بس تجج-

جا ةن ةاي
كمعوجاةمل إجة ص    تجج-

جاةنتماةو

ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
جنن كو ات جاةج-
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج
ج
ج

ذاتجلسؤوةةوجج-
جلحمو ش

ذاتجلسؤوةةوجج-
جلحمو ش

ذاتجلسؤوةةوجج-
جلحمو ش

ذاتجلسؤوةةوجج-
جلحمو ش

ذاتجلسؤوةةوجج-
جلحمو ش

ذاتجلسؤوةةوجج-
جلحمو ش

جذاتجلسؤوةةوجج-
جلحمو ش

جاةف  جاةستا  جةقسبثن لج-
جكمعوجاةبص ةعجاةاط ةوج-

ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-

ج ننوجلملجولسج-
جلس ننوجلملجوج-
ج
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

أسماء الشركات التي يكون  اسم العضو
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 
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 
لس اإلدارة عضوًا عضو مج

في مجالس إداراتها السابقة 
 أو من مديريها

داخل المملكة / 
 خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 
مسؤولية 
 محدودة/...(

علي عبدالرحمن  لدكتور/ا
جالخلف

جكمعوجاةةن لوجةقسبثن لج-
كمعوجاةةسمجة نس و تجج-

جاةص   ةو
لعجاةنة  جكمعوجل  لجج-

جاةتمبةوجاةستا يوجاةنحمو ش
جكمعوجاةت  نوج-
ج
جكمعوجاةبةم جاةستا يوج-

ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-

جلس ننوجغةمجلملجوج-
جلس ننوجغةمجلملجوج-
ذاتجلسؤوةةوجج-

جلحمو ش
ج
ذاتجلسؤوةةوجج-

جلحمو ش
ذاتجلسؤوةةوجج-

جلحمو ش

ة معوجاةستا يوجة حميمجاج-
جواةص نج)يميم(جاةسفة 

كمعوجاخسنمشجاةتمبةوجج-
جةمل ياجاةستا يوج)س فكا(

جكمعوجاةبص ةعجاةاط ةوج-
ج

ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-

جلس ننوجغةمجلملجوج-
ج
 لس ننوجلملجوجج-
جلس ننوجلملجوج-
ج

الدكتور/عبدالرحمن ابراهيم 
 الحميد

ي  جاجة الشجلئةاجلس ج-
جاةفق 

كمعوج ضاجلس اجة الشجج-
لحنمجةيمانةمجاةسفةتيجوج

ج(ل س  و   ج)
كمعوج ضاجلس اجة الشججج-

جةإسبثن لجاةتفة  السنا وج
 ضاجلس اجة الشججج-
اةستا يوجةقسبثن لجج معواة

جاةزلا يجوجاناب اجاةحةاااي
ج(س ة )
 ضاجةس وجاةنماجتوجج-

ب ة معوجاةستا يوج
جسةوج)س ب (ة ص    تجاخس 

 ضاجةس وجاةنماجتوجج-
ب معوجاةساقجاةن ةةوج

جاةستا يوج) ماو (
 ضاجةس وجاةنماجتوجج-

ب ة معوجاةستا يوج
جة ص    تجاةتس ملو

 ضاجلس اجاة ظ لشجج-
ياقفجاة ة جلحنمجي ج

جةيمانةمجاةسفةتي
 ضاجلساجة الشجاةهةلوجج-

جاةت لوجة زع شجوجاةمت 

ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج
  ات جاةنن كوج-

جلس ننوجلملجوج-
ج
جلس ننوجغةمجلملجوج-
ج
ج
جلس ننوجغةمجلملجوج-
ج
جي الةولس ننوجج-
ج
ج
ج
جلس ننوجلملجوج-
ج
ج
جلس ننوجغةمجلملجوج-
ج
ج
جلس ننوجغةمجلملجوج-
ج
ج
جننوجغةمجلملجولس ج-
ج
ج
جي الةوج-
ج

جكمعوجية جانسب  لاتج-
ج
 ضاجلس اجة الشجكمعوجج-

لحنمجي ج فمجاةتزلزج
جاةس بضوجوج و   جاةماجحي

ج)اةماجحيجاةس بضو(

ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج

جذاتجلسؤوةةوجلحمو شج-
ج
جلس ننوجغةمجلملجوج-

لدكتور/مؤيد عيسى ا
جالقرطاس

كمعوجلسنا وجع يقتج
ج إاةمل

 ضاجلس اجة الشجج-جلس ننوجغةمجلملجوج ات جاةنن كو
جلصم جاةماجحي

 ضاجلس اجة الشج ك ف جج-
جاةماجحي

ئنجلئةاجلس اجان الشجا ج-

ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-

جلس ننوجلملجوج-
جلس ننوجلملجوج-
جلس ننوجلملجوج-
ج
جذاتجلسؤوةةوجلحمو شج-
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واةتضاجاةن بمبجة معوج
جاةبص ةعجاةاط ةو

