
التقرير السنوي 





خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
“إننــا علــى ثقــة بقــدرات المواطــن الســعودي، ونعقــد عليــه، بعــد هللا، آمــااًًل 
كبيــرًة فــي بنــاء وطنــه، والشــعور بالمســؤولية تجاهــه، إن كل مواطــن فــي بالدنــا 
وكل جــزء مــن أجــزاء وطننــا الغالــي هــو محــل اهتمامــي ورعايتــي، ونتطلــع إلــى 

إســهام الجميــع فــي خدمــة الوطــن”. 

صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
“طموحنــا أن يكــون اقتصادنــا أكبــر مّمــا نحــن فيــه اليــوم، كيــف نخلــق بيئــة جذابــة 
وجيــدة ورائعــة فــي وطننــا، كيــف نكــون فخوريــن فــي وطننــا، كيــف يكــون وطننــا 
جــزًءا ُمســِهًما ـفـي تنميــة وحــراك العالــم ســواء علــى المســتوى ااًلقتصــادي أو 

البيئــي أو الحضــاري أو الفكــري”. 
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كلمة الرئيس التنفيذي كلمة رئيس المجلس
رغــم  جيــد  أداء  تحقيــق  العــام  هــذا  خــالل  الشــركة  اســتطاعت 

الصعوبــات فــي ارتفــاع مدخــالت اإلنتــاج وااًلعمــال اللوجســتيه والتــي 

ــر مــن الشــركات وقطــاع ااًلعمــال بشــكل عــام. لقــد  ــى كثي ــرت عل اث

ــادرات التــي تبنتهــا الشــركة وخطتهــا ااًلســتراتيجية التــي  كان للمب

رســمتها خــالل الفتــرة الماضيــة دور فــي تقليــل اثــر تلــك الصعوبــات 

علــى أداء الشــركة. 

اســتطاعت الشــركة  خــالل هــذا العــام ان تحافــظ علــى مســتوى 

إيــرادات مقــارب للعــام الســابق بمــا يقــارب 1.5 مليــار ريــال. ـفـي 

المقابــل كان ااًلنخفــاض ـفـي صاـفـي األربــاح %26 نتيجــة اًلنخفــاض 

هوامــش مجمــل الربــح بســبب ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج وارتفــاع 

تكاليــف التمويــل بســبب زيــادة أســعار الفائــدة. لقــد واصلــت 

ــة،  ــوات البيعي ــن القن ــدد م ــع فــي ع ــو والتوس ــركة النم الش

ــك  ــر وكذل ــة والتصدي ــاة التجزئ ــتوى قن ــى مس ــدا عل وتحدي

علــى  كذلــك  الشــركة  حرصــت  ااًللكترونيــة.  المبيعــات 

تطويــر منتجاتهــا ســواء علــى مســتوى البــالط او األدوات 

الصحيــة مــن خــالل تصاميــم فريــدة تــم طرحهــا خــالل العــام 

بأشــكال ومقاســات متنوعــة.

علــى صعيــد األداء الفنــي أكملــت الشــركة عــدد مــن المشــاريع التــي 

ــر مشــاريع القــص فــي  ــدا تطوي ــة وتحدي ــرة الماضي تبنتهــا خــالل الفت

ـى تطويــر خطــوط اإلنتــاج ـفـي  خطــوط انتــاج البــالط. باإلضافــة اـل

مصانــع األدوات الصحيــة والســخانات. وكذلــك قاربــت الشــركة علــى 

ااًلنتهــاء مــن مشــروع الرقمنــة لبعــض مصانعهــا كأحــد المشــاريع 

الهامــة ـفـي اتمتــة العمليــات التشــغيلية. كمــا توســعت الشــركة 

ــادة حصتهــا فــي الســوق الســعودي. كمــا  ــاج الخالطــات وزي فــي انت

أنجــزت الشــركة مــا يقــارب %40 مــن مشــروع البورســالن. وواصلــت 

الشــركة تطويــر اداراتهــا المســاندة وعملياتهــا المشــتركة مــن خــالل 

الســعودة  مســتويات  ورفــع  المعلومــات  تقنيــة   - المســتودعات 

ورضــى الموظفيــن حرصــًا منهــا علــى ااًلســتثمار بــرأس المــال البشــري 

الكفــاءات  تطويــر  بأهميــة  منهــا  وايمانــًا  المعلومــات  وتقنيــة 

الوطنيــة.     

ونيابًة عن زمالئي اعضاء مجلس اإلدارة، أعرب عن عميق شكري 

وعظيم امتناني لمساهمينا الكرام لدعمهم المستمر وثقتهم في 

شركة الخزف السعودية، وكذلك الشكر لفريق اإلدارة التنفيذية 

وجميع العاملين بالشركة على دورهم الهام في تعزيز األداء 

وتحقيق األهداف من خالل تنفيذ استراتيجية الشركة.

ونسأل هللا التوفيق والسداد

يوسف بن صالح أبا الخيل

رئيس مجلس اإلدارة

السادة/ مساهمي شركة الخزف السعودي المحترمين...

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ــات علــى مســتوى قطــاع  ــد مــن التحدي لقــد شــهد عــام 2022 العدي

ــام  ــة بع ــركة مقارن ــج وأداء الش ــى نتائ ــلبًا عل ــر س ــييد اث ــاء والتش البن

الخــزف  شــركة  ان  ااًل  القطــاع،  هــذا  ـفـي  التباطــؤ  ورغــم   .2021

الســعودي اســتطاعت تحقيــق أربــاح تجــاوزت 173مليــون ريــال 

بفضــل التنــوع فــي منتجاتهــا والتوســع فــي بعــض القنــوات 

البيعيــة. ورغــم ااًلنخفــاض ـفـي األربــاح هــذا العــام ااًل ان 

الشــركة واصلــت األداء الجيــد رغــم الظــروف وخصوصــًا 

التباطــؤ فــي النمــو ااًلقتصــادي وارتفــاع تكاليــف مــواد 

اإلنتــاج  عالميــًا بعــد الخــروج مــن جائحــة كورونــا 

.COVID19-

وبهــذه المناســبة يســر مجلــس ااًلدارة ن يقــدم 

يعــرض  والــذي  المجلــس  تقريــر  لمســاهميه 

ــج أعمالهــا  أدائهــا واداء شــركاتها التابعــة ونتائ

العــام  خــالل  ُبِذلــت  التــي  وخططهــا والجهــود 

والــذي شــهد  الجوهريــة  األحــداث  وأهــم   2022

نمــو ـفـي بعــض قطاعــات الشــركة وللــه الحمــد وتحقيــق 

المزيــد مــن النجاحــات. لقــد اســتطاعت الشــركة التوســع فــي قطــاع 

ــالل  ــارض خ ــدد المع ــغ ع ــد بل ــت  %27 ، وق ــو بلغ ــبة نم ــة بنس التجزئ

2022 مــا يقــارب 53 معــرض. كمــا توســعت الشــركة ـفـي  العــام 

ـى %83. كمــا اســتمرت  قطــاع البالســتك ووصلــت نســبة النمــو اـل

اإلنتاجيــة.  طاقتهــا  بكامــل  العمــل  والســخانات  البــالط  مصانــع 

وتواصــل الشــركة العمــل علــى اســتكمال بنــاء مصنــع البورســالن 

الجديــد بطاقــة إنتاجيــة تزيــد عــن 8 مليــون متــر مربــع. ان النتائــج 

ااًليجابيــة لهــذا العــام هــي امتــداد للتحســن الــذي تشــهده الشــركة 

منــذ 2019 علــى مســتوى أداء القطاعــات وكذلــك القنــوات البيعيــة 

الشــركة لتطويــر األداء. ضمــن اســتراتيجية 

ختاًما، أتقدم بالشكر العضاء مجلس اإلدارة على متابعتهم 

ودعمهم الهداف الشركة . كما ال يفوتني ان أشكر جميع موظفي 

الشركة على جهودهم  لتحقيق تطلعات المساهمين ومواصلة 

نجاح الشركة في اعمالها.

سائلين المولى التوفيق والسداد

الرئيس التنفيذي

المهندس/ ماجد بن عبد هللا العيسى
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أعضاء المجلس

األستاذ/ ماجد بن عبدهللا العيسى 
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ سامي بن إبراهيم العيسى
 ممثل المؤسسة العامة للتأمينات ااًلجتماعية 

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ متعب بن محمد الشثري
 ممثل صندوق ااًلستثمارات العامة عضو 

مجلس اإلدارة

األستاذ/ عاصم بن سعد الجريد
 ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 

ااًلجتماعية عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ ماجد بن محمد الدخيل
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ محمد بن عبدالمحسن القرينيس 
        عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل        
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

نظرة عامة على أداء عام 2022

اإليــــرادات

1,485

الربح اإلجمالي

معدل العائد على السهم  

2.18

صافي الدخل 

173

حجم األصول        

4523,061

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي  

ريال لكل سهم

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي  
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 تأسيس الشركة  
تأسســت شــركة الخــزف الســعودي عــام 1977 وهــي شــركة مســاهمة ســعودية تتمتــع باســم وخبــرة فــي المجــال الصناعــي، وهــي مــن أوائــل 

الشــركات الســعودية المدرجــة بالســوق الماليــة »تــداول« وتملــك الشــركة عــدد مــن العالمــات التجارية حيــث يغطــي إنتاجها البــالط، واألدوات 

الصحيــة، وســخانات الميــاه، والبالســتك والمكمــالت، ودورات الميــاة الجاهــزة، والطــوب األحمــر، باإلضافــة الــى نشــاط التعديــن.  وتســتخدم 

الشــركة التقنيــات الحديثــة والمتطــورة فــي مجــال التصنيــع والــذي يضمــن لهــا اســتمرار الريــادة والحصــول علــى المزيــد مــن شــهادات الجــودة.

كمــا تمتلــك شــركة الخــزف الســعودي قنــوات بيــع متعــددة علــى نطــاق واســع داخــل وخــارج المملكــة، حيــث تغطــي احتياجــات قطــاع الجملــة 

والمشــاريع، باإلضافــة إلــى امتالكهــا معــارض محليــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة و تصــدر منتجاتهــا إلــى العديــد مــن دول العالــم.

وفــي إطــار رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2030 ،تســعى الشــركة إلــى المســاهمة فــي تحقيــق األهــداف الراميــة إلــى تحويــل المملكة 

إلــى قــوة  صناعيــة رائــدة وتقــوم الشــركة بتصديــر منتجاتهــا ســعيًا إلــى تعزيــز نشــاط التصديــر والمســاهمة فــي التنميــة ااًلقتصاديــة الوطنيــة . 

كمــا تلتــزم الشــركة بمشــروع التوطيــن مــن خــالل توفيــر فــرص العمــل للســعوديين علــى مســتوى الوظائــف التقنيــة واإلدايــة. 

نظرة عامة على
االستراتيجية

أهــم  مــن  كواحــدة  واضــح  بشــكل  اســراتيجيتها  الشــركة  حــددت 
الشــركات فــي قطــاع البنــاء والتشــييد في المملكــة العربية الســعودية. 
وضمــان  مكانتهــا  لتعزيــز  والتميــز  النجــاح  ـفـي  بااًلســتمرار  وذلــك 
ــن  ــركة م ــتراتيجية للش ــة ااًلس ــد الخط ــث ُتع ــو. حي ــتدامه فــي النم ااًلس
ــرة وُتحــدث كل خمــس ســنوات  ــوت الخب ــرى بي خــالل التعــاون مــع ُكب

وفــق التطــورات والنمــو المتســارع.`

تتركز استراتيجية الشركة على:  

كسب رضى العمالء 
وتوسيع قاعدة 

االنتشار

تعزيز البحث 
والتطوير وتنويع 

االستثمار 

رفع الكفاءة 
التشغيلية وتحسين 

عملية اإلنتاج 

نبذه عن شركة الخزف السعودي 
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معالم استراتيجية الشركة 

وضعــت الشــركة اســتراتيجيه واضحــة المعالــم لتأكيــد النمــو وبهــدف العمــل علــى تحقيــق األهــداف والقــدرة علــى قيــاس األداء ســعيًا إلــى 

تنميــة وتحســين العائــد علــى حقــوق المســاهمين ووالمحافظــة علــى أصــول الشــركة وقيمــة اســتثماراتها.

تقوم استراتيجية الشركة من خالل األربع محاور الرئيسية  التالية باإلضافة إلى الُممكنات التي تساعد الشركة على تحقيق ااًلستراتيجية 

التطوير والتنوع للمنتجات 

التوسع في االنتشار محليًا وخارجيًا 

إعادة الهيكلة وإدارة التحول 
والتغيير 

التنويع في االستثمارات 
  

1

2
3

4

المحاور األساسية 
الستراتيجية الخزف
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02 األداء التشغيلي
مراحل النمو والتطور     

 أبرز األرقام التشغيلية

 القطاعات واإلنتاج

 قطاع السيراميك والبورسالن 

 قطاع األدوات الصحية

 قطاع سخانات المياه 

 القطاعات األخرى

 الجودة 

 األمن الصناعي والسالمة   
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أبرز األرقام التشغيلية

15 مصنعًا 
معد بأحدث التقنيات 

3.6 مليون 
قطعة من األدوات الصحية 

2 مليون 
سخان مياه بما فيها السخانات 

المركزية والشمسية 

60 مليون 
مترًا مربع  إنتاج سنوي من 

السيراميك والبورسالن    

ُتعتبــر شــركة الخــزف الســعودي مــن أكبــر الشــركات الصناعيــة وإحــدى الشــركات 
الرئيســية الرائــدة  لحلــول التصنيــع ذات المســتوى العالمــي ، وتقــدم منتجــات 
ــر  ــوب األحم ــاه والط ــخانات المي ــة وس ــالن واألدوات الصحي ــيراميك والبورس الس

والتعديــن.

ــا  ــي، جعله ــال الصناع ــا فــي المج ــى 45 عاًم ــد عل ــرة تزي ــزف بخب ــع  الخ ــا تتمت كم
لــدى  حيــث  واإلقليميــة.  المحليــة   الصناعــة  علــى مســتوى  الريــادة  تكتســب 
ــزة بأحــدث تقنيــات اإلنتــاج مــن خــالل أتمتــة ورقمنــة  ــركة 15 مصنعــًا مجهـ الشـ
المصانــع. تـــؤدي الشـــركة دورًا أساســيًا فـــي قطـــاع البنـــاء والتشــييد بالمملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، كما حصلـــت علـــى العديـــد مـــن  شـــهادات الجـــودة المحلية 

والعالميـــة.

100 مليون  
خالطات وقطع بالستيكية        
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مراحل التطور والتوسع

 1977
• تأسيس شركة الخزف 

• المصنع األول لألدوات الصحية

 1983
• المصنع األول“1” للبالط

 1985
• مصنع الفريت األول  “1”

• توسعة للمصنع األول”1”  
لألدوات الصحية

 1995
• المصنع الثاني“2” للبالط  

• المصنع األول“1” لسخانات 
المياه الكهربائية

 2006
• المصنع الثالث“3” للبالط    

• مصنع ديكور البالط 

 2009
• المصنع الثاني“2” لسخانات     

المياه الكهربائية

 2007
• تأسيس شركة الخزف لألنابيب 

 2008
• مناجم الصحراء

 2010
•  المصنع الرابع“4” للبالط  

 2013
• مصنع الفريت الثاني “2”  

 2014
• مصنع البالستيك  

 2016
• المصنع الثاني “2” لألدوات 

الصحية 

 2017
• مصنع الطوب األحمر 

 2024
• مصنع البورسالن 
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قطاعات الشركة 

السيراميك والبورسالن

األدوات الصحية

السخانات الكهربائية

الطوب األحمر والتعدين

البالستيك والمكمالت 

أنابيب الخزف
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قطاع السيراميك والبورسالن
تقــدم شــركة الخــزف الســعودي مجموعــة واســعة مــن بــالط الســيراميك المزجــج ، بمــا فــي ذلــك بــالط الجــدران ، وبــالط 

ــا لـــ  األرضيــات ، وحمامــات الســباحة ، والبــالط المزخــرف بمجموعــة مــن األحجــام والتصاميــم ، وجميعهــا مصنعــة وفًق

ــغ 60 مليــون  ــة تبل ــة. بطاقــة إنتاجي ــر الدولي ــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة( والمعايي SASO )الهيئ

متــر مربــع مــن الســيراميك ســنويًا وأكثــر مــن 5 مالييــن قطعــة مــن بــالط الديكــور ســنويا

مصنع البالط األول  

مصنع البالط الثاني 

مصنع البالط الثالث  

ُأنشئ عام 1983• 

ُأنشئ عام 1995• 

ُأنشئ عام 2006• 

مصنع البالط الرابع  

مصنع الفريت األول 

مصنع الفريت الثاني  

ُأنشئ عام 2010• 

ُأنشئ عام 1985 • 

ُأنشئ عام 2013 • 
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قطاع األدوات الصحية   
فــي  الصحيــة  لــأدوات  مصنــع  أكبــر  الســعودي  الخــزف  تمتلــك 

الصحيــة. األدوات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  إلنتــاج  المملكــة 

فــي  الفاخــرة  الصحيــة  األدوات  مــن  واســعة  مجموعــة  إنتــاج  يتــم 

الطاقــة  تبلــغ  حيــث  الحديثــة.  والتصاميــم  األلــوان  مــن  مجموعــة 

ســنويًا  صحيــة  أدوات  قطعــة  مليــون   3.6 اإلنتاجيــة 

مصنع األدوات الصحية األول 

مصنع األدوات الصحية الثاني  

ُأنشئ عام 1977 • 

ُأنشئ عام 2016• 
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قطاع السخانات
تعتبــر شــركة الخــزف الســعودي ثالــث أكبــر منتــج فــي العالــم فــي إنتاج 

