مو ا قعنـــــ��ا
اإلدارة العامة
طريق الملك فهد

�ص.ب 3893
هاتف4644244 :
فاك�س4627569 :
�إدارة املبيعات
هاتف4644244 :
فاك�س4652124 :
�إدارة الت�سويق
هاتف4644244 :
فاك�س4610147 :

المنطقة الغربية
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

هاتف6292424 :
فاك�س6299202 :
معر�ض التحلية6690055 :
معر�ض احلرمني6292424 :
معر�ض الطائف7376092 :
معر�ض احلوية7290056 :
معر�ض مكة5485588 :
معر�ض املدينة8488844 :

المنطقة الشرقية
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

المنطقة الوسطى
هاتف8340670 :
للمبيعات:
اإلدارة اإلقليمية
فاك�س8331764 :
معر�ض الدمام8340670 :
هاتف 4644244 :حتويلة1705 :
معر�ض الدمام(8228267 :)2
فاك�س4652124 :
معر�ض العليا 4644244 :حتويلة 1622 :معر�ض اخلرب8962644 :
معر�ض االح�ساء5307624 :
معر�ض التخ�ص�صي4880395 :
معر�ض االح�ساء 5804968 :2
معر�ض امللز4770715 :
معر�ض اجلبيل3411200 :
معر�ض الرو�ضة2784360 :
المنطقة الجنوبية
معر�ض البديعة2674507 :
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:
معر�ض طريق اخلرج2133518 :
هاتف2216311 :
معر�ض ال�صحافة4151246 :
فاك�س2216291 :
معر�ض الرنج�س  4644244 :حتويلة معر�ض ع�سري2216311 :
 8171و8172
معر�ض جازان3231191 :
معر�ض الريان  4644244 :حتويلة
معر�ض جنران5235455 :
 8163و8164
معر�ض �أحد رفيدة2506315 :
info@saudiceramics.com
www.saudiceramics.com

E-mail:
Website:

منطقة القصيم والشمال
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

هاتف3819009 :
فاك�س3814872 :
معر�ض بريدة3819009 :
معر�ض عنيزة3655008 :
معر�ض الر�س3511399 :
معر�ض حائل5340068 :
معر�ض تبوك4238965 :
§

§مبيعات التصدير

هاتف 4644244 :حتويلة1200 :
فاك�س2177672 :
§

§مكتب دبي

هاتف00971 44537303 :
فاك�س0097 1 44537315 :
§

§مصنع األدوات الصحية

هاتف4981030 :
فاك�س4983970 :
§

§مصنع البالط

هاتف 2650265 :حتويلة2112:
فاك�س 2650265 :حتويلة3180:
§

§مصنع السخانات

هاتف 2650265 :حتويلة3015 :
فاك�س2650250 :

خادم احلرمني ال�شريفني
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

�صاحب ال�سمو امللكي
األمير محمد بن نايف
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية

�صاحب ال�سمو امللكي
األمير محمد بن سلمان
ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع
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عبدالكريم بن إبراهيم النافع
( امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية )
رئي�س جمل�س الإدارة

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

سعد بن إبراهيم المعجل
ع�ضو جمل�س الإدارة

سامي بن إبراهيم العيسى
( امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية )
ع�ضو جمل�س الإدارة

عبداهلل بن محمد جليغم
( �صندوق اال�ستثمارات العامة)
ع�ضو جمل�س الإدارة

عبدالرحمن بن عبد القادر باجنيد
ع�ضو جمل�س الإدارة

عبداهلل بن تركي السديري
ع�ضو جمل�س الإدارة
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حمد بن عبد العزيز آل الشيخ
الرئي�س التنفيذي

التقرير السنوي 2016

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ال�سادة /م�ساهمو �شركة اخلزف ال�سعودية