لئةاجلس اجة الشجكمعوجج-
 لتماةو

 ضاجلس اجة الشجج-
اة معوجاةاط ةوجةث ايج

 وعسةمجاةب يبة ةايجاةنحمو شج
جسب ()كمل

 ضاجلس اجة الشجكمعوجج-
اةبص ةعجوتمل تجاةط قوج

ج)ط قو(
ا ئنجلئةاجلس اجان الشجج-

ة معوجاةبص ةعجواةصحماطج
جةقوةدة  ت

 ضاجلس اجة الشجكمعوجج-
لص عجاي جت مواج

جة فصمل تجج
لئةاجلس اجة الشجاة معوجج-

اةاط ةىوجةص   وجاةفط لل تج
ج)بط لل ت(جشاةنحمو 

وجلئةاجلس اجة الشجاة معج-
اةاط ةوجةصهمجاةم  صج

جاةنحمو شج)ل  ص(
لئةاجلس اجة الشجاة معوجج-

اةاط ةوجة بسال جواةممل تج
جاةنحمو شج)تمل ت(

ج

ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
ج ات جاةنن كوج-
ج
جنن كو ات جاةج-
ج
ج ات جاةنن كوج-

جذاتجلسؤوةةوجلحمو شج-
ج
جلس ننوجغةمجلملجوج-
ج
جلس ننوجغةمجلملجوج-
ج
جذاتجلسؤوةةوجلحمو شج-
ج
جلحمو شذاتجلسؤوةةوجج-
ج
جلحمو شذاتجلسؤوةةوججج-
ج
جلحمو شذاتجلسؤوةةوججج-
 
ج
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

  لجان مجلس اإلدارة يًا:ثان
ج:نيوج بدمعجل جلس اجان الشجبقثجةس اج

ج
 اللجنة التنفيذية  -1

ولحرم جةر همجلس راجان الش،جت(ج  ضر ط،جي3نيجةس روجفم ةروجل فثسروجلر جلس راجان الش،ج بكرااجلر جبقبروج)
ج.بحة ج ج زلمجنك جاةنمشج  جلمشجاةتضالوجفيجلس اجان الشج ضالبهم
ج
 :جنةومسؤوليات اللمهام 

جو  ةهر ج ااةن  سرفوجةهر ،ججواقبرماحجاةح را ،جولتاقر ت سمجاجبن   تج وللوجةملاسوجل جيسبسمجل ج  ن  جج-
ج تمإج   جلس اجان الش،جاةنس ئ جاةبيج بط نج مولجقمالجيه جل جاةنس ا.

جاةسة يجيزل لاتجلةمااةوجة نص عجع ن ج ط ف جلسبضة تجاةتن .ج-
اة رررمعوججواةبا رررة تجن الشجو سرررميمجا قبمايررر تة س رررو،ججموإجاةررراال شواةبسررر للمجواةترررلماجتررروجاةملاسررر تجج-

ج.و طالمجاةتن ةبحسة ججوةنس اجان الش
ج   ةطه .جوبح جسف ،جواةبسال  اجةةج  ن  جاةنفةت تجج-
جيمىجلس اجان الشج ك ةفجاة س وجيه .جوا تبص   تجاةبياةسة يجب ةنه يجج-
جة جاةصقية تجاةنتبنمجل جلس اجان الش.لن لسوجاةصقية تجاةنماةوجةه جبناجنج ةج-
ج

 م 2018جدول حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 
 

 اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول طبيعة العضوية االسم 
ج20/11/2018 17/03/2018

فيصــل بــن عبــدالعزيز  /االميــرج1
 بن فيصل آل سعود

 رئيس اللجنة
√ √ 

ســـــــــعد ســـــــــعود  الـــــــــدكتور/ج2
 العضو المنتدب -السياري 

 عضو
√ √ 

عبــــــدهللا ســــــليمان الشــــــيخ / ج3
 الضبعان  

 عضو
√ √ 
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 
 لجنة المراجعة  -2

(ج  ضرررر طج حررررم ج3بقبرررروج)جو بكرررااجلرررر  رررمج  رررر ة جةس رررروجاةنماجترررروجبسرررمالجلرررر جاةسنتةرررروجاةت لرررروجة  ررررمعو،ج
جةقئحوجةس وجاةنماجتوجاةنتبنمشجل جاةسنتةوجاةت لو.جول  فآ همجطفس  ج ضالبهمج
ج
 :وليات اللجنةومسؤ مهام 
 