ســخانات الميــاه بجميــع أنواعهــا بمــا فــي ذلــك الســخانات الشمســية 

والمركزيــة. باإلضافــة إلــى األحجــام المختلفــة لســخانات المياه الرأســية 

واألفقيــة بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 2 مليــون ســخان ميــاه ســنويًا

مصنع سخانات المياه األول 

مصنع سخانات المياه الثاني

ُأنشئ عام 1995 • 

ُأنشئ عام 2009• 
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القطاعات األخرى 

الطوب األحمر
جــزء مــن نشــاط الشــركة التصنيعــي ، وهــو أحــد أحــدث 

الطاقــة  وتبلــغ   ، المنطقــة  فــي  األحمــر  الطــوب  مصانــع 

30 مليــون طوبــة ســنويًا اإلنتاجيــة 
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مصنع الخالطات و البالستيك   
الشــركة  صناعــات  تكمــل  التــي  القطاعــات  مــن  وهــي 

التصنيــع كمــا  فــي  التكامــل  تحقيــق  بهــدف  المختلفــة 

قامــت الشــركة بإضافــة خــط إنتــاج خالطــات الميــاه لزيــادة 

التنــوع فــي اإلنتــاج وتلبيــة احتياجــات الســوق
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سماكة جدار المنتج: 8 مم

 شهادة الجودة: المنتج حاصل ع� شهادة الجودة السعودية
كيب سهل ال��

القاعدة مصنوعة من حديد مجلفن
نظام �ف مط�� بالكروم

� السعودية بتقنية بريطانية
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مناجم الصحراء  
تحظــى الشــركة بــذراع تعدينــي يســاعدها فــي تحقيــق 

التكامــل للعمليــة التصنيعيــة. لقــد أسســت الشــركة فــي 

عــام 2008 ذلــك الــذراع تحــت مســمى مناجــم الصحــراء 

وأخــذت بالتوســع حتــى أصبحــت تــورد لمصانــع الشــركة 

كافــة ومصانــع الشــركات األخــرى نتيجــة زيــادة الطلــب 

داخليــًا وخارجيــًا لعــدد مــن المــواد كالفلســبار     

شركة ومصنع الخزف لأنابيب  
ــيس  ــي تأس ــعودي ف ــزف الس ــاركت الخ ــام 2007 ش ــي ع ف

شــركة الخــزف لأنابيــب بهــدف تصنيــع األنابيــب الفخاريــة 

اإلنشــائية  للمشــاريع  التحتيــة  الُبنــى  فــي  الُمســتخدمة 

ــنويًا  ــن س ــف ط ــة 40 أل ــة اإلنتاجي ــغ الطاق ــكنية وتبل والس

ــة      ــب الفخاري ــن األنابي م
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الجودة

“ملتزمون بتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع  العمليات التشغلية 

والفنية وتقديم المنتجات بجودة تتوافق مع رؤية الشركة وعراقتها”

ــام  ــها االهتم ــذ تأسيس ــركة ومن ــت الش ُأول

البالــغ فيمــا يتعلــق بأمــور جــودة المنتجــات 

أداء  معاييــر  إلــى  الوصــول  إلــى  ليهــدف 

الخــزف  اســم  ترســيخ  تضمــن  تشــغيلي 

أعلــى  مــع  متوافــق  كمنتــج  الســعودي 

أقليميــة  باعتمــادات وشــهادات  المعاييــر 

ودوليــة

بدقــة  المســتخدمة  المــواد  جميــع  ُتختبــر 

عاليــة للتأكــد مــن مالءمتهــا ومطابقتهــا 

للمواصفــات لجميــع 

تقــوم شــركة الخــزف الســعودي علــى أتمتة 

ــع لضمــان رفــع الكفــاءة التشــغيلية  المصان

و تعزيــز جــودة المنتــج كمــا تحــرص علــى 

لزيــادة  المهنيــة  الكفــاءات  اســتقطاب 

ــا ــودة لديه ــان الج ضم

دالالت التميز لدينا 

االعتمادات المحلية للجودة
• الفوز بجائزة الملك للمصنع المثالي لمرتين

المواصفــات  هيئــة  مــن  الســعودية  الجــودة  عالمــة   •

المنتجــات لجميــع   )SASO( والجــودة  والمقاييــس 

 SASO مــن   )EEL( الطاقــة  كفــاءة  وملصــق  •شــهادة 

الكهربائيــة الميــاه  ســخانات  لمنتجــات 

 SASO مــن   )WEL( الميــاه  ترشــيد  • شــهادة وملصــق 

الصحيــة األدوات  لمنتجــات 

االعتمادات الدولية للجودة
ISO-9001-2015 شهادة

)CE( عالمة المطابقة األوروبية •

• عالمة الجودة اإلماراتية

الميــاه  ســخانات  لمنتجــات  الخليجيــة  المطابقــة  عالمــة   •

)G-Mark( الكهربائيــة 
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األمن الصناعي والسالمة
تولــي شــركة الخــزف الســعودي الســالمة وااًلمــن الصناعــي اهتمامــًا وأولويــة قصــوى، حيــث ُتؤمــن إدارة الشــركة بأهميــة الحــد مــن المخاطــر 

مــن خــالل ضمــان ســالمة العامليــن و تعزيــز الصحــة المهنيــة. وكذلــك إتخــاذ كافــة اإلجــراءات الوقائيــة المناســبة للحــد مــن وقــوع الحــوادث 

حفاظــًا علــى األرواح و الممتلــكات.

ولتحقيق ذلك ، تلتزم الشركة بما يلي :

1
لتطبيــق  األساســية  المبــادئ 
المهنيــة  الصحــة  و  الســالمة 
والمبنــي علــى تحديــد المخاطــر و 
الحــد منهــا و تقليصهــا إلــى الحــد 

المســموح.

2
بالســالمة  الخاصــة  التشــريعات 
ـفـي  بهــا  المعمــول  المهنيــة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الداخليــة  التنظيمــات  وكذلــك 

بالشــركة.

3
المناســب  التدريــب  و  التأهيــل 
توفيــر  و  الوعــي  وتعزيــز 
الالزمــة  األدوات  و  اإلجــراءات 
األمثــل  للتطبيــق  للموظفيــن 
لنظــام إدارة الســالمة و الصحــة 

. لمهنيــة ا

4
لتطويــر  المســتمر  التحســين 
إدارة  نظــام  إجــراءات  و  أنظمــة 
المهنيــة. الصحــة  و  الســالمة 

03 قطاع األعمال
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المبيعات
ــن  ــة م ــا البيعي ــع قنواته ــك بتنوي ــال وذل ــكل فع ــالء بش ــن العم ــريحة م ــر ش ــول ألكب ــزف فــي الوص ــركة الخ ــتراتيجية لش ــة ااًلس ــن الخط تكُم

خــالل مبيعــات الجملــة لكبــار الموزعيــن ومبيعــات المشــاريع والتــي تلبــي احتياجــات  القطــاع العــام والخــاص والتوســع فــي قطــاع التجزئــة 

ــز  ــم التركي ــر لخــارج المملكــة. كمــا ت ــاة التصدي مــن خــالل معارضهــا والتواجــد فــي جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية إضافــًة الــى قن

علــى تفعيــل مبيعــات ااًلون اًليــن وتعاقــدت الشــركة مــع عــدد مــن المتاجــر اإللكترونيــة العالميــة بهــدف إتاحــة المنتجــات وتوفيرهــا  لكافــة 

العمــالء وتحقيــق نمــو فــي المبيعــات. وقــد ســاهم وجــود تلــك القنــوات علــى تعزيــز وتواجــد منتجــات الشــركة وزيــادة حصتهــا الســوقية محليــًا 

واقليميــًا .

قنوات الشركة البيعية

الجملةالمعارض

التجارة 
االلكترونية 

المشاريع

معرًضــا   53 الســعودية   الخــزف  تمتلــك 

المملكــة مناطــق  جميــع  ـفـي  منتشــرة 

ــار  ــع المنتجــات لكب ــاة بي تتولــى هــذه القن

الموزعيــن وتجــار الجملــة. ممــا يجعــل مــن 

هــذه القنــاة جســًرا لتعزيــز ااًلنتشــار.

تمنــح الخــزف خيــار شــراء منتجاتهــا عبــر 

الشــركة  موقــع  خــالل  مــن  اًليــن  ااًلون 

الذكيــة األجهــزة  وتطبيقــات 

المشــاريع  ـى  إـل مباشــرة  المنتجــات  بيــع 

احتياجــات  وتلبيــه  والخاصــة  الحكوميــة 

الكبيــرة الشــريحة  تلــك 

التصدير
تقــوم قنــاة التصديــر بــدور مهــم فــي تعزيــز 

اقليميــًا  والتوســع  خارجيــًا  المبيعــات 

وعالميــًا 

التوسع واالنتشار   
قامــت شــركة الخــزف الســعودي بزيــادة عــدد صــااًلت العــرض مــن خــالل افتتــاح معــارض بمواقــع ومــدن جديــدة لزيــادة ااًلنتشــار فــي ســوق 

ــة عــام م2022 حيــث تخــدم 29 مدينــة داخــل المملكــة. ــة عــرض فــي نهاي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل 53 صال

تولــي الشــركة اهتمــام بآليــه وكيفيــه عــرض المنتجــات مــن خــالل العــرض المرئــي واســتخدام أســلوب المحــاكاة فــي صــاالت العــرض لتقديــم 

تجربــة رائعــة للعميــل بتســهيل رحلتــه وتلبيــه جميــع احتياجــه. 
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التوسع وااًلنتشار   

التجارة االلكترونية     
عــززت التجــارة ااًللكترونيــة إتاحــة الفرصــة لتوســيع التواجــد مــن خــالل 

لجميــع  الوصــول  يتيــح  والــذي  الســعودي  الخــزف  وتطبيــق  موقــع 

الموقــع  علــى  المنتجــات  جميــع  وعــرض  المملكــة،  حــول  العمــالء 

والتطبيــق ممــا يســهل عمليــة التســوق والتوصيــل للعميــل. وقــد عــزز 

ذلــك النجــاح التعــاون مــع أكبــر شــركات الخدمــات اللوجســتية لتقديــم 

أفضــل خدمــات التوصيــل والشــحن.
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التصدير والمبيعات الخارجية    

“ُتصدر شركة الخزف 
السعودي منتجاتها ألكثر 
من 80 دولة حول العالم ”

ــا مــن خــالل  ــا ودولي عــززت شــركة الخــزف الســعودي مــن تواجدهــا إقليمي

تصديــر منتجاتهــا لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ودول الشــرق األوســط 

وشــمال افريقيــا باإلضافــة الــى أوروبــا. مّمــا ســاعد ـفـي نمــو شــبكتها 

ر حالًيــا إلــى مــا يقــارب 80  التســويقية ومبيعاتنــا علــى نطــاق عالمــي. إذ تصــدِّ

دولــًة حــول العالــم.
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أهم المشاريع التي 
ساهمت فيها الخزف حديثًا    

اســتطاعت شــركة الخــزف الســعودي بجــودة منتجاتهــا  أن تتواجــد 

ــة  ــة و مشــاريع اإلســكان الوطني فــي عــدد مــن المشــاريع الحكومي

لصنــدوق  التابعــة  الشــركات  مشــاريع  مــن  عــدد  ـى  إـل باإلضافــة 

ااًلســتثمارات العامــة مثــل مشــروع نيــوم وشــركة روشــن للتطويــر 

العقــاري  كمــا تعاقــدت الشــركة علــى توريــد منتجاتهــا إلــى شــركة 

تطويــر المباـنـي )TBC(الحكوميــة التابعــة لــوزارة التعليــم  ، كمــا 

حصلــت الخــزف علــى اعتمــادات لمشــاريع مســتقبلية قادمــة أبرزهــا 

حديقــة الملــك ســلمان التابعــة للهيئــة الملكيــة لمدينــة الريــاض. 

وهــذا إيمانــًا مــن تلــك الجهــات بقــدرة شــركة الخــزف علــى تلبيــة 

المعاييــر والمتطلبــات الخاصــة لمثــل هــذه المشــاريع وأهميتهــا 



التوزيع الجغرافي للفروع

اإلدارة العامة
طريق الملك فهد 

ص.ب 3893 الرياض 11481
هاتف: 0118298888

فاكس: 0114627569

إدارة المبيعات 
هاتف: 0118298888

فاكس: 0114652124 

إدارة التسويق
هاتف: 0118298888

فاكس: 0114610147

المنطقة الوسطى 
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات

فاكس: 0114652124 
معرض العليا

معرض التخصصي
معرض الملز

معرض الروضة
معرض طريق الخرج

معرض النرجس
معرض الياسمين 

معرض الرمال 
معرض لبن

معرض شقراء
معرض المزاحمية

معرض الشفاء
معرض الدوادمي
معرض المجمعة

معرض مدينة الخرج
مركز المخفض

المنطقة الغربية
اإلدارة اإلقليمية والمبيعات:

هاتف: 0127290056
فاكس: 0126299202

معرض التحلية
معرض الحرمين
معرض الطائف
معرض الحوية

معرض مكة
معرض المدينة )1(
معرض المدينة )2(

معرض الحمدانية
معرض أبحر

معرض القنفذة

المنطقة الشرقية 
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات

هاتف: 0138340670 
فاكس: 0138331764  

معرض الدمام )1( 
معرض الدمام )2( 

معرض الدمام )3(   
معرض الخبر 

معرض األحساء )1( 
معرض األحساء )2(

معرض الجبيل
معرض حفر الباطن 

منطقة القصيم والشمال
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات

هاتف: 0163816433
فاكس: 0163814872

معرض بريدة
معرض عنيزة
معرض الرس
معرض حائل

معرض تبوك

المنطقة الجنوبية
اإلدارة اإلقليمية والمبيعات:

هاتف: 0172216311
فاكس: 0172216291

معرض عسير
معرض جازان )1(
معرض جازان )2(

معرض نجران
معرض صبيا

معرض بيشة

مصنع األدوات الصحية
هاتف: 0118298888

فاكس: 0114983970
مصنع البالط

هاتف: 0118298888 /تحويلة 2112
فاكس: 0112650265/تحويلة 3180

مصنع السخانات
هاتف: 0118298888/تحويلة 3015

فاكس: 0112650250
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ــن 29  ــر م ــع وتواجدهافــي أكث ــا ل 15 مصن ــزف وامتالكه ــات الخ ــوع منتج ــرًا لتن نظ

مدينــة حــول المملكــة ، فقــد تطلــب ذلــك العمــل علــى تطويــر مســتودعاتها بمــا 

ــع  ــز ورف ــدف تعزي ــتية به ــال اللوجس ــة فــي األعم ــر العالمي ــرز المعايي ــع أب ــق م يتواف

الكفــاءة التشــغيلية لمســتودعات الشــركة وتعزيــز الرقابــة وإدارة المخــزون بمــا 

ــا 17  ــركة حالي ــك الش ــة. تمتل ــوات البيعي ــات والقن ــع فــي المبيع ــع التوس ــا م يتماش

ــع. ــر مرب ــون مت ــاوزت 1,1 ملي ــاحات تج ــة بمس ــول المملك ــتودع ح مس

المستودعات والتسليمات   



سالسل اإلمداد
لتحقيــق التكامــل فــي العمليــة التشــغيلية تقــوم إدارة المشــتريات بااًلهتمــام بتحســين فعاليــة وكفــاءة عمليــات سالســل ااًلمــداد وتحقيــق 

ــد  ــة علــى مراحــل التوري ــز الرقاب ــزام والتكلفــة وضمــان ااًلمــداد لمرافــق التصنيــع وتعزي أعلــى مســتويات الكفــاءة التشــغيلية مــن حيــث ااًللت

والتأهيــل للمورديــن. وتحــرص الشــركة علــى فتــح آفــاق أوســع لدعــم المحتــوى المحلــي مــن خــالل إعطــاء فرصــة للمنتــج الوطنــي تماشــيًا مــع 

رؤيــة المملكــة 2030.  وتســعى الشــركة الــى أتمتــة أعمالهــا وُنـــظم التشــغيل والتطويــر مــن خــالل تطبيــق ابــرز األنظمــة فــي ERP وتحديــدا 

SAP Ariba ممــا يســاعد علــى تعزيــز إدارة المصــادر والعقــود وإدارة المورديــن ـفـي كل مــا يتعلــق بالتوريــد والشــراء والفواتيــر وااًلمتثــال 

الكامــل لكافــة األنظمــة والشــفافية فــي كافــة مراحــل سالســل اإلمــداد.

 التحول الرقمي واألتمتة  
ــات  ــل العملي ــر وتفعي ــدف تطوي ــي به ــي والفن ــب التقن ــاملة فــي الجان ــة شـــ ــتراتيجيات تطويري ــدة اســـ ــعودية ع ــزف الس ــركة الخ ــى ش تتبن

التشــغيلية والبيعيــة لتحقيــق الريــادة فــي المجــال الصناعــي واإلداري والمالــي. حيــث ســعت الشــركة مؤخــرًا إلــى التحــول الرقمــي واألتمتــة 

مــن خــالل

ـفـي  التحديثــات  تبنــي  أولويــة 
األنظمــة الداخليــة  والبنيــة التحتيــة 
مشــروع  علــى  كالعمــل  للخــوادم 

 SAP S/4HANA فــي الشــركة الــى ERP تطويــر نظــام
فــي إطــار الســعي لتطويــر األعمــال وإدارتهــا لتحقيــق 
المعلومــات  وأمــن  فعاليــة  وزيــادة  األمثــل  األداء 
ممــا  العمــالء.  خدمــة  وتحســين  مصادرهــا  وتوحيــد 

وفعاليــة  كفــاءة  أكثــر  العمليــات  يجعــل 

مشــاريع الخدمــات التقنيــة مــع عــدة جهــات كمشــروع 
التقنيــة البنكيــة مــن خــالل تقديــم خدمــات التقنيــة 
البنــوك ومشــروع  مــن  عــدد  مــع  الموحــدة  البنكيــة 
خدمــات  لتقديــم  جهــات  عــدة  مــع  التقنــي  الربــط 

التمويــل.