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
ارحب بكم يف جمعيتكم العامة غريالعادية وي�س ��رين ان ا�ض ��ع بني ايديكم التقرير ال�س ��نوي ل�شركة اخلزف
ال�سعودية عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م.
رغم الظروف ال�صعبة التي متر بها الأ�سواق املحلية واالقت�صاد الوطني اال ان ال�شركة حافظت على موقعها
يف ال�سوق املحلية بل وزادت من مبيعاتها وح�صتها يف الأ�سواق ،كما ا�ستمرت ال�شركة يف التطوير والتا�سي�س
للم�ستقب ��ل وم ��ا بع ��د املرحل ��ة احلالية وتعزي ��ز دورها يف حتقيق ر�ؤي ��ة اململكة  2030والت ��ي �ستوفر لل�صناعة
الوطنية الكثري من الفر�ص وت�سعى ال�شركة لال�ستفادة منها من خالل تطوير منتجاتها وخدماتها.
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�شه ��د ع ��ام 2016م تراجعاً كبري آ� يف اال�سواق املحلية ب�ش ��كل عام ب�سبب انخفا�ض االنفاق احلكومي وتوقف او
ت�أجي ��ل الكث�ي�ر من امل�شاري ��ع احلكومية واخلا�صة وعدم توف ��ر ال�سيولة لدى املقاول�ي�ن ،بالإ�ضافة اىل ت�أثر
الكث�ي�ر م ��ن قطاعات املجتمع من اج ��راءات تر�شيد االنفاق احلكومي مم ��ا �أدى اىل انخفا�ض حجم الطلب
عل ��ى منتج ��ات م ��واد البناء ومنها منتج ��ات ال�شرك ��ة ،ا�ضافة اىل ا�ستم ��رار االغراق يف اال�س ��واق املحلية من
ال�ش ��ركات ال�صيني ��ة والهندي ��ة واال�سباني ��ة ب�ش ��كل خا�ص ويف �س ��وق الب�ل�اط بالتحديد ,كم ��ا �أدى انخفا�ض
ا�سعار بع�ض العمالت االوروبية اىل الت�أثري �سلب�آ على تناف�سية منتجات ال�شركة من ال�سخانات يف الأ�سواق
الدولي ��ة والأوروبي ��ة ب�ش ��كل رئي�س ��ي .ويف ظل هذه الظروف الت ��ي يتوقع ان ت�ستمر خالل ع ��ام 2017م فقد
عملت ال�شركة ب�سيا�سة املحافظة على ح�صتها ال�سوقية وقد ادى ذلك اىل انخفا�ض هام�ش الربح وبالتايل
تراجع نتائج �أعمالها عام 2016م تراجعاً كبري�آ باملقارنة مع نتائج العام ال�سابق 2015م.
وبهدف املحافظة على ح�صتها ال�سوقية وقنوات توزيعها وتعزيز موقفها التناف�سي للأعداد ملا بعد املرحلة
احلالي ��ة ،فق ��د عمل ��ت م�صانع ال�شركة ب�أق�ص ��ى طاقة ممكنة وفقاً الحتياجات ال�س ��وق ،حيث حققت الطاقة
االنتاجي ��ة مل�صان ��ع الب�ل�اط والبور�سالن ما ن�سبته  %94م ��ن انتاج عام 2015م وم�صان ��ع ال�سخانات  %96من
انتاج عام 2015م يف حني زاد انتاج م�صانع االدوات ال�صحية بواقع  %3مقارنة ب�إنتاج عام 2015م.
كم ��ا ب ��د�أ م�صنع الطوب الأحمر يف اواخر عام 2016م يف ت�سويق انتاجه من الطوب الأحمر الفخاري العايل
اجل ��ودة وال ��ذي القى اقباال كبريا رغم تراجع الأ�سواق و�شدة املناف�س ��ة يف ال�سوق املحلية .وبلغ انتاج م�صنع
الطوب الأحمر خالل العام 2016م  136.000طن�آ من املنتجات اجليدة مع ا�ستمرار ال�شركة يف الو�صول اىل
�أ�سواق جديدة مبنتجات الطوب وتطوير املنتجات لتلبي خمتلف �أنواع امل�شاريع.