وجاةنماجتروجبنماقفروج  نر  جاة رمعوجواةبحسر جلر جسرقلوجوازانروجاةبسر للمجواةسراائمجاةن ةةروجو اظنروج  مب جةس
ج                                   وجبصدوجت  وجل جي ي:ج اةمق بوجاةمات ةوجفةه ،جو  ن جله يجاة س

     
 التقارير المالية: (أ
ان الشجوإيرماطجل يهر جواةبا رةوججالس رج الوجة  رمعوجقفر ج م ره ج  ر ةوجاخوةةروجواةسر لاسوجاةساائمجاةن ةج(1

 فيجكأاه جةضن اجازانبه جو ماةبه جوكد فةبه .ج
ان الشجواةساائمجاةن ةةوججافةن جةذاجع اج سملمجلس ج–ان الشججاط نجلس ج  ط ج   يج–ةيماطجاةم  جاةد يجج(2

 جاةنت الرر تجاةبرريج بررةلجة نسرر ننة جواةنسرربثنمل ج سةررةمجاةنمعررزجة  ررمعوج   ةرروجولباازارروجولدهالرروجو بضررن
 اةن ةيجة  معوجو  ائه جواناذاج ن ه جواسبما ةسةبه .ججج

 ه جاةبس للمجاةن ةةو.ج  لاسوج  جلس ئ جلهّنوج وجغةمجلأةافوج بضنج(3
ا ةبرزايجفرريج وجلسرؤو ججةاةفحر جيمقروجفريج  جلسرر ئ جيثةمنر جاةنرميمجاةنرر ةيجة  رمعوج وجلر جيبراة جله لررج(4

 اة معوج وجلماجعجاةحس ب ت.ج
 .اةبحس جل جاةبسميماتجاةنح سفةوجفيجاةنس ئ جاةسانملوجاةاال شجفيجاةبس للمجاةن ةةوج(5
جان الشجفيجكأاه .ججا لاسوجاةسة س تجاةنح سفةوجاةنبفتوجفيجاة معوجوإيماطجاةم  جواةبا ةوجةنس ج(6
 
   المراجعة الداخلية: (ب
 اظمجاةمق بوجاةمات ةوجواةن ةةوجوإ الشجاةنم طمجفيجاة معو.ج لاسوجولماجتوجج(1
جج.دةكجانجماطاتجاةبصحةحةوجة ن حاظ تجاةاال شجفةه   لاسوج س للمجاةنماجتوجاةمات ةوجولب بتوج ج(2
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

  اطجو ا طوجاةنماجرعجاةرمات يجوإ الشجاةنماجتروجاةمات ةروجفريجاة رمعوجة بحسر جلر جج اةمق بوجوانكما ج  ج(3
 اطوجيه .ج اال جاةقزلوجوفت ةةبه جفيج  اطجاخ ن  جواةنه يجاةن اافمجاةن

ان الشجيبتةرررة جلرررميمجويرررمشج وجة الشجاةنماجتررروجاةمات ةررروج وجاةنماجرررعجاةرررمات يجواقبرررماحججااةبا رررةوجةنس رررج(4
ج.ججةل  فآ 

  نر  ججبةجل جو ن جق ل (جة ما ج سملمج  جل يه جفيجكأاجلمىجعد يوجاظ يجاةمق بوجاةمات ةوجفيجاة معوج5
ان الشج اجيرا عجاسرم  جع فةروجلر جنركاجاةبسملرمجفريجلمعرزججو   جلس راةتبص  ه ججتمىج مت جفيجاط ق 

اة رررمعوجاةمئةسررريجقفررر جلا رررمجةاتسررر  جاةسنتةررروجاةت لررروجبت رررمشج يررر يج  ررر جاخقررر ،جةبزولرررمجعررر جلررر جلغرررنجلررر ج
ج ب  طجااتس  جاةسنتةو.جولب  جاةبسملماةنس ننة جي سموجل ة.ج

 
   بات: مراجع الحسا (ج
ان الشجيبمكةلجلماجتيجاةحس ب تجو زةهمجو حميمج  ت يهمجو سةةمج  ائهرم،جبترمجاةبحسر ججااةبا ةوجةنس ج(1

 ل جاسبسقةهمجولماجتوجاط قج ن همجوكموطجاةبت قمجلتهم.ج
اةنماجترو،جلرعجاختركجج،جولمىجفت ةةوج  ن  ةو ماةبجةةبحس جل جاسبسق جلماجعجاةحس ب تجولا ا ةباج(2

 بف لجاةساا مجواةنت يةمجذاتجاةص و.جفيجا  
ةروج وجة اللروج مرماج   نر   جفجة،جواةبحسر جلر ج رميج سمينرةلماجتوجتطوجلماجعجيسر ب تجاة رمعوجو  ن ةرج(3