تفعيــل أنظمــة Fintech لقنــاة المعــارض و الموقــع 
اإللكتروـنـي

 وتنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات واإلجــراءات التــي 
تهــدف لرفــع

 مســتوى الخدمة ورضا العمالء 
التحــول الرقمــي لجميــع أنظمــة المــوارد البشــربة  و 
المشــتريات مــن حيــث إدارة إجــراءات عمليــات الشــراء 

ــاق . ــات ااًلنف ــم فــي عملي ــا و التحك ــكل مراحله ب

الصناعيــة  الرقمنــة  مشــاريع  ـفـي  المســتمر  التطــور 
مصانــع  لموازيــن  الذكيــة  البوابــات  مشــروع  مــن 
الشــركة، وإدارة الخدمــات المــدارة ألنظمــة الطباعــة 
اإلنتــاج  خطــوط  كافــة  مســتوى  علــى   -   )MPS(
بالمصانــع وتخطيــط عمليــات ااًلنتــاج مــن خــالل تنفيــذ 
ــد  حلــول )SAP IBP( عــن طريــق تحليــل سلســلة التوري

المخــزون و  المبيعــات  و  العمليــات  وتخطيــط 

تحــرص إدارة التســويق مــن خــالل فريــق العمــل لديهــا • 
علــى دراســة توجهــات الســوق وقيــاس مــدى رضــى 

ــل  العمي
ــر •  ــه التواصــل مــع العمــالء عب ــم فــي آلي التحســين الدائ

التواصــل ااًلجتماعــي  ااًللكتروـنـي و قنــوات  الموقــع 
وقيــاس رضــا العميــل.

إطــالق  عــدد مــن الحمــالت التســويقية والترويجيــة • 
فــي كافــة قنــوات البيــع للتعريــف بالشــركة وخدماتهــا 
ومنتجاتهــا والقيمــة التــي تقدمهــا عالمتهــا التجاريــة.

الحــرص علــى تقديــم و تحســين خدمــات مابعــد البيــع و • 
بمــا يتناســب مــع مســتوى الخدمــة لــدى الشــركة.

لزيــادة •  التجاريــة  العالمــة  نشــر  ـفـي   ااًلســتمرارية 
األهــداف  تحقيــق  و  الشــركة  باســم  الموثوقيــة 
التســويقية الشــاملة مــن خــالل التطويــر والتحســين  
عــرض  طريقــة  و  المنتجــات  و  التصاميــم  عــرض  ـفـي 

اإلعالنــات.
و •  الوســائل  جميــع  علــى  المســتمر  التواجــد  محاولــة 

المحتمليــن و  المســتهدفين  العمــالء  لزيــادة  ااًلعالنيــة  المنصــات 
المشاركة الفعالة في المعارض المحلية والدولية إليجاد فرص بيعية ممكنة مستقبلية.• 
تجديد هوية الشركة من خالل  تطوير تصاميم معارضها وتبني كافة الطرق الحديثة لعرض منتجات الشركة.• 
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التسويق
تحرص شركة الخزف باستمرار التطوير وااًلبتكار لمنتجاتها بتصاميم حديثة  ترتقي لذوق 

عمالئها وتساعد على نمو أعمالها و تحقيق أهدافها



تطوير األعمال 

تســعى الشــركة مــن خــالل إدارة تطويــر األعمــال إلــى خلــق بيئــة عمــل إبداعيــة تســاعد الشــركة علــى تطويــر منتاجتهــا وتنويــع تصاميمهــا بمــا 

يضمــن لهــا اســتنمرار الريــادة فــي قطــاع الســيراميك واألدوات الصحيــة والســخانات محليــًا وإقليميــًا ومــن أبــرز ااًلنجــازات علــى مســتوى تطويــر 

المنتجات 

التصاميــم  باســتحداث  المبيعــات  زيــادة 

للســيراميك  الجديــدة  والمقاســات 

ــم  ــم وحج ــارب 62 تصمي ــا يق ــالن بم والبورس

2022  لمالئمــة طلــب الســوق خــالل عــام 

01

طــرح 10 موديــالت حديثــة لــأدوات الصحيــة  

خــالل عــام  2022 02

نمــو مبيعــات ســخانات الميــاه الكهربائيــة 

المقاســات  ـفـي  التنــوع  خــالل  مــن  وذلــك 

تنافســية  أســعار  علــى  أيضــًا  وبالحفــاظ 

ســبة منا

03

ــوع فــي  ــات والتن ــاع الخالط ــع فــي قط التوس

عــرض  المكمــالت 04

رأس المال البشري 
تؤمن شركة الخزف بأن النجاح والقوة الكامنة لتحقيق اهدافها تبدأ في ااًلستقطاب 

والمحافظة على القوى العاملة بتوفير بيئة حيوية وداعمة.
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• برامج تطوير الموظفين:
كــون التعلــم والتطويــر إحــدى ركائــز الشــركة فقــد حقــق قطــاع 
المــوارد البشــرية والخدمــات المســاندة خــالل عــام 2022م العديــد 
مــن اإلنجــازات ـفـي مختلــف األصعــدة واســتطاع أن يتماشــى مــع 
الخطــط ااًلســتراتيجية واألهــداف الموضوعــة. ورغــم كونــه عامــا 
مليئــا بالتحديــات فقــد  تــم العمــل علــى اســتحداث أنمــاط عمــل 
جديــدة ومرنــة تمثلــت   فــي رفــع مســتوى أداء الموظفيــن وتصميــم 
برامــج متخصصــة اًلســتقطاب وتمكيــن المواهــب وااًلحتفــاظ بهــا 

ــازات منافســة فــي ســوق العمــل.  ــم حوافــز   وامتي وتصمي

• التوطين 
تمكــن قطــاع المــوارد البشــرية مــن تحقيــق جميــع مســتهدفات 
التوطيــن المعتمــدة والتــي أعلنــت عنهــا وزارة المــوارد البشــرية 
تمكيــن  بأهميــة  الشــركة  إليمــان  وذلــك  ااًلجتماعيــة  والتنميــة 
الفنيــة واإلداريــة والتقنيــة وكذلــك  ـفـي الوظائــف  الســعوديين 

النمــو وااًلســتقرار الوظيفــي القياديــة لدعــم اســتراتيجية 

• الرقمنة والتطوير في اإلجراءات 
والعمليات

ــد مــن برامــج التحــول الرقمــي  نفــذ قطــاع المــوارد البشــرية العدي
ــة األداء للموظفيــن ومكنــت اإلدارة  والتــي رفعــت مســتوى فاعلي
مــن أتمتــة عمليــات المــوارد البشــرية واســتقطاب المواهــب ودعــم 

مشــاريع التعليــم والتطــور الوظيفــي. 

• إطار عمل السياسة التنظيمية 
تؤمــن الشــركة بــأن الحوكمــة هــي أســاس التنفيــذ الصحيــح لجميــع 
عملياتهــا التشــغيلية ومــن ضمنهــا قطــاع المــوارد البشــرية لــذا 
فقــد اســتطاع قطــاع المــوارد البشــرية رفــع مســتوى الحوكمــة 
السياســات  مــن  العديــد  وتحديــث  تصميــم  خــالل  مــن  وااًللتــزام 
واإلجــراءات التــي انعكســت إيجابــا علــى أنمــاط العمــل اإلجرائيــة. 

• تقييم األداء والحوافز 
تعتمــد الشــركة علــى برامــج التقييــم النصــف ســنوي والســنوي 
لمراقبــة أداء موظفيهــا بهــدف تقويــم األداء وتطويــره وربطــه 
فــي نظــام الحوافــز المعتمــدة لجــذب الكفــاءات مــن حيــث األجــور 
واإلنتــاج  المبيعــات  بــأداء  المرتبطــة  والحوافــز  والتعويضــات 
والمكافــآت   الســنوية  المكافــآت  وكذلــك  المســاندة  واإلدارات 

المرتبطــة ـفـي برامــج اإلبــداع وااًلبتــكار. 



04 األداء المالي
 لمحة عامة عن األداء المالي 

 ملخص نتائج 2022

 المؤشرات المالية الرئيسة

 األنشطة الرئيسية

 الشركات التابعة

 األنظمة المالّية والمحاسبّية

 القروض

 القوائم المالية
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لمحة عن األداء المالي 
حافظــت الشــركة خــالل العــام 2022 علــى مســتوى مبيعــات العــام الماضــي مــن خــالل تحقيــق صافــي مبيعــات بلغــت 1.5 مليــار ريــال،  وقــد 

تأثــرت الشــركة بارتفــاع مدخــالت اإلنتــاج عالميــا والــذي أثــر بــدوره علــى هوامــش الربــح لمنتجــات الشــركة مقارنــة بالعــام الســابق. وقــد شــهد 

صافــي الربــح انخفاضــًا، حيــث بلــغ تقريبــًا 173 مليــون ريــال بنســبة انخفــاض %26 مقارنــًة بالعــام 2021. ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض هوامــش 

مجمــل الربــح للمنتجــات بســبب ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج وارتفــاع كذلــك تكاليــف التمويــل.

 كمــا عملــت الشــركة علــى رفــع الكفــاءة التشــغيلية مــن خــالل تخفيــض تكاليــف اإلنتــاج مّمــا كان لــه األثــر اإليجابــي فــي تخفيــض أثــر ااًلرتفــاع 

فــي المــواد الخــام ومدخــالت اإلنتــاج علــى نتائــج الشــركة.

ملخص نتائج 2022م

2022

2021

2020

2019

2018

                    1,484

                      1,534

                      1,516

          1,235

 1,028

اإليــــرادات

مليون ريال سعودي  

2022

2021

2020

2019

2018

         1,032

        1,006

         1,124

 908

 920

تكـاليف اإليــرادات

مليون ريال سعودي  

2022

2021

2020

2019

2018

                                                  452

                                                             528

                                         391 

                                326

 107

مجمل الربح 

مليون ريال سعودي  

             184

                 254

                                        126

                60

-172

2022

2021

2020

2019

2018

الربـح التشغـيـلي 

مليون ريال سعودي  

                   173

                       231

                                        70

                2

-220

2022

2021

2020

2019

2018

صافي الدخـل

مليون ريال سعودي  
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المؤشرات المالية الرئيسية
مجمل الربح 

2018 2019 2020 2021 2022

10.5%

26.0% 26.0%

34.4%

30.4%

-21.5%

صافي الربح 

2018 2019 2020 2021 2022

5.0%

15.0%
11.5%

0.2%

نسبة السيولة 

2018 2019 2020 2021 2022

1.45

1.67

1.62

1.05

1.93

رأس المال العامل

20182017 2019 2020 2021 2022

49,632

374,989
419,395

545,592

174,819

513,802

معدل العائد على حقوق الملكية 

2018 2019 2020 2021 2022

0.2%

-15.0%

5.2%

13.5%

9.5%

معدل العائد على األصول 

2018 2019 2020 2021 2022

0.1%

8.1%

5.6%

-7.7%

2.6%

األنشطة الرئيسية 

األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج 

التعدين التصنيع و التجزئة النشاط

1.8% 98.2% النسبة 

27 مليون ريال 1,458 مليون ريال إيرادات النشاط

التحليل الجغرافي إليرادات 
الشركة وشركاتها التابعة 

 باأللف ريال سعودي 

32%
المنطقة الغربية

  477,386

11%
المنطقة الشمالية و القصيم

163,680

17%
المنطقة الجنوبية

245,513

11%
المنطقة الشرقية

163,670
21%

المنطقة الوسطى
 313,711

8%
التصدير الخارجي 

120,997
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الشركات التابعة 
1. شركة الخزف لأنابيب

مقفلــة  مســاھمة   كشــركة  م   ٢٠٠٧ عــام  ـفـي    )CPC(لألنابیــب الخــزف  شــركة  تأسســت 

ســعودیة ، وفقــاً لقــرار وزارة التجــارة و الصناعــة رقــم ٢٥٧ /ق وبتاریــخ ٣٠ ، الســجل التجــاري 

رقــم ١٠١٠٢٤١٤٢٦ و ترخیــص صناعــي ٢٠٠٧/١٠ /٢٣ إلنتــاج االنابیــب الفخاریــة و وصالتهــا 

و  الفخاریــة  األنابیــب  عـلـى  والدولیــة  المحلیــة  األســواق  لطلــب  تلبیــة  وذلــك  وملحقاتھــا  

تجھیزاتھــا و ملحقاتھــا .

رأس المال 

 149  
مليون ريال

اإليرادات  

18 مليون 
ريال

نسبة الملكية 

73.89%

2. شركة ارزان للتشغيل والصيانة
 تتمثــل أنشــطة الشــركة فــي مقــاواًلت عامــة للمبانــي وصيانــة ونظافــة وتشــغيل المبانــي الســكنية والتجاريــة وخدمــات صيانــة واصــالح 

ــراض  ــة أغ ــا لخدم ــًا أعماله ــركة حالي ــارس الش ــا وتم ــا وتطويره ــركة وإدارته ــح الش ــارات لصال ــي والعق ــع األراض ــراء وبي ــات وش المركب

الشــركة األم )شــركة الخــزف الســعودي( .

نسبة الملكية 

100%

3. شركة الخزف لالستثمار

تتثمــل أنشــطة الشــركة فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المنتجــات الخزفيــة وســخانات 

الميــاه ومكوناتهــا المختلفــة وصنابيــر وخالطــات الميــاه والمنتجــات البالســتيكية 

وعــدد الســيفون واألغطيــة لكراســي المراحيــض واألنابيــب الفخاريــة والبالســتيكية 

علــى اختــالف أنواعهــا وأشــكالها ومقاســاتها ومكمالتهــا واألكــواع والمواصــالت 

وجميــع انــواع قراميــد األســطح الفخاريــة واســتيراد وتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئــة 

للمكائــن واآلاًلت واألجهــزة والمعــدات.

لم يبدأ نشاط الشركة حتى اآلن.

نسبة الملكية 

95%

التقرير الســنوي 2022 5253



االستثمارات

• شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي هــي شــركة رائــدة فــي مجــال توزيــع الغــاز الطبيعــي )الجــاف( وتعتبــر مــن أكبــر الشــركات المحليــة، وتعمــل 

كأكبــر مــوزع  ألرامكــوا فــي هــذا المجــال.

• تأسست شركة توزيع الغاز الطبيعي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

شركة توزيع الغاز الطبيعي 

رأس المال 

 50 مليون 
ريال

نسبة الملكية 

15.8%

اســتمرار التطويــر فــي إجــراءات وآليــات العمــل المالــي والمحاســبي 

بالشــركة بمــا يتوافــق مــع النمــو والتحســن فــي األداء، وبمــا يضمــن 

تعزيــز نظــام الرقابــة الداخلــي

تواصــل الشــركة ااًللتــزام بالوفــاء بمتطلبــات هيئــة الســوق 

يضمــن  بمــا  مــن  التشــريعات  بجميــع  وااًلمتثــال  الماليــة 

المصالــح والمســتثمرين تحقيــق حمايــة ألصحــاب 

تعزيــز التكامــل بيــن العمــل المالــي وكل مــن إدارة ااًللتــزام 

بهــدف  بالشــركة  المخاطــر  و  الداخليــة  المراجعــة  وإدارة 

ــي  ــة الداخل ــام الرقاب ــز نظ تعزي

مواصلــة اســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة ورفــع نســب التوطيــن فــي 

الوظائــف الماليــة والمحاســبية، مــع قيــام اإلدارة الماليــة علــى تطوير 

ــن  ــن KPIs للرفــع مــن كفــاءة الموظفي نظــام مؤشــرات أداء العاملي

وتحقيــق أهــداف الشــركة ورؤيتهــا

األنظمة المالّية 
والمحاسبّية 

إقرار: 
لم تقم الشركة بإعالن أي توقعات مالية خالل العام 2022م

قامــت شــركة الخزف الســعودية بتقديــم إقراراتها الزكوية عن الفتــرة المنتهية في 2021/12/31م 

وحصلــت الشــركة علــى شــهادة الــزكاة النهائيــة وســارية حتــى تاريــخ 1444/10/10هالموافــق 

2023/04/30م. وســوف يتــم تقديــم اإلقــرارات للعــام 2022م خــالل المــدة النظاميــة.

كمــا قامــت الشــركات التابعــة وتحديــدًا شــركة الخــزف لإلســتثمار وشــركة الخــزف لألنابيــب وشــركة 

أرزان للتشــغيل والصيانــة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة عــن الفتــرة المنتهيــة ـفـي 2021/12/31م 

وحصلــت الشــركة علــى شــهادة الــزكاة ســاريةحتى تاريــخ 1444/10/10هالموافــق 2023/04/30م 

، وســوف يتــم تقديــم اإلقــرارات للعــام 2022م خــالل المــدة النظاميــة.

  وفيمــا يتعلــق بضريبــة القيمــة المضافــة وضريبــة ااًلســتقطاع لشــركة الخــزف الســعودي، فقــد تــم 

تقديــم إقراراتهــا وســدادها فــي وقتهــا المحــدد.

الوضع الزكوي والضريبي   
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القروض
 باأللف ريال سعودي 

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

 وأنشطتها ااًلعتيادية:

)أ ( قرض صندوق التنمية الصناعّية السعودّي:

ســبق وأن حصلــت الشــركة علــى قــروض طويلــة األجــل مــن صنــدوق 

مصانــع  ـفـي  التوســعات  لتمويــل  الســعودّي  الصناعّيــة  التنميــة 

ــاه  بــالط الســيراميك والبورســالن واألدوات الصحيــة وســخانات المي

الكهربائيــة ومشــروع مصنــع الطــوب األحمــر وذلــك بضمــان رهــن 

الموجــودات الثابتــة لهــذه المصانــع.