وتوا�ص ��ل ال�شرك ��ة جهوده ��ا لرت�شي ��د ا�سته�ل�اك املي ��اه والطاق ��ة وا�ستم ��رار قيادته ��ا يف ه ��ذا املج ��ال
م ��ن خ�ل�ال منتجاته ��ا املختلف ��ة ،كم ��ا توا�ص ��ل تطوي ��ر منتجاته ��ا م ��ن ال�سخان ��ات لتحقي ��ق م�ستوي ��ات
اعل ��ى يف ت�سخ�ي�ن املي ��اه باق ��ل طاق ��ة كهربائي ��ة ممكن ��ة ،بالإ�ضاف ��ة اىل تطوي ��ر وزي ��ادة انتاجه ��ا م ��ن
�سخان ��ات املي ��اه الت ��ي تعم ��ل بالطاق ��ة ال�شم�سي ��ة وكذل ��ك انتاجه ��ا م ��ن ال�سخان ��ات الكهربائي ��ة الذكي ��ة.
وبه ��دف تقلي ��ل التكالي ��ف وا�ستخ ��دام م�صادر الطاق ��ة البديلة مع توقع ارتف ��اع �أ�سعار الطاق ��ة املحلية فقد
وقع ��ت ال�شرك ��ة م ��ع اح ��دى ال�ش ��ركات العاملي ��ة املتخ�ص�ص ��ة يف اعادة تدوي ��ر الطاقة عق ��د�آ لإع ��ادة ا�ستخدام
احل ��رارة الناجت ��ة ع ��ن بع� ��ض اف ��ران م�صان ��ع الب�ل�اط يف العملي ��ات االنتاجي ��ة ب ��دلآ م ��ن ا�ستخ ��دام الغ ��از
الطبيع ��ي مم ��ا يقل ��ل م ��ن تكلف ��ة الطاق ��ة يف تل ��ك العملي ��ات ب  %15وي�ساه ��م يف املحافظ ��ة عل ��ى البيئ ��ة.
وحي ��ث ان الق ��وى العامل ��ة ه ��ي اه ��م عنا�صر ال�شرك ��ة  ,ف� ��إن ال�شركة تق ��وم بتنفيذ خطط عملي ��ة ومنهجية
لتوط�ي�ن الوظائ ��ف وا�ستقط ��اب املزي ��د م ��ن ال�سعودي�ي�ن لتلبي ��ة احتياج ��ات ال�شرك ��ة بالتن�سي ��ق والتع ��اون
م ��ع �صن ��دوق امل ��وارد الب�شري ��ة وق ��د بل ��غ ع ��دد ال�سعودي�ي�ن العامل�ي�ن بال�شرك ��ة بنهاي ��ة ع ��ام 2016م ع ��دد
( )1067موظف� ��آ ،كم ��ا نف ��ذت ال�شرك ��ة خ�ل�ال ع ��ام 2016م ع ��دد ( )110دورة تدريبي ��ة ا�ستف ��اد منه ��ا 1.562
متدرب� �اً  .وم ��ن تل ��ك ال ��دورات التدريبي ��ة  78دورة مت تنفيذه ��ا يف مرك ��ز التدري ��ب التاب ��ع لل�شرك ��ة
وا�ستف ��اد منه ��ا  1.401متدرب� �اً وباق ��ي ال ��دورات عق ��دت يف مواق ��ع �أخ ��رى داخ ��ل اململك ��ة او مراك ��ز تدري ��ب
خ ��ارج اململك ��ة .وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى ت�سع ��ى ال�شرك ��ة اىل زي ��ادة ع ��دد الن�س ��اء العام�ل�ات يف خمتل ��ف عملي ��ات
ال�شرك ��ة ،حي ��ث وف ��رت املتطلب ��ات الت ��ي ت�ضم ��ن للم ��ر�أة املوق ��ع املنا�س ��ب للعمل  ,وق ��د بلغ ع ��دد ال�سعوديات
العام�ل�ات يف ال�شرك ��ة بنهاي ��ة الع ��ام 2016م ع ��دد  35موظف ��ة يعمل ��ن يف جم ��االت متع ��ددة بال�شرك ��ة.
واذ نتطل ��ع اىل م�ستقب ��ل م�ش ��رق لل�شرك ��ة م ��ع اجله ��ود الت ��ي تق ��وم به ��ا الدولة لتطوي ��ر ال�صناع ��ة وتعزيز
املحت ��وى املحل ��ي يف امل�شاري ��ع املحلي ��ة ودع ��م ال�ص ��ادرات� ،أتق ��دم با�سمك ��م وبا�س ��م العامل�ي�ن يف ال�شرك ��ة
بعظي ��م ال�شك ��ر واالمتن ��ان اىل مق ��ام خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن و�سم ��و ويل عه ��ده الأم�ي�ن و �سم ��و ويل
ويل العه ��د وحكومتن ��ا الر�شي ��دة عل ��ى الدع ��م وامل�سان ��دة الل ��ذان تلقاهم ��ا ال�صناع ��ة الوطني ��ة ،كم ��ا اتوجه
بال�شك ��ر اىل عم�ل�اء ال�شرك ��ة يف داخ ��ل اململك ��ة وخارجه ��ا عل ��ى ثقته ��م بال�شرك ��ة ومنتجاته ��ا وكذل ��ك
لإدارة ال�شرك ��ة وجمي ��ع من�سوبيه ��ا� ،سائ�ل�ا اهلل العل ��ي القدي ��ر ان يوف ��ق اجلمي ��ع مل ��ا يحب ��ه وير�ض ��اه.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
عبدالكرمي بن �إبراهيم النافع

رئي�س جمل�س الإدارة

التقرير السنوي 2016
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تقرير مجلس االدارة

اىل اجلمعية العامة غري العادية املقرر عقدها يوم الأربعاء  22رجب 1438هـ (ح�سب تقومي ام القرى) املوافق 19
ابريل 2017م يف ال�ساعة الثامنة م�ساء بقاعة بن تركي بفندق �شرياتون الريا�ض.

حضرات المساهمين الكرام

ي�س��� ُّر جمل�س االدارة �أن يرحب بكم وي�شكركم على تلبيتكم دعوته حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة غريالعادية و�أن
يتقدم اليكم بتقريره ال�س���نوي م�ش���فوع ّا بالقوائم املالية عن نتائج العام 2016م والتي تت�ضمن قائمة املركز املايل
لل�ش���ركة كما ه���ي يف 2016/12/31م وكذلك قوائم الدخ���ل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امل�س���اهمني
واالي�ضاحات املبينة عليها عن ال�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ.

نشاط الشركة

ت�ص���نيع وبيع املنتجات اخلزفية على اختالف انواعها (من بالط ال�س�ي�راميك والبور�س�ل�ان واالدوات ال�ص���حية
ومكمالتها) وكذلك �سخانات املياه ومكوناتها والطوب الأحمر ،ومنتجات البال�ستيك املكملة ملنتجاتها،وا�ستخراج
ومعاجلة املواد اخلام ،وا�سترياد ما يتطلبه ذلك من معدات و�آالت ومواد �أولية ومكملة.

المعلومات القطاعية
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�ش��� َّك ّل �صايف ربح قطاع بالط ال�س�ي�راميك والأدوات ال�صحية (والإك�س�سوارات ال�ص���حية) والطوب الأحمر وباقي
القطاعات (عدا ال�سخانات) مبلغ  39مليون ريال ،يف حني بلغ �صايف ربح قطاع �سخانات املياه  34.8مليون ريال،
بينما بلغ ن�ص���يب �ش���ركة اخلزف ال�سعودي من اخل�سائر املحققة من ال�ش���ركة الزميلة (�شركة اخلزف للأنابيب)
 49.3مليون ريال.