   جاط قج  ن  جاةنماجتو،جوإيماطجلمئة  ه جية  جذة .ج
 انج بوج  جاسبدس لاتجلماجعجيس ب تجاة معو.ججج(4
  اةساائمجاةن ةةوجولب بتوجل جا ِمكجب أاه .ج   جةولقيظ   لاسوج سملمجلماجعجاةحس ب تجج(5
  
   ضمان االلتزام:  (د
 لماجتوجاب ئ ج س للمجاةسه تجاةمق يةوجواةبحس جل جا م ذجاة معوجانجماطاتجاةقزلوجب أاه .ججج(1
 اةبحس جل جاةبزايجاة معوجب خاظنوجواة اائلجواةسة س تجواةبت ةن تجذاتجاةتققو.جج(2
اجتوجاةتسا جواةبت لقتجاةنسبمحج اج سمله جاة معوجلعجاخطما جذو جاةتققو،جو سميمجلمئة  ه جية  جلمجج(3

 ان الش.ججاذة جةة جلس 
 ا ررررة  ه جان الش،جوإيررررماطججالفررررعجلرررر ج ررررما جلرررر جلسرررر ئ ج ررررمىج ررررمولشجا مرررر ذجةجررررماطجب ررررأاه جةةرررر جلس ررررج(4

ج.جاةبيجيبتة جا م ذن جب نجماطات
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 
 م 2018جنة المراجعة لعام ل جدول حضور اجتماعات

ج
طبيعة  االسم 

 العضوية
 اإلجتماع الخامس اإلجتماع الرابع اإلجتماع الثالث اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول

ج04/11/2018ج31/07/2018ج07/05/2018ج25/03/2018ج17/03/2018

الدكتور/عبـــدالرحمن ج1
 ابراهيم الحميد

رئيس 

 اللجنة
√ √ √ √ √ 

عبدالمحســـــــــــــــــــــــن ج2
 عبداللطيف العيسى

 √ √ √ √ √ عضو

 √ √ √ √ X عضو   هشـــــــــــــــــــام العقلج3

ج
 و الترشيحات لجنة المكافآت  -3
 

(ج  ض طج حم ج3بقبوج)جو بكااجل بسمالجل جلس اجة الشجاة معو،ججواةبمكةح ت مج   ة جةس وجاةن  فآتج
جل جاةسنتةوجاةت لو.جكةح تجاةنتبنمشواةبمجةقئحوجةس وجاةن  فآتججول  فآ همجطفس  ج ضالبهمج
 
 :ومسؤوليات اللجنةمهام 
 

جي ي:جواةبمكةح تجبن جوجاةن  فآت  مب جةس
جج
دةكيرو،ج اةبجاةنس راجوان الشفثسروج ر ج ان الشجواة سر اجاةنجاة ما جسة سوجوا حوجةن  فآتج  ض طجلس (ج1

  ررر ججيرررماعجفررريج  ررر ج اةررروجاةت لرررو،جظرررمجفةهررر ج نهةرررما ج  بن  نررر جلررر جاةسنت ان الشجة جاولفتهررر جةةررر جلس ررر
ج  دةكن .جه ،جواةبحس جل ج اةسة سوجا ف عجلت يةمج م فطجب خ اط،جوانفص حج 

جررانم ججايرروجوسة سرروجاةن  فررآتجاةنتنررا جيهرر ،جوبةرر اج  جااحررما   ا ررةلجاةتققرروجيررة جاةن  فررآتجاةنن(ج2
   جنك جاةسة سو.ج

 ه .ج فت ةةبه جفيج حسة جاخنما جاةنبات شجلجاةنماجتوجاةموللوجةسة سوجاةن  فآت،جو سةةمجلمىج(3
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

دةرررركية ج وعفرررر لجاةبج ررررةفثسرررروج  ان الشجواة سرررر اجاةنجاان الشجبن  فررررآتج  ضرررر طجلس ررررجااةبا ررررةوجةنس ررررج(4
جب ة معوجوفس  جة سة سوجاةنتبنمش.ج

   دةكيو. ان الشجوان الشجاةبجااقبماحجسة س تجولت يةمجوا حوجة تضالوجفيجلس ج(5

وإ ر  شج مكرةحهمجوفسر  جة سة سر تجواةنتر يةمجاةنتبنرمش،جلرعججةان الشجيبمكةلج  ضر طجفةرجاس اةبا ةوجةنج(6
 بسملنوجلم وجب خل او.ججةلما  شج ميج مكةلج  جكم جسفس جة ااب

 ججدةكيو. ان الشجوكغ جوظ ئفجان الشجاةبجاة ما جو فجة سملاتجواةنؤنقتجاةنط ابوجةتضالوجلس ج(7
 ججان الش.جاخ ن  جلس جةاةتضاج مصةصج ة ج   حميمجاةاق جاةك جيبتج(8
جلس ررراجان الش سرررفوجةتضرررالوج الوجةقيبة جررر تجاةقزلررروجلررر جاةنهررر لاتج وجاةمفرررماتجاةن اةنماجتررروجاةسرررج(9