)ب( قروض جهات حكومية أخرى:

وّقعــت الشــركة علــى اتفاقيــات  لتمويــل رأس المــال العامــل مــع 

عــدة جهــات حكوميــة بهــدف تعزيــز أنشــطتها التشــغيلية.

الرصيد في 
31 ديسمبر 

2022م

صافي 
السداد 
للقرض 

خالل السنة

ة القرض ُمدَّ
الرصيد 

في 1 يناير 
2022م

اسم الجهة 
المانحة 
للقرض

38,850 65,343 طويل أجل 104,193 صندوق 
التنمية 

الصناعية  
السعودي

الرصيد 
في 31 
ديسمبر 
2022م

صافي 
السداد 
للقرض 

خالل 
السنة

صافي 
المحصل 
للقرض 

خالل 
السنة

ة  ُمدَّ
القرض

الرصيد 
في 1 
يناير 

2022م

اسم 
الجهة 

المانحة 
للقرض

53,297 )36,506( قصير أجل 89,820 جهات 
حكومية

54,681 )20,100( قصير 
األجل 74,781 جهات 

حكومية 

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

حصلــت الشــركة علــى تســهيالت قــروض طويلــة وقصيــرة األجــل 

بطريقــة المرابحــة اإلســالمية مــن ِقبــل بنــوك تجاريــة محليــة 

ــع وبضمــان ســندات ألمــٍر  ــل أعمــال التوســعة فــي المصان لتموي

لصالــح البنــوك. ويتــم ســداد هــذه القــروض علــى أقســاط خــالل 

العــام غيــر متســاوية القيمــة.

الرصيد 
في 31 
ديسمبر 
2022م

صافي 
المحصل 
للقرض 

خالل 
السنة

صافي 
السداد
للقرض 

خالل 
السنة

ة القرض ُمدَّ

الرصيد 
في 1 
يناير 

2022م

اسم الجهة 
المانحة 
للقرض

45,438 45,438 قصير األجل  بنوك محلية

49,786 49,786 قصير األجل  بنوك محلية

65,359 65,359 قصير األجل  بنوك محلية

20,000 قصير األجل  بنوك محلية

227,329 )76,451( طويل األجل  256,280 بنوك محلية

48,631 )13,894( طويل األجل  62,526 بنوك محلية

)د( ضمان قرض )شركة تابعة(  

تضمــن الشــركة قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي الممنــوح إلــى شــركة الخــزف لألنابيــب )شــركة تابعــة( بمــا يعــادل حصتهــا فــي 

رأس المــال كمــا فــي 31 ديســمبر 2022م. كمــا تضمــن الشــركة قــرض البنــك الســعودي لالســتثمار الممنــوح كمــا فــي 31 ديســمبر 2022م.

القوائم المالية
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1. قائمة المركز المالي

2018 2019 2020 2021 2022 البند
الموجودات

الموجودات المتداولة  

48,008 100,231 68,689 109,646 70,693 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

279,112 351,160 327,178 293,558 311,183 مدينون تجاريون

706,211 752,118 646,607 731,481 957,439 المخزون

- - - - 6,647 األدوات المالية المشتقة

1,033,331 1,203,509 1,042,474 1,134,606 1,345,962 إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة 

11,649 6,952 7,746 7,987 7,422 موجودات مالية، غير متداولة

1,811,386 1,705,095 1,623,827 1,640,698 1,611,045 ممتلكات وآاًلت ومعدات

929 510 202 - - موجودات غير ملموسة باستثناء الشهرة، صاٍف

8,941 9,001 8,963 9,011 9,054 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 63,994 75,496 71,567 87,532 حق استخدام أصول. بالصافي

1,832,905 1,785,552 1,716,234 1,729,263 1,715,053 إجمالي الموجودات غير المتداولة

2,866,236 2,989,061 2,758,708 2,863,869 3,061,015 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات 

المطلوبات المتداولة 

566,470 292,447 201,171 234,841 211,938 قسط متداول من قروض طويلة األجل

113,080 221,255 85,045 - 160,551 قروض قصيرة األجل

295,452 286,345 297,322 317,675 416,044 ذمم دائنة ودائنون آخرون 

8,697 17,923 28,001 22,596 30,181 مخصص زكاة 

 10,550 11,540 13,902 13,444 التزامات تأجير -جزء متداول

983,699 828,520 623,079 589,014 832,158 إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة  

352,966 588,499 463,789 422,678 282,805 قروض طويلة األجل – جزء غير متداول 

71,352 78,729 85,370 87,859 90,868 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 46,262 57,255 52,216 68,712 التزامات تأجير -جزء غير متداول

424,318 713,490 606,414 562,753 442,385 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

1,408,017 1,542,010 1,229,493 1,151,767 1,274,543 إجمالي المطلوبات

2018 2019 2020 2021 2022 البند

حقوق المساهمين      

600,000 600,000 600,000 800,000 800,000 رأس المال

 )11,008( )11,008( )3,870( )2,663( أسهم خزينة

218,336 218,336 218,336 241,715 241,715 احتياطي نظامي

590,535 599,022 674,474 630,112 707,454 أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

ااًلحتياطيات األخرى     

6,695 2,727 3,521 3,762 3,196 احتياطي القيمة العادلة 

1,415,566 1,409,077 1,485,323 1,671,719 1,749,702 مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمين الشركة

42,653 37,974 43,892 40,383 36,770 حقوق الملكية غير المسيطرة

1,458,219 1,447,051 1,529,215 1,712,102 1,786,472 مجموع حقوق الملكية

2,866,236 2,989,061 2,758,708 2,863,869 3,061,015 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

رسم بياني للموجودات والمطلوبات و حقوق الملكية من السنة المالية 

2018م وحتى 2022م 

2018 2019 2020 2021 2022

1,408 1,542 1,229 1,151 1,274

1,458 1,447 1,529 1,712 1,786

2,866 2,989 2,758 2,863 3,061

إجمالي المطلوبات  إجمالي حقوق الملكية  إجمالي الموجودات 

حقوق الملكية  
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2. قائمة الدخل    

2018 2019 2020 2021 2022 البند

1,028,048 1,235,085 1,516,060 1,534,770 1,484,958 اإليرادات

)920,244( )908,511( )1,124,129( )1,006,509) )1,032,616( تكلفة اإليرادات

107,804 326,574 391,931 528,261   452,342 مجمل الربح

)280,595( )266,185( )265,291( )276,571( )267,592( المصروفات اإلدارية والعمومية والبيعية

)172,791( 60,389 126,640 254,276    184,750 الربح التشغيلي

12,381 14,526 20,284 31,514 31,514 إيرادات أخرى

)50,536( )53,875( )44,713( )23,818( )22,334( تكاليف التمويل

)210,946( 21,040 102,211 258,563 194,370 صافي الربح قبل الزكاة الشرعية

)9,658( )18,569( )31,723( )26,784( )24,115( الزكاة الشرعية

)220,604( 2,471 70,488 231,779 170,255 صافي ربح السنة

صافي ربح/ )خسارة( السنة العائدة إلى

)214,577( 7,150 77,700 233,792 173,920 المساهمين في الشركة

)6,027( )4,679( )7,212( )2,013( )3,665( حقوق الملكية غير المسيطرة

فيما يلي رسم بياني إلجمالي اإليرادات ومجمل الربح وصافي الربح للسنوات 

من 2018م وحتى 2022م 

2018 2019 2020 2021 2022

1,028

107

-220

1,235

326

2

1,516

391

70

1,534

530

231

1,484

452

173

مجمل الربح اإليراداتصافي ربح السنة 

3. قائمة التدفقات النقدية  

2018 2019 2020 2021 2022 البند

       151,460 62,101 406,197 362,707 189,522 صافي التدفق النقدي التشغيلي

     )129,511( )8,961( )34,984( )135,453( )87,502( صافي التدفق النقدي ااًلستثماري

       )53,237( )917( )402,755( )186,291( )140,971( صافي التدفق النقدي التمويلي

       )31,288( 52,223 )31,542( 40,957 )38,953( صافي التدفق النقدي

          79,296 48,008 100,231 68,689 109,646 النقد والنقد المماثل أول السنة

          48,008 100,231 68,689 109,646 70,693 النقد والنقد المماثل آخر السنة

باأللف ريال سعودي باأللف ريال سعودي 
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05 إطار حوكمة 
األعمال والحوكمة 

البيئية واالجتماعية  
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حوكمة األعمال 
حرصــت الشــركة علــى تطبيــق أســس ومعاييــر الحوكمــة ســعيًا منهــا لحمايــة الشــركة وضمــان اســتدامتها وتعظيــم منافــع أصحــاب المصلحــة 

وقــد قامــت شــركة الخــزف الســعودي بإرســاء مبــدأ معاملــة المســاهمين بالتســاوي تقديــًرا ألهميــة حمايــة حقوقهــم ومصالحهــم وفًقــا إلطــار 

حوكمــة الشــركات الــذي يؤكــد حمايــة حقــوق المســاهمين التــي تكفلهــا لهــم األنظمــة واللوائــح، ويشــجع علــى التعــاون اإليجابــي فيمــا بيــن 

الشــركة والمســاهمين بهــدف خلــق كيــان ناجــح وقابــل لالســتمرار، ولتبنــي عالقــة الثقــة بيــن الشــركة والمســاهمين علــى أســس ومبــادئ 

ــن  ــاهمين م ــن المس ــي ُتمكِّ ــات الت ــة المعلوم ــر كاف ــا فــي توفي ــركة بدوره ــزام الش ــد الت ــاواة، وتأكي ــدل والُمس ــة والع ــفافية والمصداقي الش

ممارســة حقوقهــم بشــفافية.

حقوق المساهمين

حقوق المساهمين في أرباح األسهم:حقوق التصويت:

التصويــت،  ـفـي  ــه  لحقَّ المســاهم  الشــركة ممارســة  ُتســّهل 

اســتخدام  إعاقــة  ـى  إـل يــؤدي  قــد  إجــراء  أي  وتتجنــب وضــع 

حــق التصويــت،  وقــد نــص النظــام األســاس للشــركة علــى 

وجــوب اســتخدام التصويــت التراكمــي عنــد التصويــت اًلنتخــاب 

اإلدارة.  مجلــس 

الســنوية  الصافيــة  األربــاح  ـفـي  يكــون للمســاهمين حقــوٌق 

طبًقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي سياســة الشــركة فــي توزيــع 

األربــاح، ويتــم إطــالع المســاهمين علــى هــذه السياســة ـفـي 

اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة.

تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم التواصل مع المساهمين والمستثمرين:
وحصولهم على المعلومات:

تلتــزم الشــركة بتحقيــق مبــدأ العدالــة فــي توفيــر المعلومــات 
المناســبة فــي الوقت المناســب، لغرض مســاعدة المســتثمرين 
فــي اتخــاذ القــرارات ااًلســتثمارية بنــاًء علــى معلومــات صحيحــة 
ــن  ــطتها م ــركة وأنش ــى أداء الش ــم عل ــث ُتطِلعه ــة، حي ووافي
ــم  ــك وإطالعه ــا، كذل ــس إدارته ــنوي لمجل ــر الس ــالل التقري خ
بشــكل مســتمر علــى أي تطــور مهــم قــد يطــرأ ويكــون لــه تأثير 
فــي وضعهــا المالــي وأعمالهــا و قدرتهــا التنافســية. وتلتــزم 
الخاصــة باإلفصــاح  السياســات واإلجــراءات  بتنفيــذ  الشــركة 
ــا لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العالقــة. وتعمــل  وفًق
الشــركة علــى تعزيــز قنــوات التواصــل مــع كافــة المســتثمرين 
المحلييــن واألجانــب والحــرص علــى المشــاركة فــي المؤتمــرات 

وااًلجتماعــات الدوريــة.

ــر الشــركة جميــع المعلومــات بالشــكل الكامــل لعمــوم  ُتوفِّ

ــٍز بينهــم،  ــا لمعاييــر اإلفصــاح مــن دوِن تميي المســاهمين وفًق

وتمكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم علــى أكمــِل وجــٍه، وُيحــَرص 

أن تكــون هــذه المعلومــات وافيــًة ودقيقــًة وُمحّدثــًة بطريقــة 

مــن  عــدد  ـفـي  وذلــك  المحــددة،  المواعيــد  وـفـي  منتظمــة 

ــداول (  ــع ت ــركة اإللكترونــي وموق ــع الش ــر )موق ــائل النش وس

ــنوية. ــركة الس ــر الش ــة إلــى تقاري باإلضاف

رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022م
ليســت لــدى الشــركة أســهم ممتــازة أو أســهم تتمتــع بحقــوق أولويــة فــي التصويت ســواء للمســاهمين أو أعضاء مجلــس اإلدارة أو  منســوبيها، 

وأّن كل أســهم الشــركة هــي أســهم عاديــة متســاوية القيمــة ااًلســمية ومتســاوية فــي حقــوق التصويــت وغيرهــا مــن الحقــوق بحســب النظــام 

األساسي.

معلومات المساهمين

800,000,000 ريال 
سعودي

رأس المال المدفوع

80,000,000 سهم

األسهم المطروحة

 800,000,000 ريال 
سعودي

رأس المال المصرح به

الُمــاّلك  لكبــار  بيــان  يلــي  فيمــا 
فــوق  َفَمــا   5% يملكــون  الذيــن 
2022/12/31م: العــام  نهايــة 

 (PIF)  صندوق االستثمارات العامة

المساهمون االخرين
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توزيع األرباح 

أسهم الخزينة                                       
قامــت الشــركة خــالل عــام 2019م بشــراء أســهم خزينــة وفًقــا لقرار الجمعيــة العامة غيــر العادية للمســاهمين والمنعقدة فــي 2019/02/12م، 

ــا مــع  بهــدف توزيعهــا علــى كبــار الموظفيــن لتحفيــز األداء وتحقيــق األهــداف كجــزٍء مــن برنامــج منــح الموظفيــن، وقــد بــدأ البرنامــج فعليًّ

نهايــة 2020م ولمــدة ثــالث ســنوات وتبلــغ أســهم الخزينــة المتبقيــة والتــي لــم تــوزع بعــد 161 ألــف ســهم.

الغرض من شراء الشركة 
ألسهمها 

النسبة من إجمالي 
األسهم المصدرة

عدد األسهم البيان

برامج أسهم الموظفين % 0.2 161 ألًفا أسهم الخزينة

وصٌف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم: 
)أ( سياسة توزيع األرباح

ا على النحو التالي: طبًقا ِلَنّص الماّدة )54( من الِنَظام األساس للشركة يتم توزيع أرباح الشركة الصافية سنويًّ

 . ُيجّنــب )%10( مــن صافــي األربــاح لتكويــن ااًلحتياطــي النظامــي للشــركة، ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب؛ . 1

متــى بلــغ ااًلحتياطــي المذكــور )%30( مــن رأس المــال المدفــوع.

 للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن ُتجّنب نسبًة مئويًة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام. . 2

ــدر . 3 ــة ق ــاح ثابت ــع أرب ــل توزي ــركة أو يكف ــة الش ــق مصلح ــذي يحق ــدر ال ــك بالق ــرى وذل ــات ُأخ ــن احتياطي ــرر تكوي ــة أن تق ــة العام   للجمعي

اإلمــكان علــى المســاهمين.

  ُيوّزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبٍة اًل تقل عن خمسة )5( بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع.   . 4

للجمعيــة العامــة أن ُتِقــّر توزيــع أربــاٍح بشــكل ســنوي أو نصــف أو ربــع ســنوي، ويجــوز تفويــض مجلــس اإلدارة فــي ذلــك. وتدفــع األربــاح . 5

المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي المــكان والمواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة وفًقــا للضوابــط والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة 

الســوق المالّيــة.

)ب ( توزيع األرباح النقدية خالل 2022م 
أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاٍح علــى المســاهمين عــن النصــف الثانــي مــن العــام 2021م بواقــع 0.75 ريــال عــن كل ســهم، وتــم صرفهــا  فــي 

الربــع األول مــن عــام 2022م وأوصــى بتوزيــع أربــاٍح علــى المســاهمين عــن النصــف األول مــن العــام 2022م بواقــع 0.50 ريــال عــن كل ســهم ، 

ويوضــح الجــدول التالــي بيــان توزيــع األربــاح علــى المســاهمين عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022م:

الربح الموزع لكل سهم  تاريخ التوزيع  تاريخ االستحقاق  تاريخ اإلعالن 

0.75 2022/03/03 2022/02/21 2022/02/17 1
0.50 2022/08/14 2022/08/01 2022/07/13 2

اإلفصاحات الهامة خالل 2022م       
تحــرص الشــركة علــى اإلفصــاح علــى التطــورات الجوهريــة والبيانــات الماليــة واألحــداث الهامــة وفًقــا للضوابــط واألحــكام المنظمــة للشــفافية 

واإلفصــاح وعرضهــا للمســاهمين والمســتثمرين وأصحــاب المصالــح، حيــث قامــت شــركة الخــزف الســعودي خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 

فــًة حســب  ديســمبر 2022 باإلعــالن عــن العديــد مــن األحــداث المهمــة موجهــًة لمســاهمي الشــركة، ُيــدَرج فيمــا يلــي موجــٌز لــكل منهــا ُمصنَّ

تاريــخ اإلعــالن:

عنوان اإلعالن تاريخ اإلعالن الرقم

إعالن شركة الخزف السعودي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني 
من العام 2021م 17 فبراير 1

اعالن شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2021 17 فبراير 2

إعالن شركة الخزف السعودي عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة 

العادية  ) ااًلجتماع األول ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة
23 فبراير  3

إعالن شركة الخزف السعودي عن تاريخ بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع 

الجمعية العامةالعادية ااًلجتماع ااًلول )إعالن تذكيري(
10 مارس  4

إعالن شركة الخزف السعودي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ) ااًلجتماع األول ( 17 مارس 5

إعالن شركة الخزف السعودي عن تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وتشكيل 

لجان المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية 

السعودية )تداول(

4 أبريل 6

اعالن شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في

2022-03-31 ) ثالثة أشهر (
19 أبريل 7

إعالن شركة الخزف السعودي عن توقف مؤقت إلمدادات الغاز الطبيعي لبعض مصانعها 

من قبل شركة توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض
27 أبريل 8

اعالن شركة الخزف السعودي عن آخر التطورات بشأن اإليقاف المؤقت إلمداد بعض 

مصانعها بالغاز الطبيعي
8 مايو 9

إعالن شركة الخزف السعودي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف األول من 

العام 2022م
13 يوليو 10

اعالن شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في

 2022-06-30 ) ستة أشهر (
25 يوليو 11

اعالن شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في

 2022-09-30 ) تسعة أشهر (
17 أكتوبر 12
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جمعيات المساهمين 
اجتماعات الجمعيات العاّمة للُمساهمين 

تاريــخ  الموافــق  1443/08/13هـــ  الثالثــاء  يــوم  ـفـي  للُمســاهمين  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  عقــد  تــم  2022م  ـي  الماـل العــام  خــالل 

ــم  ــي ت ــة والت ــة  العادي ــة العام ــاع الجمعي ــور اجتم ــركة لحض ــاهمي الش ــة لمس ــس اإلدارة الموجه ــوة مجل ــى دع ــاًء عل 2022/02/23م ، بن

إعالنهــا بموقــع الســوق الماليــة الســعودية “تــداول” ، وعليــه انعقــد ااًلجتمــاع بحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة التاليــة أســماؤهم:

عبد الكريم بن إبراهيم النافع• يوسف بن صالح أبا الخيل                                               • 

سامي بن إبراهيم العيسى• عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي                                      • 

متعب بن محمد الشثري• عبد هللا بن تركي السديري                                                          • 

ماجد بن عبد هللا العيسى • تركي بن سعود الدايل                                                                 • 

وُأعلن انعقاد الجمعية وبيانات المساهمين في اجتماع الجمعية التي كانت كالتالي:

النسبة عدد األسهم  عدد المساهمين

57.57 % 46,061,520 269

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيًحا ِطبًقا لنظام الشركات والنظام األساس للشركة. 