نتائج أعمال الشركة
فيما يلي مقارنة لنتائج �أعمال ال�شركة لعام 2016م مع نتائج �أعمالها عن عام 2015م:

(�ألف ريال)

عام 2015م
(�ألف ريال)

عام 2016م
جممل الربح

360.500

581.980

الربح الت�شغيلي

89.667

286.072

�صايف الربح

24.541

283.817

ربح ال�سهم بالريال

 0.49ريال� /سهم

 5.68ريال� /سهم

 يعود ال�س���بب الرئي�س���ي النخفا�ض جممل الربح والربح الت�ش���غيلي لهذا العام 2016م مقارنة بالعام املا�ض���ي
2015م �إىل انخفا�ض املبيعات بن�س���بة  %21نتيجة انخفا�ض حجم الطلب وت�أثرها بالو�ض���ع االقت�صادي العام
باململكة وتراجع امل�ش���اريع احلكومية واخلا�ص���ة .كما ادى انخفا�ض �أ�سعار العمالت يف �أوروبا يف الت�أثري �سلب ًا
على قوة تناف�س���ية ال�ش���ركة يف الأ�سواق الدولية ،بالإ�ضافة اىل ا�ستمرار حالة االغراق يف ال�سوق املحلية ،مما
�أدى اىل انخفا�ض �س���عر البيع حيث ت�س���عى ال�ش���ركة اىل املحافظة على ح�صتها ال�س���وقية مما �أدى ذلك �إىل
انخفا����ض هام�ش الربح ،كما يعود ال�س���بب يف تراجع نتائج ع���ام 2016م �إىل ارتفاع تكلفة التمويل وانخفا�ض
االيرادات الأخرى وارتفاع خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية ،ومن جهة �أخرى انخف�ضت م�صروفات البيع والت�سويق
وامل�صروفات العمومية والإدارية مقارنة بالعام املا�ضي 2015م.

تراجع سعر البترول:
تاثر اقت�صاد املنطقة بانخفا�ض �أ�سعار البرتول مما اثر على الأ�سواق املحلية ب�شكل مبا�شر او غري مبا�شر ،كما ان
برنامج التحول الوطني الذي تقوده الدولة وما ت�ض���منه من ار�ش���اد اف�ضل لالنفاق احلكومي� ،أدى اىل ت�أخر بع�ض
اجله���ات احلكومية يف اعتماد او تنفيذ م�ش���اريعها وتقليل ال�ص���رف عليها ،كما تاثرت م���ن جهة �أخرى الكثري من
م�شاريع التطوير العقاري املحلية.

تاثر قطاع المقاوالت:
تاثرت ن�سبة كبرية من املقاولني املعتمدين على امل�شاريع احلكومية بتاخر بع�ض اجلهات يف �صرف م�ستحقاتهم او
ت�أجيل م�ش���اريعها او تعديل نطاقات بع�ض امل�ش���اريع ،وقد اثر ذلك على مبيعات ال�شركة للمقاولني مدعوما بتاجيل
او �إعادة جدولة م�س���تحقات املقاولني لفرتات قادمة .كما اثر ذلك على �س���عر منتجات ال�ش���ركة نتيجة رغبة بع�ض
املقاولني تقليل انفاقهم املايل يف الفرتة احلالية.

تغير السلوك الشرائي لالفراد:
تاثرت �أ�س���واق ال�ش���ركة املوجهة للم�س���تهلك بتعديالت بدالت موظفي بع�ض اجلهات احلكومية �ضمن خطة الدولة
لرت�ش���يد االنفاق احلكومي ،كما ان التعديالت التي متت على ر�س���وم و�أ�س���عار بع�ض اخلدم���ات واملنتجات ا ّثر من
م�س���توى ال�سيولة وال�ص���رف على مواد البناء وقلل من مبيعات ال�ش���ركة لبع�ض الفئات مع اجتاه البع�ض للمنتجات
الأقل �سعرا.

اإلغراق في السوق السعودية:
تتعر�ض ال�سوق ال�سوق ال�سعودية لعملية اغراقية ممنهجة من قبل ال�شركات االجنبية الهندية وال�صينية واال�سبانية
يف ظل عدم وجود حماية للأ�سواق ال�سعودية من ا�ستغالل تلك ال�شركات لل�سوق املحلية وت�صدير منتجاتها بكميات
كبرية مكنتها من اال�س���تحواذ على ح�ص���ة كبرية من ال�سوق ال�س���عودية مع تدين �أ�سعار تلك املنتجات مبعدالت اقل
من �س���عر بيعها يف الدول الأخرى او �أحيانا باقل من تكلفة ت�ص���نيعها و�ش���حنها وت�سويقها يف ال�سوق ال�سعودية مما
ا ّثر على ال�ش���ركة وعلى �ص���ناعة ال�سرياميك ال�سعودية ب�ش���كل عام .ورغم تراجع الأ�سواق ال�سعودية يف عام 2016
�إال انه وح�سب بيانات هيئة الإح�صاءات العامة فان الواردات ال زالت تتدفق على اململكة كما ان املنتجات الهندية
حققت ن�سبة منو كبرية يف 2016م.