 دةكيو.ججج ووظ ئفجان الشجاةب
دةكيررروجو سرررميمجاةبا رررة تجفررريجكرررأاجاةبغةةرررماتجاةبررريجين ررر ج ان الشجوان الشجاةبجالماجتررروجنة ررر جلس رررج(10
 ماؤن .جةج

ا جلرر جاسرربسق جاخ ضرر طجاةنسرربس ة ،جو ررميجوجررا ج  ج ترر لإجلصرر ةلجةذاجعرر اج اةبحسرر جب رر  جسررج(11
 ة الشجكمعوج تمى.جااةتضاجي غ ج ضالوجلس 

دةرركية جواخ ضرر طجاةنسرربس ة جوعفرر لج دةرركية جواخ ضرر طجغةررمجاةب و ررعجو ررفجوظةدرريجةأل ضرر طجاةبج(12
 دةكية .ج اةب

 دةكية .ج ان الشج وجعف لجاةبجايجي  جكغالجلمعزج يمج  ض طجلس و عجانجماطاتجاةم  وجفج(13
ان الش،جواقبررماحجاةح ررا جةنت ةسبهرر جبنرر جيبدرر جلررعجلصرر حوججا حميررمججاااررنجاةضررتفجواةسرراشجفرريجلس ررج(14

جاة معو.
 م 2018 والترشيحات لعامجدول حضور اجتماعات لجنة المكافآت 

 
طبيعة  االسم 

 العضوية
 اإلجتماع الثالث اع الثانياإلجتم اإلجتماع األول

ج29/12/2018ج22/12/2018ج03/05/2018

ـــــــــراألج1 ـــــــــن  /مي فيصـــــــــل ب
ـــن فيصـــل آل  ـــدالعزيز ب عب

جسعود

  ضا
√ √ √ 

ـــدالرحمن ج ـــدكتور/علي عب ال
 الخلف

جلئةاجاة س و
√ √ √ 

 √ √ √  ضا عبدهللا سليمان الضبعان  ج2
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  يذيةواإلدارة التنفمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح عن 
ج

 حميرمجج ةةرجوان الشجاةب دةكيرو  جاةنس اججواة س اجاةن فثسواةن  فآتجخ ض طجلس اجان الشج هم جسة سوج
وعفرررر لجاةب دةرررركية جفرررريج رررراطجلبط فرررر تجاظرررر يجوةس اررررةجلترررر يةمجوا ررررحوجةن  فررررآتج  ضرررر طجلس رررراجان الشج

ما جيبنبتررااجبسررملجلرر ججرركبج فررجةةرر اةسرراقجاةن ةةررو،جعنرر ج هررم جاةسة سرروججوةرراائلجنةلرروجاة ررمع تجو اظنررو
ل جترق ج ف ريجتطرطججوان الشجاةب دةكيول ج ج جاةتن جفيجلس اجان الشجواة س اججواةسملشجواةنانفواةكد طشج

جلس ننةه .جو حسة جلص ةلة ن  فآتجولم فطوجب خ اط،جلن جيس نمجفيج حسة ج  اطجاة معوججوبمال جلحدز 
ج

 المعايير العامة للمكافآت:
وعفر لججو  ضر طجاة سر اة نس راجبن  فرآتج  ضر طجاةنس راججواةبمكرةح تجب ةبا رةوج مب جةس وجاةن  فرآت

 اة حاجاةب ةي:جوذة ج   ب ة معو،جوفس  جة نت يةمجاةنتبنمشججاةب دةكية 
جن ال ه .جواةنه لاتجاةقزلو اج كااجاةن  فآتجلب  سفوجلعجا  طجاة معوجج-1
ج  جاةنمىجاةطال .لما  شجلبطجاةسزطجاةنبغةمجل جاةن  فآتجب خ اطج ج-2
جوطفةتروجو لجروجاةنمر طمجو نرمافه جولرعجيسرم ما  جاة معوجااسس يجاةن  فرآتجلرعجاسربما ةسةوجاة رمعوجج-3

جةميه .
سرر ئمجفرريجسرراقجاةتنرر جفرريج حميرررمججولرر جنررا  ترركجاة ررمعوجفرريجان بفرر لجلن لسرر تجاة ررمع تجاآلتررمىجج-4

ج.واةبتالض ت ن  فآتجاةن  فآت،جلعج د   جل جقمجي  أج  جذة جل جال د عجغةمجلفملجة
جيبت  جب ةبتةة  تجاةسميمش.جواةبمكةح تجفةن يبمجة ما ن جب ةب سة جلعجةس وجاةن  فآتجج-5
واةنررررؤنقتجب ررر غ ه ،ججواةنهررر يجواةنسرررؤوةة تجاةن اطرررو حرررم جاةن  فرررآتجي ررر طج  ررر جلسرررباىجاةاظةدرررو،جج-6