بنود الجمعية 

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م 1

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م 2

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م 3

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ  1443-08-29 الموافق

2022-04-01 ومدتها ثالث سنوات حيث تنتهي بتاريخ  1446-10-02 الموافق 31-03-2025 
4

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء  من

 2022-04-01 حتى انتهاء الدورة في تاريخ  2025-03-31 . علمًا بأن المرشحين هم:  

1/  ماجد بن محمد الدخيل

2/ أحمد بن سليمان المزيني

3/ عبد العزيز  بن عبدالملك آل الشيخ

5

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي 2022م 6
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )1( من المادة الحادية 

والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض 

أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في الضوابط وااًلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات 

المساهمة المدرجة.

7

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي للرئيس التنفيذي 

األستاذ/ ماجد بن عبدهللا العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة والتي يمثل نشاطها الرئيسي في 

شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 2021م 

مبلغ )55,2( مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء.

8

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي للرئيس التنفيذي 

األستاذ/ ماجد بن عبدهللا العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة والتي يمثل نشاطها الرئيسي في 

شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 2021م 

مبلغ )396( ألف ريال سعودي متعلقة بتوزيعات األرباح المستلمة. 

9

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف لألنابيب - شركة تابعة والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة 

األستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع 

وبيع األنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 2021م مبلغ )19,7( مليون ريال سعودي متعلقة بقروض وسداد 

التزامات

10

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف لألنابيب - شركة تابعة والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة 

األستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع 

وبيع األنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 2021م مبلغ )114( ألف ريال سعودي متعلقة بمبيعات منتجات.

11

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تركن السعودية - والتي لعضو مجلس ااًلدارة والرئيس التنفيذي 

المهندس/ ماجد بن عبدهللا العيسى مصلحة غير مباشرة فيها من خالل عضويته في مجلس إدارة شركة باتك لالستثمار واألعمال 

اللوجستية والتي تملك في شركة تركن السعودية نسبة %11.4 وقد بلغت قيمة التعامالت )5.4( مليون ريال

12

لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتامين التعاوني - والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ 

يوسف بن صالح ابالخيل مصلحة غير مباشرة فيها من خالل رئاسته لمجلس ادارة شركة أكسا للتامين وقد بلغت قيمة التعامالت 

)238( ألف ريال.

13

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق 

القوائم المالية للربع )الثاني والثالث( والسنوي من العام المالي 2022م، والربع األول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
14
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سجل المساهمين 
عدد طلبات الشركة لسجل الُمساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها لعام 2022م • 

السبب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

ملف األرباح

)23( ، )24( فبراير
)24( أبريل
)6( يوليو

)3( مارس 

4

الجمعية العامة )16( مارس  1
إجراءات الشركة  )31( ديسمبر 1

7 تقارير  المجموع

أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأعضــاء اللجــان، واإلدارة التنفيذيــة، ووظائفهــم الحاليــة والســابقة • 
وخبراتهــم. ومؤهالتهــم 

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم #
عمل في مركز المعلومات 

الوطني/ محلل حاسب 
آلي ومسؤول شبكات 

معلوماتية لمدة 15 سنة.
المشاركة في رئاسة 
وعضويات شركات 
مساهمة واللجان 

المنبثقة منها.

 ماجستير علوم ونظم
معلومات

 رئاسة وعضوية مجالس
 إدارة شركات مدرجة وغير

 مدرجة

 رئيس وعضو في مجلس
 إدارة العديد من الشركات

 رئيس مجلس إدارة-
 العربية لألنابيب

 رئيس مجلس إدارة أكسا -
 للتأمين

يوسف بن صالح أبا الخيل 1

المشاركة في رئاسة 
وعضويات عدة شركات

بكالوريوس في اإلدارة 
من جامعة الملك فهد 

للبترول و المعادن

عضو مجلس اإلدارة ولجنة 
المخاطر في شركة بداية 

لتمويل المنازل
عضو مجلس المديرين 
لشركة RFIBالسعودية

الرئيس التنفيذي شركة 
الخريجي لالستثمار

عضو مجلس اإلدارة و 
العضو المنتدب و رئيس 

اللجنة التنفيذية
لشركة تشب العربية 

للتأمين التعاوني
رئيس مجلس المديرين 
لشركة ااًلثراء المعرفي 

للتعليم و التدريب
عضو مجلس اإلدارة 
و لجنة المكافات و 

الترشيحات في شركة 
الخزف السعودي

رئيس مجلس المديرين 
شركة مجتمع الصدى 

الرياضي

عبد العزيز بن عبدالكريم 
الخريجي

2

أعضاء مجلس اإلدارة• 

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم #

- مدير عام المراجعة 
الداخلية بالمؤسسة 

العامة للتأمينات 
ااًلجتماعية من يناير 
2012م وحتى تاريخه.

-مدير عام الرقابة المالية 
بالمؤسسة العامة 

للتأمينات ااًلجتماعية 
من يونيو 2010م حتى 

ديسمبر 2011م.
- مدير إدارة الرقابة 

المالية بالمؤسسة العامة  
للتأمينات ااًلجتماعية من 
يوليو 2008م حتى يونيو 

2010م.
-أمين لجنة المراقبة، 

بالمؤسسة العامة 
للتأمينات ااًلجتماعية من 
عام 2012م وحتى تاريخه.

 ماجستير إدارة األعمال
التنفيذي

 مدير عام الرقابة المالية
 - المؤسسة العامة

للتأمينات ااًلجتماعية

 مدير عام المراجعة
 الداخلية – المؤسسة

 العامة للتأمينات
ااًلجتماعية

سامي بن ابراهيم العيسى 3

شركة أرامكو السعودية 
– ااًلستشارات اإلدارية من 

2008م – 2013م.
شركة الرياض العالمية 

لألغذية – المكتب 
ااًلستراتيجي من 2015م – 

2017م.
صندوق ااًلستثمارات 
العامة – ااًلستثمارات 

السعودية من 2018م – 
حتى اآلن.

ماجستير إدارة اعمال
جامعة هارفرد

شركة أرامكو السعودية
ااًلستشارات اإلدارية

مدير إدارة صناديق 
الملكية الخاصة

صندوق ااًلستثمارات 
العامة

متعب بن محمد الشثري 4

عمل في المؤسسة العامة 
للتأمينات ااًلجتماعية في 
عدة مجااًلت فنية وإدارية 
ابتدأت في تطويراألنظمة 
المالية ومن ثم اإلشرافية 
وإدارة المشاريع وتطوير 

التطبيقات والجودة 
الرقمية وأخيرا إدارة 

محفظة منتجات حلول 
التسجيل وااًلشتراكات 
والتي تشمل منتجات 

المنشآت والمشتركين 
وااًلشتراكات والتحصيل.

ماجستير في إدارة 
تكنولوجيا المعلومات من 

جامعة سانت أمبروز

مدير إدارة الجودة الرقمية 
بالمؤسسة العامة 

للتأمينات ااًلجتماعية
مدير شعبة تطوير 

التطبيقات بالمؤسسة 
العامة للتأمينات 

ااًلجتماعية
مدير مشاريع بالمؤسسة 

العامة للتأمينات 
ااًلجتماعية

مدير إدارة حلول التسجيل 
وااًلشتراكات بالمؤسسة 

العامة للتأمينات 
ااًلجتماعية

عاصم بن سعد الجريد 5
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الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم #

اكثر من 21 عاما في 
العمل المصرفي

 بكالوريوس العلوم في
المحاسبة

جامعة الملك سعود

 نائب مدير عام الرقابة
المالية والتخطيط
 البنك السعودي

لالستثمار

 نائب الرئيس التنفيذي –
قطاع المالية

بنك التنمية ااًلجتماعية
ماجد بن محمد الدخيل 6

خبرات عملية مميزة في 
مجال ااًلستثمار ومجالس 

إدارات الشركات، حيث 
سبق له العمل في إدارة 

المحافظ ااًلستثمارية 
وااًلسهم لدى عدد من 
شركات ااًلستثمار من 

بينها شركة ااًلستثمارات 
الرائدة وشركة جدوى 

لالستثمار  وشركة اتش 
إس بي سي العربية، كما 
شغل منصب رئيس قسم 

ااًلسهم المحلية لدى 
شركة األهلي كابيتال. 

وحاصل على العديد 
من الدورات والتدريب 
في المجااًلت اإلدارية 

والمالية.

بكالوريوس في الهندسية 
الكيميائية من جامعة 

الكويت
-

المدير التنفيذي لالستثمار 
في شركة أصيلة لالستثمار

محمد بن عبدالمحسن 
القرينيس

7

الرئيس التنفيذي وعضو 
مجلس إدارة وعضو اللجنة 
التنفيذية بشركة الخزف 

السعودية منذ 2020 
وحتى اآلن.

الرئيس التنفيذي لشركة 
باتك لالستثمار واألعمال 

اللوجستية من 2019 
وحتى 2020.

الرئيس التنفيذي وعضو 
مجلس إدارة وعضو اللجنة 

التنفيذية في الشركة 
الوطنية للجبس من 2016 

.2019 –
مدير صندوق تطوير 

الفرص وااًلستثمار بشركة 
سابك من 2013 – 

2016م.
صندوق التنمية الصناعية 

السعودي من 2000 – 
.2013

بكالوريوس في الهندسة 
الكيمائية من جامعة 

الملك سعود عام 2000م
ماجستير في اإلدارة 
الصناعية من جامعة 
كامبريدج بالمملكة 
المتحدة عام 2002م

زمالة المعهد ااًلمريكي 
للمحاسبين ااًلداريين 
بأمريكا عام 2011م
شهادة ااًلستحواذ 

وااًلندماج من منظمة 
خبراء ااًلندماج وااًلستحواذ 

بأمريكا عام 2014

الرئيس التنفيذي لشركة 
باتك لالستثمار واألعمال 

اللوجستية
الرئيس التنفيذي لشركة 

الوطنية للجبس.
مدير صندوق تطوير 
الفرص وااًلستثمار 

بالشركة السعودية 
للصناعات األساسية 

)سابك(.

الرئيس التنفيذي لشركة 
الخزف السعودية

ماجد بن عبد هللا العيسى 8

أحمد بن سليمان المزيني
عضو لجنة المراجعة

خبرات أعضاء اللجان الخارجيين

المؤهالت:
 درجة الماجستير في اإلدارة العامة

 
الخبرات: 

مؤســس واستشــاري رئيــس – كواليتــي آنــد تايــم لالستشــارات 
شــريك مؤســس – َســَنْد لخدمــات األعمــال.

عضو مجلس إدارة منتدب – الشركة السعودية لألسماك.
قطــاع  عــن  المســؤول  التنفيــذي  والشــريك  مؤســس  -شــريك 

ون تيــم  -شــركة  الماليــة  ااًلستشــارات 

مســاهمة  البالد)شــركة  بنــك  ـفـي  الماليــة  للمحاســبة  -مديــرا 
ســعودية(

-مديرا للتطوير التنظيمي لدى الهيئة العليا للسياحة

لشــركة  المســاندة  والخدمــات  للماليــة  تنفيــذي  رئيــس  -نائــب 
مشــاريع األرجــان نائــب المديــر العــام للماليــة والخدمــات المســاندة 

لخدمــات الســيارات والمعــدات )ساســكو(.

والعديد من الخبرات األخرى ..

عبدالعزيز بن عبدالملك آل الشيخ 
عضو لجنة المراجعة

المؤهالت:
درجة الماجستير  في  اإلدارة المالية  

 
الخبرات: 

-عضوية لجنة المراجعة لعدد من الشركات المساهمة المدرجة  
المدير العام -الشرق األوسط لالستشارات

-الرئيس التنفيذي لشركة إنمائية 
ااًلســتثمارية  وااًلستشــارات  الشــركات  لتمويــل  العــام  المديــر   -

-ســامبا 
-مدير عام كيدز كينقدوم – مجموعة جرير 
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الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم #

الرئيس التنفيذي وعضو 
مجلس إدارة وعضو اللجنة 

التنفيذية بشركة الخزف 
السعودية منذ 2020 

وحتى اآلن. 
الرئيس التنفيذي لشركة 
باتك لالستثمار واألعمال 

اللوجستية من 2019 
وحتى 2020.

الرئيس التنفيذي وعضو 
مجلس إدارة وعضو اللجنة 

التنفيذية في الشركة 
الوطنية للجبس من 2016 

.2019 –
مدير صندوق تطوير 

الفرص وااًلستثمار بشركة 
سابك من 2013 – 

2016م.
صندوق التنمية الصناعية 

السعودي من 2000 – 
.2013

بكالوريوس في الهندسة 
الكيمائية من جامعة 

الملك سعود عام 2000م
ماجستير في اإلدارة 
الصناعية من جامعة 
كامبريدج بالمملكة 
المتحدة عام 2002م

زمالة المعهد ااًلمريكي 
للمحاسبين ااًلداريين 

بأمريكا عام 2011م
شهادة ااًلستحواذ 

وااًلندماج من منظمة 
خبراء ااًلندماج وااًلستحواذ 

بأمريكا عام 2014

الرئيس التنفيذي لشركة 
باتك لالستثمار واألعمال 

اللوجستية
الرئيس التنفيذي لشركة 

الوطنية للجبس.
مدير صندوق تطوير 

الفرص وااًلستثمار 
بالشركة السعودية 
للصناعات األساسية 

)سابك(.

 الرئيس التنفيذي لشركة
الخزف السعودية ماجد بن عبد هللا العيسى 1

-نائب الرئيس التنفيذي 
للشؤون الفنية في شركة 
الخزف السعودية منذ عام 

2018م.
نائب الرئيس التنفيذي 

لشؤون “السيراميك” في 
شركة الخزف السعودية 

)2017م –2018م(.
-مدير عام مصانع 
البالط في شركة 

الخزف السعودية 
)2013م2017-م(.

-مدير مصنع البالط في 
شركة الخزف السعودية 

)2009م2013-م(.
-مدير إنتاج في شركة 

الخزف السعودية 
)2004م2009-م(.

-رئيس إنتاج في شركة 
الخزف السعودية 
)2001م2004-م(.

-مهندس إنتاج في 
شركة الخزف السعودية 

)2001م2001-م(.
-ضابط إنتاج في شركة 

الخزف السعودية 
)1999م2001-م(.

-جيولوجي متدرب في 
شركة الخزف السعودية 

)1998م1999-م(.

بكالوريوس علوم/ 
تخصص جيولوجيا

نائب الرئيس التنفيذي 
لشؤون “السيراميك” في 
شركة الخزف السعودية

 نائب الرئيس التنفيذي
 للشؤون الفنية في شركة

الخزف السعودية
عيد بن عبد هللا العنزي 2

اإلدارة التنفيذّية• 

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم #

-المدير المالي للمجموعة 
CFO وسكرتير لجنة 

المراجعة  – شركة 
الصناعات الزجاجية 

الوطنية )زجاج(.
مستشار لدى مجموعة 

سيركل لالستشارات.
-مستشار ميزانية في وزارة 
الشؤون البلدية والقروية. 

- عضو ومدرب لجنة 
تمكين التحول من 

األساس النقدي إلى 
أساس ااًلستحقاق )أحد 
برامج التوازن المالي – 
رؤية المملكة 2030(.

-مستشار غير متفرغ 
– الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين.
-مراجع إدارة الحسابات 

– المؤسسة العامة 
للتأمينات ااًلجتماعية.

- محاسب – الشركة 
السعودية للصناعات 

الدوائية.

دكتوراه في المحاسبة 
والحوكمة وزميل هيئة 

المحاسبين القانونيين

المدير المالي لشركة 
الصناعات الزجاجية 

الوطنية )زجاج(

 الرئيس التنفيذي للشؤون
 المالية في شركة الخزف

السعودية
وليد بن محمد البسام 3

الرئيس التنفيذي لتقنية 
المعلومات في شركة 

الخزف السعودية منذ عام 
2017 م.