التقرير السنوي 2016
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وتبذل ال�شركة منفردة او بالتعاون مع �شركات ال�سرياميك ال�سعودية جهود متوا�صلة مع اجلهات احلكومية املعنية
لتوفري فر�ص عادلة امام ال�شركات ال�سعودية يف ال�سوق املحلية من خالل و�ضع حلول ال�ستغالل ال�شركات الأجنبية
واملوردين وعدم وجود �أنظمة و�إجراءات حكومية حتمي ال�س���وق ال�سعودية و�صناعة ال�سرياميك ال�سعودية ،وت�سويق
منتجات تلك ال�ش���ركات الأجنبية بكميات و�أ�س���عار اغراقية ا ّثرت على ال�صناعة ال�س���عودية وامل�ستهلك ال�سعودي.
حيث تطالب ال�شركة وال�شركات االخرى بتطبيق الأنظمة املحلية والإقليمية والدولية التي متنع ظاهرة الإغراق.

مشاريع االسكان:

تنفذ الدولة برناجم ًا �ض���خم ًا لتوفري الإ�س���كان للمواطنني يف جميع مناطق اململكة ،وبد�أت وزارة الإ�سكان يف توقيع
العقود مع املطورين العقاريني وتعمل ال�شركة على توفري احتياجات امل�شاريع ال�سكنية من منتجاتها خ�صو�صا وان
املنتج املحلي يتميز بانخفا�ض تكلفته و�سرعة توريده للم�شاريع ،و�ست�ساهم م�شاريع الإ�سكان بعد البدء يف تنفيذها
يف زيادة مبيعات ال�ش���ركة خ�صو�ص���ا يف املراحل النهائية من تلك امل�ش���اريع التي يتم ا�س���تخدام منتجات ال�شركة
فيها.

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 2016
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�إيرادات منطقة الريا�ض

%28.83

�إيرادات مناطق مكة املكرمة واملدينة املنورة والطائف

%35.95

�إيرادات باقي مناطق اململكة

%24.43

�إيرادات الت�صدير للخارج

%10.79
%100.00

إيرادات منطقة الرياض %28,83
إيرادات مناطق مكة المكرمة
والمدينة المنورة والطائف %35,95
إيرادات باقي مناطق المملكة %24,43
إيرادات التصدير للخارج %10,79

المبيعات
انخف�ض���ت مبيعات ال�ش���ركة لعام 2016م بواقع  %21مقارنة مببيعات عام 2015م وذلك ب�سبب االنخفا�ض الكبري
يف امل�ش���اريع احلكومية واخلا�ص���ة ،كما �أدى ا�س���تمرار حالة االغراق التي تعاين منها ال�س���وق ال�س���عودية خ�صو�صا
يف منتجات ال�س�ي�راميك ،اىل انخفا�ض �أ�س���عار بيع منتجات ال�ش���ركة من ال�سرياميك بهدف املحافظة على ح�صة
ال�ش���ركة يف ال�س���وق املحلي وتوفري ال�س���يولة املنا�س���بة العمالها ،مما ادى �إىل انخفا�ض هام�ش الربح .كما تاثرت
مبيعات ال�ش���ركة يف الأ�س���واق الدولية وبخا�ص���ة ال�س���خانات بانخفا�ض بع�ض العمالت الدولية بحيث �ساهم ذلك
يف تقليل تناف�س���ية منتجات ال�ش���ركة يف الأ�سواق الدولية والتي كانت �سوق ًا رئي�سية ملنتجات ال�شركة من ال�سخانات
الكهربائية.
مقارنة املبيعات ملدة خم�س �سنوات ما�ضية
املبيعات ب�آالف الرياالت
1.447.363
2012
1.600.550
2013
1.621.351
2014
1.657.975
2015
1.303.519
2016
املبيعات ب�آالف الرياالت
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مصانع الشركة

عملت م�صانع ال�شركة خالل عام 2016م بطاقاتها االنتاجية املتاحة وفق ًا الحتياجات ال�سوق .وقد حققت الطاقة
االنتاجية مل�ص���انع البالط و البور�س�ل�ان ما ن�سبته  %94من انتاج عام 2015م  .وم�صانع ال�سخانات  %96من انتاج
عام 2015م يف حني زاد انتاج م�ص���انع االدوات ال�ص���حية بواقع  %3مقارنة ب�إنتاج عام 2015م .ومل يحدث بحمد
اهلل اية اعطال ت�ؤدي اىل توقف ملحوظ لأي من خطوط االنتاج خالل عام 2016م.