ج.ولسباىجاخ اط،جواةنه لات،جواةمفماتجاةتن ةو،جاةت نةو
يسررايجيهرر ججواخ نرر  جواةنسررؤوةة تجاةبررياتبص  رر تجاةتضرراججولب  سررفوجلررعةن  فررآتج   ةرروج اج كررااجاج-7

اخنما جاةنحم شجلر جقفر جلس راجان الشجاةنرما ججةة لس اجان الشج وجاة س ا،جب ن  فوججولبحن ه ج  ض ط
ج حسةسه جتق جاةس وجاةن ةةو.

جلس اجان الش.جوتفمشج  ض طجويسنه اختكجبتة جان بف لجاةسط عجاةك ج تن جفةةجاة معوجج-8
جوتفرررمشجل  سرررفو الشجذو جعدررر طشجة اج كرررااجاةن  فرررأشجع فةررروجب ررر  جلتسرررا ج سررربسط بج  ضررر طجلس ررراجج-9

ج.و حدةزنمجوانبس طج  ةهم
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فريج سملرمجلس راججوعف لجاةب دةكية جوةس اةجاةن فثسويبمجانفص حج  جل  فآتج  ض طجلس اجان الشجج-10
جوجياعنوجاة مع ت.ان الشجاةس ا جوفس  جةقئح

ج
  ولجانه المنبثقة:مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

ج
 ضرالبةججوذةر جلس ير لل  جسرتا  ،جج200,000يسبح ج ضاجلس اجان الشجل  فأشجس الوجلسمالن جج-1

جل  جستا  .لجج3,000ةك جج سوجقمل ججوبم جيضالفيجاةنس اج
جلل  جستا  .ج5,000يسبح ج ضاجةس وجاةنماجتوجيم جيضالجةك جج سوجقمل جج-2
جلل  جستا  .ج5,000يضالجةك جج سوجقمل ججواةبمكةح تجيم يسبح ج ضاجةس وجاةن  فآتجج-3
ولربمج  ض طجاة س وجاةب دةكيوجس ال  جة بنر  ا ج  ر جاآل اط،ججواةبمكةح تجبن  فآت ا يجةس وجاةن  فآتجج-4

جاةبا ةوجةنس اجان الشجن بن  ن .جلفع
 رم جلر جل  فرآتججواسربم ا جلر  ر جاةضرملجاةرك جي حر جبسرنتبه ججيح جة  معوجاةنط ةفروجبر ةبتاللج-5

جي  :جوذة جفيآتمىج حن به جاة معو،ججو تالض تجو  ج ك ةةف
اةنن كرروججواة رراائلجفرريبرر ةبزوبمج وجبنم ةدرروجاخاظنرروججواخل ارروج وال كرر بجاةتضرراج نرر جلمرر جب ة ررم جج- جج

جاةتمبةوجاةستا يوج وجفيجي مجآتم.
جيبم نج  ةةج ملجبنص حوجاة معو.جوله لةجوواجف  ةجلن  يجبنسؤوةة  ةجةجفيجاةسةة  مجةتقج-بجج
بسررفنجاةبغةرنج ر جبقبروجاجبن  ر تجلبب ةةروجتررق جج–بسرمالجلر جاةسنتةروجاةت لروجج–ةاهر طجاةتضرالوجج-اجج

جس وجوايمشج واج كلجل موعجيسف ةجلس اجان الش.
ج

  التنفيذية:مكافأة اإلدارة 
 

جوج   جل جي ي  بن جل  فآتجان الشجاةب دةكي
ج(وبصدوجكهملولا نج س سيج)يبمج فتةجفيجاه يوجع جكهمجلةق  جج-
ج(وبم جاةناا قتاةس  جج)يم يم تج  بن ج   جسفة جاةنث  ج جاةحصمجج-
جوةت ئ بةلزاي ج ألة جطفيجةةجج-
جسة سوج ألة ج   جاةحة شجج-
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جيبمجيهكاجاةمصاصجل  فأشجس الوجلم فطوجبنؤكماتجاخ اطجوفس  جة بسةةمجاةس ا جاةك ج-
ججتملروججول  فرأشجاه يرولزاي جآتمىج  ن ج   جسفة جاةنث  ج جاةحصمج)ةج زشجس الو،ج كاكمجسدمجسر الوجج-

ج.اةف ملوجاةنتبنمشجل جقف جاة معو(جوسة سوجاةناال يسنجاظ يجاةتن ج
ج
ج

 كية وعف لجاةب دةو  ض طجاة س اجا لجل  فآتج  ض طجلس اجان الشجاةبيج و جاسماةجوفةن جي ي
ج
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  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 
 مكافآت أعضاء اللجان