مستشار الرئيس التنفيذي 
في شركة تقنية للدفاع 
واألمن )-2014 2015(.

مدير إدارة ااًلتصااًلت 
والتشغيل بوزارة السياحة 

)2009م – 2017م(.
مبرمج مساعد في 
المؤسسة العامة 

للتأمينات ااًلجتماعية 
)2005م – 2007م(.

محلل نظم معلومات في 
بنك ساب لعام 2005 م.

ماجستير علوم حاسب آلي  مدير إدارة ااًلتصااًلت 
والتشغيل بوزارة السياحة

 الرئيس التنفيذي لتقنية
المعلومات يزيد بن خالد المرشود 4
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الكيان القانوني
)مساهمة

مدرجة/ مساهمة
غير مدرجة/

ذات مسؤولية
محدودة/....(

داخل المملكة/
خارج المملكة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو
مجلس اإلدارة 

عضًوا في
مجالس إداراتها 

السابقة أو من
مديريها

الكيان القانوني
)مساهمة

مدرجة/ مساهمة
غير مدرجة/

ذات مسؤولية
محدودة/....(

داخل المملكة/
خارج المملكة

 أسماء الشركات
التي يكون

 عضو مجلس
اإلدارة عضًوا
 في مجالس

إداراتها الحالية
أو ِمن مديريها

اسم العضو

- - - مساهمة مدرجة داخل المملكة رئيس مجلس 
اإلدارة – شركة 
انابيب العربية
عضو مجلس 

اإلدارة – شركة 
اسمنت العربية
رئيس مجلس 

اإلدارة – مجموعة 
الخليج للتأمين

يوسف بن صالح 
أبا الخيل

مساهمة

غير مدرجة

داخل المملكة

خارج المملكة

شركة بداية 
لتمويل المنازل

  RFIB 1. شركة
السعودية لوساطة 

إعادة التامين
2. شركة العقار 

الشامل
 .3

4. شركة ايس 
العربية للتامين

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

غير مدرجة

“

داخل المملكة تشب العربية 
للتامين التعاوني
شركة الخريجي 

لالستثمار
شركة ااًلثراء 

المعرفي للتعليم و 
التدريب

شركة مجتمع 
الصدى الرياضي

عبدالعزيز بن 
عبدالكريم 

الخريجي

- - - - - - سامي ين ابراهيم 
العيسى

- - - مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

“ داخل المملكة

خارج المملكة

شركة اسمنت 
القصيم

الشركة السعودية 
المصرية 

لالستثمارات
شركة تطوير 

السياحة
الشركة السعودية 

البحرينية 
لالستثمارات

الشركة 
السعودية األردنية 

لالستثمارات

شركة أينوفيتف 
إينيرجي القابضة
ديبا المحدودة

متعب بن محمد 
الشثري

أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس اإلدارة عضــًوا فــي مجالــس إداراتهــا الحاليــة • 
والســابقة أو مــن ُمِدْيريها:

الكيان القانوني
)مساهمة

مدرجة/ مساهمة
غير مدرجة/

ذات مسؤولية
محدودة/....(

داخل المملكة/
خارج المملكة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو
مجلس اإلدارة 

عضًوا في
مجالس إداراتها 

السابقة أو من
مديريها

الكيان القانوني
)مساهمة

مدرجة/ مساهمة
غير مدرجة/

ذات مسؤولية
محدودة/....(

داخل المملكة/
خارج المملكة

 أسماء الشركات
التي يكون

 عضو مجلس
اإلدارة عضًوا
 في مجالس

إداراتها الحالية
أو ِمن مديريها

اسم العضو

مساهمة عامة داخل المملكة شركة دور الضيافة - - - عاصم بن سعد 
الجريد

مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة سمه 
للمعلومات 

ااًلئتمانية

مساهمة مدرجة داخل المملكة الشركة السعودية 
اًلنابيب الصلب

ماجد بن محمد 
الدخيل

- - - مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل المملكة البنك السعودي 
لالستثمار

شركة طيبة 
لالستثمار

شركة مدينة 
المعرفة 

ااًلقتصادية

شركة رؤية وطن

محمد بن 
عبدالمحسن 

القرينيس

- - - مساهمة مقفلة
مساهمة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

داخل المملكة شركة الخزف 
لالنابيب

شركة توزيع الغاز 
الطبيعي

شركة مشاري 
الشثري 

لالستشارات 
الهندسية.

شركة جازان 
للطاقة والتنمية

ماجد بن عبدهللا 
العيسى
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اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام المالّي 2022م:• 

عدد االجتماعات )5( اجتماعات

طبيعة العضوية العضو

2م
02

2 
بر

فم
نو

 2
3

2م
02

2 
بر

تم
سب

 1
4

2م
02

و2
وني

1 ي
5

2م
02

2 
ل

ري
 اب

03

2م
02

2 
ير

برا
 ف

16

ü ü ü ü ü رئيس المجلس يوسف بن صالح أبا الخيل

ü ü ü ü ü نائب رئيس المجلس عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي

ü ü ü ü ü عضًوا سامي بن ابراهيم العيسى 

ü ü ü ü ü عضًوا متعب ين محمد الشثري

ü ü ü ü ü عضًوا عاصم بن سعد الجريد

ü ü ü ü ü عضًوا ماجد بن محمد الدخيل

ü ü ü ü ü عضًوا محمد بن عبدالمحسن القرينيس

ü ü ü ü ü عضًوا ماجد بن عبد هللا العيسى

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:• 

تصنيف العضوية  اسم العضو

مستقل يوسف بن صالح أبا الخيل

غير تنفيذي عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 

غير تنفيذي سامي بن ابراهيم العيسى

غير تنفيذي متعب بن محمد الشثري

غير تنفيذي عاصم بن سعد الجريد

مستقل ماجد بن محمد الدخيل 

مستقل محمد بن عبالمحسن القرينيس

تنفيذي ماجد بن عبد هللا العيسى

اإلجراءات التي اتخذها المجلس إلحاطة أعضائه بمقترحات الُمساهمين وملحوظاتهم:
يتخــذ مجلــس اإلدارة عــدًدا مــن اإلجــراءات إلحاطــة أعضائــه، وخاصــة مــن غيــر التنفيذييــن، بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة 

وأدائهــا مــن خــالل اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة، ومــن ذلــك وجــوب حضــور عضــو مجلــس اإلدارة اجتماعــات الجمعيــة العامــة، 

ــام  ــا أنَّ النظ ــا. كم ــركة وأدائه ــال الش ــم حي ــم وملحوظاته ــاهمين، وتلقــي مقترحاته ــارات المس ــن استفس ــة ع ــراء لإلجاب ــذا اإلج ــدف ه ويه

األســاس للشــركة يكفــل للمســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة ااًلشــتراك فــي المــداواًلت والنقاشــات، ولتعزيــز التواصــل مــن مســاهمي 

الشــركة؛ اعتمــد المجلــس سياســة وإجــراءات اإلفصــاح التــي تضمــن إجــراءاٍت تكفــل للمســاهمين حــق ااًلستفســار وطلــب المعلومــات واإلجابــة 

عــن استفســاراتهم بمــا اًل يضــر بمصالــح الشــركة.

مسؤوليات مجلس اإلدارة ووظائفه األساسّية:
يتولــى مجلــس اإلدارة جميــع الصالحيــات والســلطات الالزمــة إلدارة الشــركة، وحــدد النظــام األســاس مســؤولياته ومكافــآت أعضــاء مجلــس 

اإلدارة تحديــًدا واضًحــا، وقــد أدى مجلــس اإلدارة المهــام الموكلــة إليــه بمســؤولية وُحســن نيــة وجديــة واهتمــام، وكانــت قراراتــه مبنيــًة علــى 

معلومــات وافيــة، ويمثــل عضــو مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين ويلتــزم بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة عموًمــا. 

كمــا يقــوم المجلــس بتعريــف أعضائــه الجــدد بعمــل الشــركة، والتأكــد مــن توفيــر الشــركة معلومــات وافيــة عــن شــؤونها لجميــع األعضــاء مــن 

خــالل عــدة آليــات تتضمــن ااًلّطــالع علــى محاضــر ااًلجتماعــات وإجــراءات متابعــة القــرارات والتوصيــات الصــادرة مــن المجلــس ونتائــج أعمــال 

اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس والتقاريــر الدوريــة التــي تصدرهــا إدارة الشــركة عــن نشــاطها باإلضافــة إلــى معلومــات كاملــة مــن التعامــالت 

ااًلســتثنائية غيــر المعتــادة أو التــي يتــم تبادلهــا مــع جهــات أخــرى.

ومــن أهــم الوظائــف األساســية التــي يتولــى مجلــس اإلدارة القيــام بهــا هــي: اعتمــاد التوجيهــات ااًلســتراتيجية واألهــداف الرئيســية واإلشــراف 

علــى تنفيذهــا، وضــع ااًلســتراتيجية الشــاملة وخطــط العمــل الرئيســة وسياســة إدارة المخاطــر وُمراجعتهــا وتوجيههــا، وضــع أنظمــة وضوابــط 

ــة فــي مجلــس اإلدارة ووضعهــا موضــع  ــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة للعضوي ــة واإلشــراف عليهــا، إعــداد سياســات ومعايي ــة الداخلي للرقاب

ــم العالقــة مــع أصحــاب المصالــح مــن أجــل حمايتهــم وحفــظ حقوقهــم، تشــمل آليــات تعويــض أصحــاب  التنفيــذ، وضــع سياســة مكتوبــة ُتنظِّ

المصالــح، وآليــة تســوية الشــكاوى أو الخالفــات إضافــًة إلــى آليــات ُمناِســبة إلقامــة عالقــات جيــدة مع الغيــر والمحافظــة على ســرية المعلومات 

ــم  المتعلقــة بهــا، وقواعــد الســلوك المهنــي للمديريــن والعامليــن فــي الشــركة بحيــث ُتواِفــق المعاييــر المهنيــة واألخالقيــة الســليمة وُتنظِّ

العالقــة بينهــم وبيــن أصحــاب المصالــح، وُمســاهمة الشــركة ااًلجتماعّيــة، وضــع نظــام حوكمــة خــاص بالشــركة اًل يتعــارض مــع أحــكام اًلئحــة 

ــة  ــاكل التنظيمي ــة للهي ــذ واألداء الشــامل، والمراجعــة الدورّي ــة التنفي الحوكمــة الصــادرة مــن الجهــة المختصــة، وضــع أهــداف األداء وُمراقب

والوظيفيــة واعتمادهــا.

اللجان الُمنبثقة عن مجلس اإلدارة
اللجنة التنفيذّية:  •

أصــدر مجلــس اإلدارة اًلئحــة اللجنــة التنفيذّيــة بُموجــب القــرار رقــم ]215[ وتاريــخ 1441/03/16هـــ الُموافــق 2019/11/13م. وتتكــون اللجنــة 

ــد علــى ثــالث  ــة كل عضــو اًل تقــل عــن ســنة واًل تزي ــّدة عضوي ــة، وُم مــن عــدٍد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أاًّل يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالث

ســنوات وعلــى أاًّل تتجــاوز ُمــّدة عضويتــه فــي مجلــس اإلدارة.  

دهــا مجلــس اإلدارة، ومــن بيــن ذلــك –علــى ســبيل المثــال–  وتتوّلــى اللجنــة جميــع المهــام والمســؤولّيات التــي تدخــل فــي نطــاق أغراضهــا وُيحدِّ

مراجعــة السياســات واألهــداف ااًلســتراتيجّية للشــركة واإلشــراف عليهــا ودراســة المقترحــات والتوصيــات للمشــاريع المطروحــة للنقــاش وإبداء 

المرئّيــات حيالهــا والتوصيــات قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة، كمــا تتولــى اللجنــة مــع اإلدارة التنفيذّيــة وضــع الخطــط الالزمــة لمراقبــة األداء 

المالــي –التشــغيلي بمــا يكفــل إعطــاء أفضــل النتائــج، ودراســة الفــرص ااًلســتثمارّية التــي ُتعــَرض علــى الشــركة. 
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•     أعضاء اللجنة:
َن مجلس اإلدارة األعضاء اآلتية أسماؤهم في اللجنة التنفيذية اعتباًرا من 2022/04/01م: َعيَّ

يوسف بن صالح أبا الخيل  يوسف بن صالح أبا الخيل 

عضوًا سامي بن ابراهيم العيسى

عضًوا متعب بن محمد الشثري

عضًوا ماجد بن عبد هللا العيسى 
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ü ü ü ü ü رئيس اللجنة يوسف بن صالح أبا الخيل

ü ü ü ü ü عضوًا سامي بن ابراهيم العيسى

ü ü ü ü ü عضًوا متعب بن محمد الشثري

ü ü ü ü ü عضًوا ماجد بن عبد هللا العيسى

وفيما يلي عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2022م:

لجنة الُمراَجعة:
وفًقــا لقواعــد اختيــار لجنــة المراجعــة ومــدة عضويتهــم وأســلوب عملهــا المصــدق عليــه مــن الجمعيــة العامــة العاديــة المنعِقــدة ـفـي 

1994/04/17م والجمعيــة العامــة العاديــة المنعِقــدة فــي 2007/04/01م والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعِقــدة فــي 2017/04/19م، 

ل لجنــة المراجعــة بقــراٍر مــن الجمعيــة العامــة مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن، وذلــك بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة علــى  ُتشــكَّ

أاًّل يقــل عددهــا عــن ثالثــة واًل يزيــد عــن خمســة لمــدة اًل تزيــد عــن ثــالث ســنوات واًل تقــل عــن ســنة واحــدة، وتجــوز إعــادة تعيينهــم لُمــَدٍد مماِثلــٍة. 

وتنتهــي عضويــة اللجنــة بانتهــاء المــدة المقــررة لمجلــس اإلدارة. ويكــون ِمــن بيــن أعضــاء اللجنــة عضــو مختــص بالشــؤون الماليــة والمحاســبية.

ومــن مهــام لجنــة المراجعــة الرئيســية التأكــد مــن مــدى كفايــة وفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة، والتحقــق مــن ســالمة وصحــة القوائــم 

الماليــة، والتوجيــه باختيــار المحاســبين القانونييــن وفــق ضوابــط محــددة، ومراجعــة القوائــم الماليــة الربــع ســنوية والســنوية قبــل نشــرها، 

مهــا كلٌّ مــن المحاســب القانونــي وإدارة المراجعــة الداخليــة، واعتمــاد أّي عمــل خــارج نطــاق أعمــال  ودراســة التقاريــر والمالحظــات التــي ُيقدِّ

المراجعــة التــي يكلفــون بهــا فــي أثنــاء قيامهــم بأعمــال المراجعــة، وإبــداء الــرأي والتوصيــة بشــأن القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل 

عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.

وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة المنعِقــدة فــي 2022/03/16م علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة الحاليــة التــي اقترحهــا مجلــس اإلدارة اعتبــاًرا 

ــن 2022/04/01م. م
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ü ü ü ü ü رئيس اللجنة أحمد المزيني

ü ü ü ü ü عضًوا ماجد الدخيل

ü ü ü ü ü عضًوا عبد العزيز ال الشيخ

وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2022م:

لجنة الُمكافأت والترشيحات:  •
تتكــون لجنــة المكافــآت والترشــيحات بقــراٍر مــن مجلــس اإلدارة مــن عــدٍد مــن األعضــاء اًل يقــل عددهــم عــن ثالثــٍة واًل يزيــد عــن خمســٍة يختارهــم 
ة عضويــة اللجنــة ثــالث ســنوات تنتهــي  مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــٌو مســتقٌل علــى األقــل. وُمــدَّ
ة عضويتــه فــي المجلــس. وتجــوز  ة عضــو مجلــس اإلدارة المنتخــب ضمــن أعضــاء اللجنــة مرتبطــًة بُمــدَّ بنهايــة دورة مجلــس اإلدارة. وتكــون ُمــدَّ

إعــادة تعييــن اللجنــة بعــد انتخــاب مجلــس إدارة جديــد فــي بدايــة كل دورة مــن دورات المجلــس.
ومــن مهــام اللجنــة اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح 
ــان  ــس اإلدارة واللج ــاء مجل ــأة أعض ــة لمكاف ــة واضح ــداد سياس ــدة، وإع ــر المعتم ــات والمعايي ــا للسياس ــيحهم وفًق ــادة ترش ــه وإع ــاء في أعض
المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة والمراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المتوخــاة 
منهــا، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفًقــا للسياســة 

ــدة. المعتَم

سياسة الُمكافأت :  •
1/ انســجام المكافــآت مــع اســتراتيجية الشــركة وأهدافهــا ومــع حجــم وطبيعــة ودرجــة المخاطــر لديهــا وذلــك لحــث أعضــاء مجلــس اإلدارة 

ــة علــى تحقيــق اســتراتيجية وأهــداف الشــركة  واإلدارة التنفيذّي
2/ ُتحــّدد المكافــآت بنــاًء علــى مســتوى الوظيفــة والمهــام والمســئوليات المنوطــة بشــغلها والمؤهــالت العلميــة والخبــرات العمليــة  

والمهــارات ومســتوى األداء. شــركة الخــزف
3/ يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام 

المنوطة به واستقالله وغيرها من ااًلعتبارات. 
4/ يجب أن يكون استحقاق مكافأة عضو المجلس متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير ُيخالف 

ذلك يكون باطاًل. 
5/ يستحق العضو المكافأة اعتبارًا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقًا لمدة عضويته. 