التقرير السنوي 2016

ترشيد المياه والطاقة

ت�ؤدي ال�ش���ركة دورا كبري ًا يف جمال تر�ش���يد املياه والطاقة يف اململكة .فقد قامت ال�شركة بتطوير وت�صنيع كرا�سي
احلمامات التي تعمل بكفاءة عالية با�س���تخدام ثالثة ليرتات فقط من املياه وذلك وفق ًا للموا�ص���فة ال�ص���ادرة من
الهيئ���ة العام���ة للموا�ص���فات واملقايي�س لت�س���اهم بذل���ك يف اجلهد الوطني لتوفري املياه وت�ض���من ح�ص���ة جيدة يف
ا�س���واقها ،يبلغ عدد انواع الكرا�س���ي املوفرة للمياه التي قامت ال�ش���ركة بتطويرها ( 35نوع�آ من الكرا�س���ي) توفر
�س���نوي ًا ماليني االمتار املكعبة من ا�س���تهالك املياه يف خمتلف اال�ستخدمات ،مع ا�ستمرار ال�شركة يف تطوير املزيد
من النوع بالإ�ض���افة اىل توفري مكائن ال�س���يفون املوفرة للمياه ،وتوفري خالطات املياه للمغا�س���ل واال�ستحمام التي
توفر املياه.
ومن جهة �أخرى ف�إن ال�ش���ركة قد �أن�ش����أت م�صنع ًا للطوب الأحمر لت�ص���نيع منتجات عالية اجلودة وموفرة للطاقة
�سواء يف املباين ال�سكنية �أو التجارية حيث �أن هذا الطوب الفخاري املعزول يزيد ن�سبة عزله بواقع  %45عن الطوب
اال�سمنتي �أو الزجاجي.
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ويف جم���ال ا�س���تخدام الطاق���ة يف اعمالها ،تعمل ال�ش���ركة على تخفي�ض ا�س���تهالكها ملختلف �أن���واع الطاقة لتقليل
تكالي���ف الإنت���اج ،فقد وقعت ال�ش���ركة يف الربع الرابع من عام 2016م مع احدى ال�ش���ركات العاملية املتخ�ص�ص���ة
يف جم���ال اع���ادة تدوير الطاقة عقد ًا يتيح لل�ش���ركة �إعادة ا�س���تخدام احل���رارة الناجتة عن بع�ض �أفران م�ص���انع
البالط يف العمليات االنتاجية بد ًال من ا�ستخدام الوقود مما �سيخف�ض ا�ستهالك ال�شركة من الغاز الطبيعي ويقلل
تكلفته بن�س���بة ال تقل عن  ،%15ويعد ذلك هو امل�ش���روع الثالث العادة تدوير الطاقة حيث �سبق ان �أجنزت م�شروع�آ
مماثلآ يف م�صنع البالط رقم ( )4وم�شروع ًا اخر ًا يف م�صنع الطوب الأحمر .وي�أتي ذلك �ضمن خطة طويلة املدى
لتخفي�ض تكاليف الطاقة مب�ص���انع ال�ش���ركة واعادة تدوير احلرارة الناجتة عن الأفران وا�س���تخدامها يف عمليات
الإنتاج االخرى .كما ي�س���اهم م�ش���روع اعادة تدوير احلرارة عند ا�س���تكماله يف حت�س�ي�ن الو�ضع البيئي يف امل�صانع
والبيئة املحيطة بها وحتقيق املوا�صفات العاملية للحد من التلوث ،حيث ح�صلت ال�شركة على �شهادة التوافق البيئي
من الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة نظر ًا اللتزام ال�شركة بكافة املعايري البيئية يف جميع عملياتها.
وتتوافق جهود ال�ش���ركة يف م�ش���روع تر�شيد ا�س���تخدام الطاقة واملياه يف منتجاتها وم�شاريعها مع خطة الدولة التي
تتبناها وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية لزيادة االعتماد على م�صادر الطاقة البديلة.

توسعة المصانع
ا�ستكملت ال�شركة بحمد اهلل توريد وتركيب وجتارب ت�شغيل جميع التو�سعات التي متت يف م�صانعها وهي :
1.1م�شروع امل�صنع الثاين للأدوات ال�صحية.
2.2م�شروع تو�سعة امل�صنع الثاين لل�سخانات.
3.3م�شروع م�صنع الطوب الأحمر.
كما تعمل ال�ش���ركة على تو�س���عة طاقتها الإنتاجية يف انتاج كرا�سي الأدوات ال�صحية واملوفرة للمياه وكذلك
طاقتها يف انتاج بالط البور�سالن وال�سرياميك امللمع واملربع واملنتج يف اخلطوط احلالية.