 
 بدل حضور الجلسات المجموع

المكافآت الثابتة )عدا 
 بدل حضور الجلسات(

  

 أعضاء لجنة المراجعة

 ابراهيم الحميد  نعبد الرحمالدكتور/  - 25,000 25,000

 عبداللطيف العيىس  نعبد المحس - 25,000 25,000

 هشام العقل - 20,000 20,000

 المجموع - 70,000 70,000

شيحاتأعضاء لجنة المكافآت   والتر

 الدكتور/علي عبدالرحمن الخلف - 15,000 15,000

 األمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود - 15,000 15,000

 عبدهللا سليمان الضبعان   - 15,000 15,000

 المجموع - 45,000 45,000

 أعضاء اللجنة التنفيذية      

 األمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود 273,000 - 273,000

 الدكتور/سعد سعود السياري 50,000 - 50,000

 عبدهللا سليمان الضبعان   50,000 - 50,000

 المجموع 373,000 - 373,000
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اء وأســمبيــان بتــواريخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســنة الماليــة األخيــرة 
 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

جاسفوجاةحضالج03/05/2018جسماء اعضاء مجلس االدارةأ
 بن فيصل آل سعود زعبد العزيفيصل بن  /االمير

√ 
 

100% 

 العضو المنتدب -سعد سعود السياري  الدكتور/
√ 

 

100% 

 العيسى  فعبد اللطي نالشيخ/ عبد المحس
X 

 

0% 

 سليمان الضبعان   الشيخ/ عبد هللا
√ 

 

100% 

 الخلف نعبد الرحم الدكتور/علي
√ 

 

100% 

 الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس
√ 

 

100% 

 ابراهيم الحميد  نعبد الرحمالدكتور/
X 

 

0% 
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 :وأسبابهاالطلبات  وتواريخ تلكعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 
 

عدد طلبات الشركة لسجل 
 المساهمين

 أسباب الطلب بتاريخ الطل

 إجراءات الشركات 03/01/2018 1
 ملف أرباح 03/01/2018 2

 الجمعية العامة 01/05/2018 3
 إجراءات الشركات 03/10/2018 4
 إجراءات الشركات 24/10/2018 5

 إجراءات الشركات 13/12/2018 6

 
 العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

ج.ي2018ق ج  يجةمج دمإج ساب تج   جاة معوجت
ج

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
 جلقيظ تججانملروج رؤبمج جماطاتجاةمق بوجاةمات ةوج ميجوجا جإظهمتجاب ئ جاةنماجتوجاةس الوجةد   ةوجوج 

مشجة بحسرر جلرر ج الشجاةنماجتروجاةمات ةرروجب ة ررمعوج ن ةرر تجلماجتروج  ررغة ةوجلسرربنة  درركج  ر جا رر طجاة ررمعو،جوج
شجاخ اطج،جطفت ةةوجاظ يجاةمق بوجاةمات ةوجفريجين يروج  را جاة رمعوجو سرالمجلمر طمجاةتنر جوقةر رجلرمىجعدر 

كن جيسايجلماقرنجاةحسر ب تجاةمر لجيج رن جلهنروجلماجتبرةجة فة ار تجاةن ةةروجاةمب لةروجة  رمعوجيبسرالمجاظر يج
فرريجاة ظرر يجوعةدةرروجلت ةسبهرر ج،جعرركة جيرربمجاةمق برروجاةمات ةرروجو زولررمجاة ررمعوجيبسملررمجيبضررن جاسرر طجاةضررتفج

ظهرمتجابر ئ ج  ن ة ةجل جا طقعج   جع فوجلح  مجةس وجاةنماجتوججة دبمشجاةن ةةوجلحر جاةدحر ج،جوةسرمج
يج،جو اجاظر يجاةمق بروجاةمات ةروجاةرك ج2018اةنماجتروجاةسر الوجف   ةروجةجرماطاتجاةمق بروجاةمات ةروجترق ج ر يج

 جو مج  دةك جب د طشجوف   ةو.جج طفسةجاة معوج  مج   ج ساجس ةنو
 ج
 
ججج
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

 المساهمون 
سربما ةسةوجاةمئةسروجة  رمعوجو سرت جاة رمعوجنرما جاننبنر يجيهرمجلر جاخيتمج حسة ج ط ت تجاةنسر ننة جوان

جلاقرررع قلهرررمجبررر ةبطالاتجاةنهنررروجب ة رررمعوج ررر جطملررر جإجةررر جاةباا ررر جاةدتررر  جلرررعجاةنسررر ننة جوجةب سررربنمالج
فصررر حجاةبررريج حرررمصجترررمىجوفسررر  جةسة سررروجان صررر  جاخماررر جووسررر ئ جانابولاقتهررر ج  ررر جكرررف وجانج رررماو ،