ــم  ــد خص ــك بع ــاح وذل ــن صافــي األرب ــى )10( م ــبة عل ــذه النس ــد ه ــوز أن تزي ــال يج ــركة، ف ــاح الش ــن أرب ــة م ــبة معين ــأة نس ــت المكاف 6/ إذا كان
ااًلحتياطــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقــًا ألحــكام النظــام ونظــام الشــركة األســاس، وبعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين اًل يقــل عــن 

)٥( مــن رأس مــال الشــركة. 
7/ يجــب أاًل تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن األربــاح التــي ُتحققهــا الشــركة أو أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر علــى ربحيــة الشــركة.
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توضيــح العالقــة بيــن الُمكافأت الممنوحــة وسياسـة الُمكافأت المعمـول بهـا، وبيـان أي 
إنحـراف جوهري عن هذه السياسة.

يحــــدد مجلــــس اإلدارة – بنــــاءً   علــــى توصيــــة لجنــة المكافــأت والترشـــيحات –مكافــأت كاًل من عضـو جلـس اإلدارة وعضـو اللجنـة مـن أعضـاء 
مجلـس اإلدارة وعضـو اللجنـة مـن غيـر أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن، وفقــا للضوابــط التنظيميــة المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة 
وسياســة مكافــأت ألعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة وكبــار التنفيذييــن المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة للشــركة. و عليـه يسـتحق 

العضـــو المكافــــأت الممنوحـــة لـــه بنـاء ذلــك، وعليــه اًل يوجــد أي إنحــراف جوهــري علــى السياســة المعمول بها.

ن مجلس اإلدارة األعضاء اآلتية أسماؤهم في لجنة المكافآت والترشيحات اعتباًرا من 2022/04/01م: َعيَّ

عدد االجتماعات )2( اجتماعات
طبيعة العضوية العضو

28 ديسمبر 2022م 03 نوفمبر 2022م

ü ü رئيس اللجنة محمد بن عبدالمحسن القرينيس

ü ü عضو عبدالعزيز ين عبدالكريم الخريجي

ü ü عضو عاصم بن سعد الجريد

وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانه وأعضائه
اعتمــد مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2019/11/13م البــدء بتقييــم أداء مجلــس اإلدارة ولجانــه مــن خــالل اســتقصاٍء تتــم تعبئتــه بصفــة ســنوية يحــدد 

فيــه جوانــب الضعــف والقــوة لمجلــس اإلدارة ولجانــه، حيــث تــم البــدء بتقييــم اداء المجلــس ولجانــه اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2020م.  

المراجعة الخارجية  
ــركة  ــار ش ــق 2022/03/16م اختي ــخ 1443/08/14 هــــ الُمواف ــد بتاري ــا المنعق ــالل اجتماعه ــركة خ ــاهمي الش ــة لُمس ــة العاّم ــّرت الجمعّي أق
المحاســبون المتحــدون وشــركاه RSM محاســبين قانونييــن للقيــام بأعمــال الُمراَجعــة والتدقيــق لحســابات الشــركة عــن العــام 2022م بمــا فــي 

ذلــك البيانــات المالّيــة الربــع ســنوية )الربعيــن الثانــي والثالــث مــن العــام 2022م والربــع األول مــن العــام 2023م(
ومبــررات التوصيــة باختيــار الشــركة المذكــورة تعــود إلــى خبراتهــم المهنيــة الواســعة فــي تطبيــق المعاييــر الدوليــة عنــد تدقيــق حســابات 
الشــركة المماثلــة والصناعيــة التــي يقومــون بمراجعتهــا وتعــود أيًضــا لكونهــم تقدمــوا بعــرٍض يتضمن فريًقــا مقترًحا مــن ذوي الخبــرة المميزة 

أحكام اًلئحة حوكمة الشركات
ــخ 2022/06/15م الُمتوافقــة مــع أحــكام األنظمــة ذات العالقــة واًلئحــة  ــث( بتاري ــّر مجلــس اإلدارة اًلئحــة حوكمــة الشــركة )اإلصــدار الثال َأَق
ــواردة فــي اًلئحــة حوكمــة الشــركات  ــق الشــركة جميــع األحــكام ال ــة وأفضــل الُممارســات، وُتطبِّ الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق المالّي
الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق المالّيــة بُموجــب القــرار رقــم 8-16-2017 وتاريــخ 05/16/ 1438هـــ باســتثناء األحــكام ااًلسترشــادية الــواردة 

أدنــاه، وذلــك خــالل العــام المالــّي 2022م:

أسباب عدم التطبيق نص المادة/ الفقرة  رقم المادة/
الفقرة

اًل يرى مجلس اإلدارة ضرورة تشكيل لجنة مستقلة إلدارة المخاطر في الوقت الحالي، 
حيث كلف مجلس اإلدارة باجتماعه بتاريخ 25 نوفمبر 2020م لجنَة المراجعة بإضافة 

مهام لجنة المخاطر إلى مهامها.
تشكيل لجنة إدارة المخاطر )استرشادية( )70(

تتولى لجنة المراجعة مهام لجنة المخاطر اختصاصات لجنة إدارة المخاطر )استرشادية( )71(

تتولى لجنة المراجعة مهام لجنة المخاطر اجتماعات لجنة إدارة المخاطر )استرشادية( )72(

يقوم مجلس إدارة الشركة ولجانه بمراقبة وتطبيق اًلئحة الحوكمة والتحقق من 
فعاليتها. تشكيل لجنة حوكمة الشركات )استرشادية( )95(

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذّية 
ــاه تفاصيــل الُمكافــآت المدفوعــة لــكٍل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وخمســٍة مــن كبــار التنفيذييــن ِمّمــن  توضــح الجــداول أدن
تلقــوا أعلــى المكافــآت مــن الشــركة ومــن بينهــم الرئيــس التنفيــذّي والُمِدْيــر المالــّي. وفًقــا للسياســة المواَفــق عليهــا مــن الجمعيــة العامــة 

التــي انعقــدت فــي 2018/04/26م.
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يوسف بن صالح أبا الخيل

330 - - - - - - - 330 - - - 15 15 300 1 – يوسف بن صالح أبا الخيل

327 - - - - - - - 327 - - -  15 12 300 2– ماجد بن محمد الدخيل

318 - - - - - - - 318 - - - 6 12 300 3 – محمد بن عبدالمحسن القرينيس 

975 - - - - - - - 975 - - - 36 39 900 المجموع

ثانًيا: األعضاء غير التنفيذيين

321 - - - - - - - 321 - - - 6 6 300 1 – عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي

327 - - - - - - - 327 - - - 12 12 300
2 – سامي بن إبراهيم العيسى )المؤسسة 

العامة للتأمينات ااًلجتماعية(

330 - - - - - - - 330 - - - 15 15 300
3 – متعب بن محمد الشثري )صندوق 

ااًلستثمارات العامة(

318 - - - - - - - 318 - - - 6 6 300
4 – عاصم بن سعد الجريد )المؤسسة 

العامة للتأمينات ااًلجتماعية(

1,296 - - - - - - - 1,296 - - - 39 57 1,200 المجموع

ثالًثا: األعضاء التنفيذيون

330 - - - - - - - 330 - - - 15 15 300 1 – ماجد بن عبد هللا العيسى

*مكافــآت وبــداًلت الحضــور عــن عضويــة مجلــس اإلدارة لممثلــي صنــدوق ااًلســتثمارات العامــة يتــم دفعهــا للجهــة ااًلعتباريــة كونهــم ممثليــن 
عــن هــذه الجهــة. 

• ُمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

رئيس اللجنة  محمد بن عبالمحسن القرينيس 

عضًوا عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

عضًوا عاصم بن سعد الجريد 

وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المكافأت والترشيحات خالل عام 2022م:
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المجموع بدل حضور الجلسات
المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور 

الجلسات(
بيان

أعضاء لجنة المراجعة

118,000 18,000 100,000 أحمد المزيني

118,000 18,000 100,000 ماجد الدخيل

118,000 18,000 100,000 عبد العزيز آل الشيخ  

354,000 54,000 300,000 المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

36,000 6,000 30,000 محمد بن عبد المحسن القرينيس

36,000 6,000 30,000 عبد العزيز  بن عبدالكريم الخريجي 

36,000 6,000 30,000 عاصم بن سعد الجريد

108,000 18,000 90,000 المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

65,000 15,000 50,000 يوسف بن صالح أبا الخيل 

65,000 12,000 50,000 سامي بن ابراهيم العيسى

65,000 15,000 50,000 متعب بن محمد الشثري

65,000 15,000 50,000 ماجد  بن عبدهللا العيسى 

257,000 57,000 200,000 المجموع

• ُمكافآت كبار التنفيذيين • ُمكافآت أعضاء اللجان:  

المجموع 
الكلي

مجموع 
مكافآت 

التنفيذيين 
من 

المجلس 
واللجان ِإْن 

ُوِجدْت

مكافأة 
نهاية 
الخدمة

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة وظائف كبار التنفيذيين
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  الرئيس التنفيذي للشركة*

 نائب الرئيس للشؤون الفنية 

الرئيس التنفيذي للشؤون 
المالية

الرئيس التنفيذي للمبيعات  

المدير التنفيذي للموارد البشرية
) المكلف(

9,420,150 - - 3,364,760 - - 115,566 - 3,249,194 6,055,390 - 1,814,564 4,240,826 المجموع

* التزمت الشركة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين بشكٍل إجمالي وفًقا للمتطلبات النظامية الواردة من الفقرة الرابعة من المادة )93( من 
اًلئحة حوكمة الشركات. 
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وصف ألّي مصلحة ألعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذيين وألقربائهم
ــٍن  ــاٍب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأقربائهــم فــي أســهٍم أو أدواِت َدي ــة وحقــوِق اكتت ــة تعاقدي وصــف ألي مصلحــة وأوراق مالي  •

2022م: المالّيــة  الســنة  خــالل  الحقــوق  تلــك  أو  المصلحــة  تلــك  ـفـي  تغييــٍر  وأيِّ  التابعــة  شــركاتها  مــن  أيٍّ  أو  الشــركة 

نسبة التغيير

صافي

التغيير

نهاية العام بداية العام

اسم َمن تعود له المصلحة

أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكتتاب

عدد

أدوات الديناألسهم

عدد

األسهم

أدوات

الدين

عدد

األسهم

أواًًل: أعضاء مجلس اإلدارة

-69%

-

7,989,345

-

-

-

3,537,454

-

 11,526,799 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ويمثلها:

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ويمثلها:

1

2

-

-

-

-

-

-

4,320,397

-

-
 
-

4,320,397

-

صندوق االستثمارات العامة ويمثله:
متعب بن محمد الشثري

3

- - - 16,000 - 16,000 عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي 4

%211 915,119  1,347,917  432,798 يوسف بن صالح أبا الخيل 5

%100 15,625  15,625  - ماجد بن عبد هللا العيسى 6

%99.5 2,212  2,223  11 محمد بن عبد المحسن القرينيس 7

- -  - -  - - ماجد بن محمد الدخيل 8

أواًًل: أعضاء مجلس اإلدارة

-   -   - 19,200 يوسف بن صالح أبا الخيل - الزوجة واألوالد القصر

وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهٍم أو أدواِت َديــن الشــركة   •
أو أيٍّ مــن شــركاتها التابعــة وأي تغييــر ـفـي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة المالّيــة 2022م:

“ اًليوجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهٍم أو أدواِت َديــن الشــركة أو أيٍّ 
مــن شــركاتها التابعــة وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة المالّيــة 2022

األطراف ذات عالقة

وفيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل عام 2022م:

قيمتها تها ُمدَّ نوع الصفقة نوع عالقته بالشركة الطرف ذو عالقة

42,8 مليون ريال

396 ألف ريال
غير محددة
غير محددة

أوامر شراء
توزيعات أرباح

شركة زميلة شركة توزيع الغاز الطبيعي

17,8مليون ريال

1,9 مليون ريال
غير محددة
غير محددة

قروض وسداد التزامات
مبيعات منتجات

شركة تابعة شركة الخزف لألنابيب

4.6 ماليين ريال سنة خدمات النقل
عالقة غير مباشرة للرئيس 

التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة
شركة تركن السعودية

9,5ألف ريال سنة بوليصة تأمين
عالقة غير مباشرة لرئيس 

مجلس اإلدارة
شركة أكسا للتأمين التعاوني

1,4 مليون ريال سنة خدمات النقل
عالقة غير مباشرة للرئيس 

التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة
الشركة السعودية للنقل 

وااًلستثمار)مبرد(

447 ألف ريال سنة بوليصة تأمين
عالقة غير مباشرة لنائب رئيس 

مجلس اإلدارة
شركة تشب العربية للتأمين 

التعاوني

اسم العضو/ كبار التنفيذيين 
أو أي شخص ذي عالقة

شروط العمل أو 
العقد

ة العمل أو العقد ُمدَّ مبلغ العمل أو العقد طبيعة العمل أو العقد اسم الشركة 

يمثل شركة الخزف السعودية 
في مجلس إدارة شركة توزيع 
الغاز الطبيعي  المهندس/ 
ماجد بن عبد هللا العيسى  
الرئيس التنفيذي لمجلس 

اإلدارة

عبارة عن عقود 
ومعامالت تجارية 
مستمرة تتم في 
سياق األعمال 
العادية ووفًقا 

للشروط التجارية 
السائدة ودون أي 
تعامالت تفضيلية.

غير محددة المدة 42,870,229
شركة زميلة

 

•شركة توزيع الغاز الطبيعّي 
)شركة زميلة(

غير محددة المدة 396,666.50 توزيعات أرباح

يتولى رئاسة مجلس إدارة 
شركة الخزف لألنابيب الرئيس 

التنفيذي لشركة الخزف 
السعودي المهندس / ماجد 

بن عبدهللا العيسى 

عبارة عن عقود 
ومعامالت تجارية 
مستمرة تتم في 
سياق األعمال 
العادية ووفًقا 

للشروط التجارية 
السائدة ودون أي 
تعامالت تفضيلية.

غير محددة المدة 17,868,423
شركة الخزف لألنابيب 

)شركة تابعة(

شركة الخزف لألنابيب )شركة 
تابعة(

غير محدد المدة 1,901,141 مبيعات منتجات

مصلحة غير مباشرة من خالل 
عضوية المهندس/ ماجد بن 

عبد هللا العيسى – في شركة 
باتك لالستثمار واألعمال 

اللوجستية والتي تملك في 
الشركة نسبة %14) استقال 
المهندس ماجد العيسى من 
عضوية مجلس إدارة باتك في 

) 2022/4/1

دون ميزة تفضيلية 2022م 4,638,576 نقل منتجات الشركة

شركة تركن السعودية

مصلحة غير مباشرة من خالل 
َتَرّؤس األستاذ/ يوسف بن 

صالح أبا الخيل كالًّ من مجلس 
إدارة شركة الخزف السعودية 

وشركة أكسا للتأمين 
التعاوني.

دون ميزة تفضيلية. 2022م 9,564 بوليصة تأمين

•شركة أكسا للتأمين 
التعاوني

مصلحة غير مباشرة من خالل 
عضوية المهندس/ ماجد بن 

عبد هللا العيسى – في شركة 
باتك لالستثمار واألعمال 

اللوجستية والتي تملك في 
الشركة نسبة %100

دون ميزة تفضيلية. 2022م 1,453,649.21 نقل منتجات  الشركة

الشركة السعودية للنقل 
وااًلستثمار)مبرد(

مصلحة غير مباشرة من خالل 
عضوية األستاذ / عبدالعزيز بن 
عبدالكريم الخريجي لمجلس 
إدارة تشب العربية للتأمين 

التعاوني

دون ميزة تفضيلية. 2022م 447,877.15 بوليصة تأمين

شركة تشب العربية للتأمين 
التعاوني 

بيــان باألعمــال والعقــود التــي تكــون الشــركة طرًفــا فيهــا وكانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء المجلــس أو لكبــار التنفيذييــن أو ألي شــخص 
ذي عالقــة بــأيٍّ منهــم

اًل توجــد أليِّ عضــٍو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي أي مصلحــة جوهريــة )مباشــرة أو غيــر مباشــرة( فــي 
ــٌح أدنــاه:  أعمــاٍل أو عقــوٍد تّمــت لحســاب الشــركة خــالل عــام 2022م باســتثناء مــا هــو ُموضَّ

ــع الغــاز الطبيعــي  ــث تقــوم بشــراء الغــاز مــن شــركة توزي ــة مــع أطــراف ذات عالقــة حي ــة العادي تتعامــل الشــركة ضمــن أعمالهــا التجاري
)شــركة زميلــة مســتثمر فيهــا( كمــا تتعامــل مــع شــركة الخــزف لألنابيــب )شــركة تابعــة مســتثمر فيهــا( بتعامــالت متنوعــة. ِعلًمــا بأنــه يتــم 

التعامــل مــع األطــراف ذات العالقــة بنفــس شــروط التعامــل التجاريــة مــع األطــراف األخــرى غيــر المرتبطــة مــع الشــركة. 
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بياٌن بقيمة المدفوعات الِنَظامّية المسددة والُمستحقة لجهات حكومّية والزكاة والضرائب وأي ُمستحقات ُأخرى  •

بيان األسباب وصٌف موجٌز لها 2020 م البيان

المستحق حتى
نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد

المسدد

ااًلستحقاق وفق األنظمة مدفوعات نظامية - 15,219,315 الزكاة

ااًلستحقاق وفق األنظمة مدفوعات نظامية - 107,875,198 الضريبة

ااًلستحقاق وفق األنظمة مدفوعات نظامية - 19,239,293
المؤسسة العامة للتأمينات 

ااًلجتماعية

ااًلستحقاق وفق األنظمة - مدفوعات نظامية 2,864,189 تكاليف تأشيرات وجوازات

ااًلستحقاق وفق األنظمة مدفوعات نظامية - 275,500 رسوم مكتب العمل

الجزاءات والغرامات

اًل وجــود ألي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو 

قضائيــة، خــالل ســنة 2022م 

نتائج الُمراجعة السنوية لفعالّية إجراءات الرقابة الداخلّية ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلّية 

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسٍس سليمة، ويتم تدعيم فاعليته من خالل ما يلي:

وجود إدارة متخصصة في أعمال المراجعة تسمى )إدارة المراجعة الداخلية(.. 1

وجود لجنة المراجعة التي ترفع تقاريرها إلى المجلس.. 2

ـى مجلــس اإلدارة. تتــم . 3 ـى لجنــة المراجعــة والتــي بدورهــا ترفــع تقاريرهــا إـل تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة برفــع تقاريرهــا الدوريــة إـل

ــب  ــض جوان ــة بع ــم مراجع ــا تت ــة، كم ــة الداخلي ــل إدارة المراجع ــن ِقب ــة م ــة الداخلي ــام الرقاب ــة نظ ــة وفاعلي ــدى كفاي ــم م ــة وتقيي مراجع

الرقابــة الداخليــة بشــكل دوري مــن ِقبــل المراجعيــن الخارجييــن. ولــدى لجنــة المراجعــة القناعــة التامــة بــأّن هــذه الــدورة تعكــس فعاليــة 

ــه إليهــا. ــة يقتضــي التنبي ــدى الشــركة، واًل توجــد أّي مالحظــات جوهري ــة ل ــة الداخلي إجــراءات الرقاب

حمايــة  الــى  الخــزف  شــركة  تســعى 
مســاهميها واســتثماراتها مــن خــالل فعاليــة 

اثارهــا مــن  والحــد  المخاطــر  إدارة 

إدارة المخاطر  

تقــوم إدارة المخاطــر بالشــركة بدراســة ومراجعــة مســتمرة للمخاطــر 

التــي تؤثــر علــى األعمــال ســواء مــن مخاطــر داخليــة او خارجيــة علــى 

المســتوى ااًلقتصــادي والســوقي و البيئــي لتقييــم احتماليــة حــدوث 

تلــك المخاطــر اًل ســمح هللا وقيــاس آثارهــا المتوقعة والحــد منها قدر 

ــة المخاطــر فــي الشــركة  ــة المراجعــة مهــام لجن اإلمــكان تتولــى لجن

المنصــوص عليهــا فــي اًلئحــة حوكمــة الشــركات، وبمــا يضمــن إْطــالع 

مجلــس اإلدارة بشــكل دوري علــى نتائــج تقييــم المخاطــر فــي الشــركة 

وآثارهــا والتوصيــات المقترحــة بخصوصهــا وآليــة التعامــل معهــا.

ــا  ــتمرار م ــا باس ــا وتقييمه ــم متابعته ــي تت ــر الت ــم المخاط ــن أه وم

ــي: يل

والقوانيــن  التشــريعات  فــي  والتعديــالت  التغيــرات  مخاطــر 

: نظمــة أل ا و

تســعى الشــركة لضمــان ااًللتــزام التــام بكافــة التشــريعات الحكوميــة 

مــة لألعمــال والتعديــالت التــي تطــرأ عليهــا، مــن خــالل مــا تقــوم  المنظِّ

بــه إدارة ااًللتــزام بالتحقــق مــن ضمــان تقّيــد الشــركة التــام بجميــع 

األنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمــات مــن الجهــات التنظيميــة 

ذات العالقــة،.

مخاطر التوريد وتذبذب األسعار:

ــكااًلت فــي  ــة أي إش ــتراتيجيتها فــي مواجه ــن اس ــركة م ــورت الش ط

سالســل ااًلمــداد وتأُثــر بعضهــا بأســعار الصــرف، مــن خــالل تنويــع 

المورديــن  اهــم  مــع  اســتراتيجية  عالقــات  وإيجــاد  التوريــد  مصــادر 

وتوثيــق العالقــة عبــر عقــوٍد تضمــن ااًلســتقرار فــي ااًلمــداد والثبــات 

باألســعار

مخاطر المنافسة المحلية: 

تعمـــل الشـــركة علــى تقليــل مخاطــر المنافســة مــن خــالل التنــوع 

والتوســع ـفـي القنــوات البيعيــة. وكذلــك العمــل علــى تطويــر 

المنتجـــات مـــع الحفـــاظ علـــى اعلـــى مســـتوى مـــن الجـــودة وخدمـــة 

العمـــالء باإلضافــة اًلفتتــاِح عــدٍد مــن المعــارض الجديــدة فــي مناطــق 

جديــدة فــي المملكــة ونشــر العالمــة التجاريــة لضمــان زيــادة الحصــة 

الســوقية و والهوامــش الربحيــة.

مخاطر السيولة واالئتمان:

قامــت الشــركة بوضــِع عــدٍد مــن الخطــط لمواجهــة مخاطــر الســيولة 

ــا  ــوط، كم ــات التح ــالل منتج ــن خ ــرف م ــعار الص ــر أس ــان وتغيُّ وااًلئتم

ــان  ــكل دوري لضم ــرف بش ــعار الص ــة أس ــة بمراجع ــوم إدارة الخزين تق

الحصــول علــى أفضــل األســعار، وتســعى الشــركة لمراجعــة أســعار 

الفوائــد علــى القــروض بهــدف تخفيضهــا والحصــول علــى أفضــل 

ــوك. ــن البن ــعار م األس

مخاطر انقطاع الخدمات الرئيسية وتوقف األعمال:

تقــوم الشــركة بتقييــم مســتمر لخطــط ضمــان اســتمرارية األعمــال فــي 

حــال حــدوث انقطــاع أليٍّ مــن الخدمــات الرئيســية  حيــث وضعــت فــي 

عيــن ااًلعتبــار وجــود أكثــر مــن مصــدر لهــذه المــوارد ووجــود إجــراءات 

تضمــن العــودة لإلنتــاج بالوضــع الطبيعــي ـفـي أقــِل وقــٍت ممكــٍن، 

ـى ذلــك، تقــوم الشــركة بالتأميــن ضــد توقــف األعمــال  باإلضافــة إـل

بشــكل دوري.

مخاطر أمن المعلومات:

أمــن  تضمــن  خاصــٍة  وإجــراءات  سياســٍة  بوضــِع  الشــركة  قامــت 

برامــج  بوضــع  المعلومــات  تقنيــة  إدارة  قامــت  كمــا  المعلومــات، 

بهــدف حمايــة معلومــات  الشــركة  وأنظمــة  أجهــزة  علــى  حمايــٍة 

وبيانــات الشــركة، باإلضافــة لقيامهــا بأخــذ ُنســخ احتياطيــة مســتمرة 

ــث تقــوم  ــى أنظمــة الشــركة حي ــم عل ــات التــي تت ــع العملي ــى جمي عل

بتخزينهــا علــى خــوادم خاصــة لذلــك وـفـي أكثــر مــن مــكان.
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المسؤولية االجتماعية 

ــن  ــل م ــا العم ــى عاتقه ــأن عل ــركة ب ــن الش تؤم

المســتدامة  التنميــة  ـفـي  المســاهمة  أجــل 

الدعــم  وتقديــم  بالعطــاء  وذلــك  للمجتمــع 

العمــل  وتشــجيع  امكــن  حيثمــا  والمســاعدة 

ــي إيجابــي  ــر اجتماع ــق أث ــة وتحقي ــم أخالقي بقي

المجتمــع. خدمــة  ـفـي  دورهــا   وتعزيــز  ومســتدام 

المسؤولية البيئية 

مــن منطلــق التــزام الشــركة الراســخ والمتجدد 

أكثــر  بيئــة  نحــو  المملكــة،  رؤيــة   بمواكبــة 

الخــزف  شــركة  تســعى  واســتدامة،  تطــورًا 

الســعودي نحــو  تقليــل التأثيــر البيئي الســلبي  

أثنــاء أنشــطتها وعملياتهــا التشــغيلية ، كمــا 

تتبنــى الشــركة عــدد مــن المشــاريع بهــدف تقليــل ااًلنبعاثــات 

الكربونيــة وتوفيــر بيئــة صحيــة وذلــك بتقليــل اســتخدام الطاقــة . 

الحوكمة البيئية واالجتماعية 
ــات  ــى ممارس ــل عل ــًا والعم ــو اقتصادي ــن النم ــق بي ــوزان والتواف ــق الت ــى تحقي ــدة إل ــل جاه ــة وتعم ــؤولياتها الوطني ــركة بمس ــزم الش تلت

الحوكمــة الفعالــة واالســهامات البيئيــة والمجتمعيــة و لدعــم الجهــود الراميــة لمبــادرات االســتدامة وبرامــج رؤيــة المملكــة 2030 التــي 

ــي . ــي والمجتمع ــب البيئ ــتهدف الجان تس

ــز مكانتهــا التنافســية مــن خــالل هــذه الممارســات  ــاء وتعزي ــة وبّن ــزام الشــركة بهــذا الجانــب علــى خلــق بيئــة عمــل جاذب  لقــد ســاعد الت

ــه. ــع بأكمل ــة والمجتم ــاب المصلح ــن وأصح ــل  والموظفي ــة العم ــن بيئ ــار ضم ــا باالعتب وأخذه

البيئة والتنمية المستدامة

ومــن أبــرز مــا تقــوم بــه الشــركة فــي هــذا 

ــال: المج

تقنيــات •  وتطبيــق  اســتخدام  مراقبــة 

البيئــي. التلــوث  لتقليــل  مناســبة  تحكــم 

البيئيــة  •  للتشــريعات  ااًلمتثــال 

األخــرى  والمتطلبــات  بهــا  المعمــول 

. الصلــة  ذات 

تقليــل الهــدر مــن المــواد المســتخدمة • 

وانبعاثــات الطاقــة واعتمــاد ممارســات 

اكثــر فاعليــة لحمايــة البيئــة

اســتمرار العمــل علــى تحقيــق ووضــع • 

والمراقبــة  البيئيــة  المعاييــر  أعلــى 

واتخــاذ  المنتظمــة  والمراجعــة 

منــع  او  للحــد  المناســبة  اإلجــراءات 

تؤثــر  التــي  الظــروف  حــدوث  تكــرار 

البيئــة. علــى  ســلبا 

التأكد من إتباع اإلجراءات والممارسات • 

واإلبالغ  البيئة،  إدارة  بنظــام  الخاصة 

واتخاذ  طبيعية  الغيــر  األوضاع  عن 

الالزمــة. التصحيحيــة  اإلجراءات 

نحو مستقبل ُمستدام 

تلتــزم شــركة الخــزف بالحــد مــن اآلثــار  البيئيــة الســلبية ودعــم مبــادرات ورؤيــة  المملكــة العربيــة الســعودية لالســتدامة وتكــرس الجهــود للحــد 

مــن اآلثــار  مــن خــالل تطبيــق عــدد مــن المبــادرات بشــأن كفــاءة الطاقــة، واســتخدام التقنيــات فــي الحــد مــن اثــار ااًلنبعاثــات الضــارة مــن خــالل 

ــد مقاصــد أهــداف  ــات. وتقــوم الشــركة بتحدي ــر النفاي ــاه وأث ــة تخفيــض اســتهالك المي Heat Recovery System . كمــا تســعى إلــى مواصل

التنميــة المســتدامة وإدارة المخاطــر ذات صلــة بالمنــاخ والمرتبطــة بعملياتهــا وتلتــزم بتوفيــر كافــة المــوارد الالزمــة للوفــاء بمتطلبــات إدارة 

البيئــة للتقليــل مــن ااًلثــار الســلبية علــى البيئــة نتيجــة األعمــال التشــغيلية وتحســين معاييــر الرقابــة نحــو مســتقبل أكثــر اســتدامة.
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المسؤولية االجتماعية 
المســؤولية  بأهميــة  منــا  وايمانــًا  مســؤولة  وطنيــة  شــركة  بصفتنــا 

ااًلجتماعيــة كجــزء مــن قيمهــا وواجبهــا تجــاه المجتمــع والمســاهمة فــي 

رفــع مســتوى المشــاركة المجتمعــة، فقــد اســتمرت الشــركة فــي تقديــم 

المبــادرات خــالل عــام 2022.  كمــا تستشــعر شــركة الخــزف الســعودي 

ــة التعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة مــن خــالل برنامــج موائمــة  أهمي

مــع وزارة المــوارد البشــرية ومنهــا علــى ســبيل المثــال توظيــف أصحــاب 

الهمــم ودعمهــم وتمكينهــم ـفـي القطــاع الخــاص، كمــا كان  هنــاك 

ــادرات خــالل عــام 2022م ومنهــا: ــد مــن المب العدي

 توظيــف مــا يقــارب 70 موظــف مــن أصحــاب الهمــم • 

فــي عــدد مــن إدارات الشــركة.

والوقفيــة •  الخيريــة  المؤسســات  دعــم  مبــادرات   

الشــركة بمنتجــات 

 تنظيــم  حمــالت التبــرع بالــدم مــع المستشــفيات • 

وبنــوك الــدم 

 الدعم المستمر لجمعية األطفال ذوي اإلعاقة• 

اًل توجد أي تحفظات أو لفت انتباٍه من ُمراِجع الحسابات على القوائم المالّية السنوية للشركة وفًقا لتقريره عن العام 2022م.  1

ن من أجلها.  لم ُيوِص مجلس اإلدارة خالل العام 2022م بتغيير ُمراِجع الحسابات قبل انتهاء الفترة الُمعيَّ 2

اًل توجد توصيات من لجنة الُمراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين ُمراِجع حسابات 

الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين الُمراِجع الداخلي. 
3

اًل يوجد أي اختالف عن معايير الُمحاسبة الُمعتَمدة من الهيئة السعودّية للُمحاسبين القانونيين.  4

لم يقم الُمراجع الخارجي للشركة خالل العام 2022م بتقديم أّي خدمات ذات طبيعة استشارّية للشركة، ولم يتلّق أيَّ أتعاٍب في هذا الخصوص.  5

لم يحدث أْن تسّلمت الشركة من الُمراِجع الخارجي للشركة طلًبا بانعقاد الجمعية العاّمة خالل السنة المالّية الُمنتهية، ولم يتم انعقادها.  6

تم اختيار المكان والوقت الُمالئميِن لمشاركة أكبِر عدٍد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، وأنَّ الموضوعات المعروضة على الجمعية 

ن الُمساهمين من اتخاذ قراراتهم.  مصحوبة بمعلومات كافية ُتمكِّ
7

تم تمكين الُمساهمين من ُمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه األسئلة عنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة 

والُمحاسب القانونّي واإلجابة عنها. كما تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفّعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين 

وإحاطتهم ِعلًما بالقواعد التي تحكم تلك ااًلجتماعات وإجراءات التصويت من خالل الدعوة إلى الجمعية العامة ِطبًقا للمتطلبات الِنَظامّية. 

8

تلتزم الشركة بتمكين الُمساهم من ااًلّطالع على محضر اجتماعات جمعية المساهمين في مقر الشركة، كما تلتزم بتزويد الجهات المختصة – 

د الِنَظامّية – بنسخٍة من محضر اجتماعات جمعية الُمساهمين، كما تلتزم بإعالم السوق بنتائج جمعية الُمساهمين فور انتهائها.  وخالل الُمدَّ
9

لم تقدم الشركة أيَّ قرٍض نقدٍي من أّي نوٍع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.  10

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

ُأخرى عدا ما هو وارد في َهَذا التقرير. 
11

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

ُأخرى عدا ما هو وارد في َهَذا التقرير. 
12

ه لم يحدث وأن تسلمت من ُمساهمين يملكون )%5( من رأس المال أو أكثر طلًبا بانعقاد الجمعية العاّمة أو إضافة بند إلى جدول  تؤكد الشركة أنَّ

أعمالها أو أكثر عند إعداده خالل العام، ولم يتم انعقادها. 
13

لم يتلق رئيس مجلس إدارة الشركة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أكثر خالل السنة المالّية المنتهية في 

2022م.
14

لم ُيصِدْر مجلس اإلدارة أيَّ تفويٍض عامٍّ أو غيَر ُمحدٍد خالل العام 2022م.  15

 إقرارات وفًقا لالئحة الحوكمة للعام 2022م

اإلقرار/ التأكّيد:
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اًل توجد أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة للشركة.  16

اًل توجد أّي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك 

الحقوق بُموجب الماّدة )68( من قواعد طرح األوراق المالّية وااًللتزامات الُمستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خال السنة المالية األخيرة.
17

اًل توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أيٍّ من الشركات 

التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.
18

اًل توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أيٍّ من الشركات التابعة 

عدا ما تم ذكره في هذا التقرير. 
19

توجد أسهم خزينة تحتفظ بها الشركُة بغرض توزيعها على كبار الموظفين لتحفيز األداء وتحقيق األهداف كجزٍء من برنامج منح الموظفين. 20

اًل توجد أي حقوِق تحويٍل أو اكتتاٍب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة 

أصدرتها أو منحتها الشركة.
21

اًل يوجد أي استرداد، أو شراء، أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، سواًء كانت أوراق مالية 

مدرجة اشترتها الشركة، أو اشترتها شركاتها التابعة.
22

اًل يوجد أي ترتيبات أو اتفاق َتَناَزَل بموجبه أحُد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.  23

اًل يوجد أي ترتيبات أو اتفاق َتَناَزَل بموجبه أحُد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. 24

اًل يوجد أي انحراف بين الُمكافآت الممنوحة وسياسة الُمكافآت.  25

تابع مجلس اإلدارة عمل اللجان ُمتاَبعًة دوريًة للتحقق من قيامها باألعمال الُموكلة إليها.  26

ها مجلُس اإلدارة. تلتزم الشركة بتطبيق اًلئحِة تعاُرِض المصالح التي سبق وأقرَّ 27

ليؤكد مجلس اإلدارة: 

1ـ أنَّ سجالت الحسابات ُأِعّدت بالشكل الصحيح.

ذ بفاعلية.  2ـ أّن نظام الرقابة الداخلية ُأِعّد على أسس سليمة وُنفِّ

ه اًل يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 3ـ أنَّ

28
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