اظنروجاةنتنرا جيهر جةبزايجب ة اائلجاةب دةكيوجة ظ يجنةلوجاةسراقجاةن ةةروجواخ ف  ه جل جتق جانةاة معوج   ج
و ما رريجاة ررمعوججي،ج2017البرر حج رر يججيج ررم ج2018 رر يججفرريجاةنن كرروجاةتمبةرروجاةسررتا يو.جوقررمج ررمجفرري

اة رمعو،جا رطوج وجج نر  أاةاال شجفيج ئحوجياعنوجاة رمع تجاةبريجةهر ج ققروجبسبمك  يوجانيج طفة جا ي  
جفص حجواة د فةو.جماطاتجاةنبت سوجب نةبزايجب ةبت ةن تجوب ن سةن جفةن جيبت  جبحساقجاةنس ننة جوان

 
 القوى العاملة والتدريب 

تبةر لجو طرالمجاةنراظدة جيمال جلبمصصوجنجننةوجقصاىجةب نةوجاةناال جاةف ملوجل جتق  ج اةيجاة معوج
وا ر  ججم،جوةسرو مطةطجلس لا همجاةاظةدةوجبن جيضن جكغ جاةن   نجب ة معوجب ةكدر طاتجاةنؤن روجاةننةرزش

 اطجعرر ج يس يةرروجاةنبم فرروج  رر جلبررطجةةحسرر جاةتميررمجلرر جاة برر ئ جانجواخ اط(اة ررمعوج طررالمجيمارر ل ج)اةحرراافزج
 (جلاظف.ججج493)جيج2018 يسنفمج31اظديجاة معوجعن جفيج جلنما جوقمجي غج ملاظفجلعجاخ

ج
ج

 مقترحات مجلس اإلدارة
 .ي31/12/2018جفيجواةن بهةجواةن ةةجاةس و  ج   ج سملمجلس اجان الشججاةبصال  .1
 .ي31/12/2018ةس وجاةن ةةوجاةن بهةوجفيجاجاةساائمجاةن ةةوج     ججاةبصال  .2
 .ي31/12/2018ةس وجاةن ةةوجاةن بهةوجف جاجاة معوج  جيس ب تججع   ج سملمجلماجاةبصال  .3
اةبصال ج   ج تةة جلماجعجاةحس ب تجة  معوجل جية جاةنمكرحة جي ر طج  ر ج ا رةوجةس روجاةنماجترو،ج .4

يج2019وذة جةدح جولماجتوجو مقة جاةسراائمجاةن ةةروجة مبرعجاةثر ايجواةث ةر جواةسر ا جلر جاةتر يجاةنر ةيج
 ..ميمج  ت بةيجو ح2020واةمبعجاخو جل جاةت يجاةن ةيج
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  Saudi Vitrified Clay Pipe Co. 

اةبصال ج   ج دراللجلس راجان الشجيبازلرعج لبر حجلمي ةروجب ر  جاصرفجسر ا ج وجلبرعجسر ا ج ر ج  .5
يجو حميمج  لل جانسبحس قجواةصم جوفس  جة ضاابطجوانجماطاتجاةب ظةنةوجاةص  لشج2019اةت يجاةن ةيج

 .  دةكا جة ظ يجاة مع ت
بن  فرأشج  ضر طجاةنس راجلر جاة ظر يجاخس سريجج(جواةنبت سرو20اةبصال ج   ج تمي جاةنر  شجاةت رمواج) .6

 ة  معو.ج
لر جاة ظر يجاخس سريججيرم اشجاةسنتةر تواةنبت سوجج(28)جاةث ل وجواةت مواججاةبصال ج   ج تمي جاةن  ش .7

 جة  معو.
(جواةنبت سرروجيبسرر للمجاة س رروجلرر جاة ظرر يجاخس سرريج39)جاةثقبررااجاةب سررتوجوجاةبصررال ج  رر ج تررمي جاةنرر  شج .8

 ة  معو.ج
(جواةنبت سرروجب ةابرر ئ جاةن ةةرروجلرر جاة ظرر يجاخس سرريج43)جاةث ةثرروجواخلبتررااج  رر ج تررمي جاةنرر  شجاةبصررال ج .9

 ة  معو.ج
 
 

 شكر وتقدير 
ولبسررميجلس رراجان الشجب ة رر مجواةتمفرر اجةةرر جاةنسرر ننة جاةكررمايج  رر ج  نهررمجوبسرربهمجاةغ ةةرروجواةرر جاةترر ل ة ج

 جاةنثنمش.ب ة معوج   ججها نمج
 ،،اةناف ،وهللاج
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