إدارة المخاطر
متار�س ال�ش���ركة ن�ش���اطها ال�ص���ناعي والتجاري والذي قد يجعلها تتعر�ض ملخاطر ذات طابع اقت�صادي له عالقة
بطبيعة ن�ش���اطها وذلك من خالل ،معدل الدوران العايل للعمالة ال�س���عودية يف امل�ص���انع نظرا لطبيعة ال�ص���ناعة،
بالإ�ضافة اىل نق�ص العمالة املدربة �أو عدم القدرة يف احل�صول على الوقود واحتمال توقف الغاز �أو انقطاع التيار
الكهربائ���ي �أو تذبذبات �أ�س���عار املواد اخلام وجميعها احتماالت واردة يف عمليات ت�ش���غيل امل�ص���انع� ،إ ّال �أن ن�س���بة
حدوثها �ض���عيفة وتعمل ال�ش���ركة على تالفيها م�س���بق ًا والتعامل معه���ا يف حال حدوثها .كما ال ب��� ّد من الأخذ بعني
االعتبار املناف�س���ة الغري عادلة من املنتجات التي تغرق ال�س���وق ال�سعودية التي تباع يف ال�سوق ال�سعودية ب�أ�سعار اقل
من تكلفتها او اقل من �أ�س���عار بيعها يف الدول االخرى يف ظل عدم وجود حماية للأ�س���واق ال�سعودية من الإغراق او
املنتجات �ضعيفة اجلودة رغم ا�ستمرار ال�شركة وعلى خمتلف امل�ستويات على اثارة مو�ضوع الإغراق امام اجلهات
املعنية..
�أما املخاطر الناجتة عن العمليات املالية وهي خماطر ارتفاع فوائد القرو�ض والت�سهيالت البنكية وخماطر توفري
ال�سيولة النقدية وخماطر االئتمان املقدم لعمالء ال�شركة وخماطر تذبذب �أ�سعار العمالت االجنبية فقد احتاطت
لها ال�شركة وترى االدارة انها جميع ًا خماطر غري جوهرية .وقد قامت ال�شركة ب�إبرام اتفاقيات مع البنوك لتثبيت
ا�س���عار الفائ���دة حيث بلغت قيمة هذه االتفاقي���ات يف 2016/12/31م مبلغ  38مليون ريال و�س���ارية املفعول حتى
2017/6/7م.
وتعمل ادارة ال�شركة على الت�أكد من توفر الأموال الكافية ملقابلة �أية التزامات مالية يف تاريخ ا�ستحقاقها وذلك عن
طريق توفري ت�سهيالت بنكية واجراء موائمة بني فرتات حت�صيل �أر�صدة العمالء وفرتات �سداد �أر�صدة املوردين.
وتتفادى ال�شركة خماطر االئتمان عن طريق ايداع اموالها يف البنوك وم�صارف مالية ذات �سمعة عالية وال تتوقع
ادارة ال�ش���ركة وج���ود خماط���ر ائتمان هامة قد تنت���ج عن ذلك .كما �أن ال�ش���ركة لها قاعدة عري�ض���ة من العمالء
وحتر�ص على احل�ص���ول على �ض���مانات كافية من العمالء ومراقبة ومتابعة حركة ح�ساباتهم .كما تراقب ال�شركة
تقلبات �أ�سعار العمالت وتتحوط عند احلاجة لذلك عن طريق تثبيت ا�سعار العملة الأجنبية.

التقرير السنوي 2016
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القوى العاملة والسعودة والتدريب
ترتكز �سيا�سة ال�شركة يف ا�ستقطاب العمالة ال�سعودية وتوطني الوظائف على ا�س�س علمية ومنهجية حمددة مبنية
على حتديد احتياجات ال�ش���ركة من القوى العاملة والواردة يف امليزانية املعتمدة مع حتديد الو�ص���ف الوظيفي لكل
وظيفة م�س���تخدمة �شتى و�سائل وم�صادر البحث الرئي�سية وفق ًا للم�ؤهالت واخلربات املطلوبة .وقد وقعت ال�شركة
عدد ( )3اتفاقيات مع �ص���ندوق تنمية املوارد الب�ش���رية خالل عام 2016م ال�س���تقطاب  61وظيفة وقد مت توظيف
(� )54شخ�ص ًا منهم.
وقد عقدت ال�شركة خالل عام 2016م عدد ( )110دورة تدريبية وا�ستفاد منها  1.562متدرب ًا .وقد ا�شتملت هذه
ال���دورات التدريبي���ة على ( )78دورة مت انعقادها مبركز التدريب التابع لل�ش���ركة حيث بلغ عدد امل�س���تفيدين منها
 1.401متدرب ًا وباقي الدورات الأخرى عقدت يف مراكز تدريب داخل وخارج اململكة.
بل���غ ع���دد العمال���ة ال�س���عودية يف 2016/12/31م ع���دد  1.067موظف ًا ميثل���ون  %25من اجمايل الق���وى العاملة
بال�شركة .ويف جمال توظيف املر�أة فقد و ّفرت ال�شركة كافة املتطلبات التي ت�ضمن للمر�أة خ�صو�صيتها واحرتامها
وفق تعاليم ال�ش���ريعة اال�سالمية والأنظمة ال�س���عودية .ويبلغ عدد املوظفات ال�سعوديات يف 2016/12/31م ()35
موظفة يعملن يف جماالت متعددة تنا�سب املر�أة.
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وت�س���عى ال�شركة اىل م�ضاعفة عدد ال�س���عوديني العاملني يف خمتلف مواقعها من خالل عدة برامج تتمثل يف زيادة
ا�س���تقطاب خريجي اجلامعات واملعاهد لتم�ض���ية فرتة تدريبهم التطبيقي يف ال�ش���ركة كو�س���يلة ال�ستقطابهم بعد
التخ���رج ،بالإ�ض���افة اىل تنفيذ برامج تدريب خلريج���ي التعليم العام لتهيئتهم وتدريبهم للعمل يف ال�ش���ركة حيث
�أن�ش����أت مركز متقدم للتدريب ينفذ تلك الربامج بالإ�ض���افة اىل التعاون مع �ص���ندوق املوارد الب�ش���رية ال�ستقطاب
املزيد من ال�س���عوديني وتطوير بييئة وظروف العمل التي ت�ساعدهم على اال�ستمرار يف ال�شركة .كما ت�سعى ال�شركة
اىل توظيف املزيد من الن�س���اء ال�س���عوديات يف اعمالها يف مواقع خا�ص���ة بهنُ وبخا�صة يف االعمال الإدارية وبع�ض
العمليات الإنتاجية .وتوا�ص���ل ال�ش���ركة مع ال�ش���ركات الأخرى الطلب من اجلهات املعنية لربط املدينة ال�صناعية
الثانية والثالثة بالريا�ض بخطوط للنقل اجلماعي وامليرتو للت�س���هيل على ال�سعوديني االلتحاق بوظائف يف امل�صانع
ال�سعودية.

السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة
ت�س���تخدم ال�ش���ركة يف عام 2016م ال�سيا�س���ات املحا�س���بية التي تتفق مع معايري املحا�س���بة ال�ص���ادرة عن الهيئة
ال�س���عودية للمحا�س���بني القانونيني .وتعمل على اكتمال التحول اىل معايري املحا�سبة الدولية على املراحل املعتمدة
من هيئة �سوق املال .

خطة التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومراحلها

احلاق ًا ملا �سبق تو�ضيحه يف تقرير املجل�س عن نتائج �أعمال عام 2015م ،ي�س ّر املجل�س �أن يو�ضح فيما يلي التطبيق
الفعلي ملعايري املحا�سبة الدولية دفعة واحدة على القوائم املالية املع ّدة عن الفرتات املالية التي تبد أ� من 2017/1/1م :
1 .1مت تطبيق معايري املحا�سبة الدولية على الأر�صدة االفتتاحية كما يف �أول يناير 2016م والقوائم املالية لكل من
الربع الأول والثاين والثالث لعام 2016م.
2 .2مل يرتتب �أي �آثار جوهرية على القوائم املالية لل�شركة ب�سبب تطبيق معايري املحا�سبة الدولية.

3 .3مل تواجه ال�شركة �أي معوقات ت�ؤثر يف مقدرة ال�شركة على اعداد قوائمها املالية وفق معايري املحا�سبة الدولية
يخ�ص عدم توفر قوائم
�س���وى ما مت اي�ض���احه يف اعالن ال�ش���ركة املن�ش���ور بتاريخ 2016/8/30م وذلك فيما ّ
مالية متوافقة مع معايري املحا�سبة الدولية لدى ال�شركات الزميلة كونها من ال�شركات امل�ساهمة املقفلة والتي
حتتاج اىل ا�ص���دار قوائمها املالية باتباع معايري املحا�س���بة الدولية اعتبارا من 2018/1/1م .وتقوم ال�شركة
حالي ًا مبا يلزم ّ
لتخطي هذه ال�صعوبات.
4 .4ال�شركة جاهزة لإعداد قوائمها املالية للربع الأول من عام 2017م وفق معايري املحا�سبة الدولية خالل الفرتة
النظامية املحددة.

الشركات الزميلة ونشاطها الرئيسي
�1 .1ش���ركة توزيع الغاز الطبيعي ـ �ش���ركة م�ساهمة �سعودية مقفلة ،يتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف �شراء الغاز وتوزيعه
على امل�صانع يف املدينة ال�صناعية الثانية بالريا�ض.
�2 .2ش���ركة اخلزف للأنابيب ـ �ش���ركة م�ساهمة �سعودية مقفلة ،يتمثل ن�ش���اطها الرئي�سي يف ت�صنيع وبيع الأنابيب
الفخارية ويقع م�صنعها يف الريا�ض.
�3 .3شركة اخلزف لال�ستثمار ـ �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ـ ت�أ�س�ست هذه ال�شركة بالريا�ض بامل�شاركة مع �شركة
اخلزف للأنابيب (�ش���ركة زميلة) بر�أ�س مال قدره خم�سمائة �ألف ريال مدفوعة بالكامل .ويتمثل ن�شاطها يف
خدمات اال�سترياد والت�صدير والت�سويق والتجزئة.

األسهم وأدوات الدين الصادرة عن الشركات الزميلة
1 .1يبلغ را�س مال �شركة توزيع الغاز الطبيعي املكتتب فيه  50مليون ريال قيمة  5مليون �سهم قيمة كل منها ع�شرة
رياالت مدفوع منها خم�س���ة رياالت ،ومتتلك منها �ش���ركة اخلزف ال�س���عودية عدد � 793.333س���هم ًا قيمتها
 3.966.670رياال بواقع  %15.87من ر�أ�س مال ال�ش���ركة ومل ت�ص���در �شركة توزيع الغاز الطبيعي �أية �أدوات
دين.
2 .2يبلغ ر�أ�س مال �شركة اخلزف للأنابيب  193مليون ريال قيمة  19.3مليون �سهم ًا قيمة كل منها ع�شرة رياالت.
ومتتلك منها �ش���ركة اخلزف ال�س���عودية � %50أي  9.65مليون �س���هم ًا قيمتها  96.5مليون ريال .ومل ت�ص���در
�شركة اخلزف للأنابيب �أية �أدوات دين.
وتع���اين �ش���ركة اخلزف للأنابيب من حتقيق خ�س���ائر ناجتة عن ت�أخر االنتاج التج���اري وعدم توفر اخلربات
الفنية حيث مل ت�ص���ل الطاقة االنتاجية �إىل الطاقة الت�صميمية وال تزال هذه التحديات قائمة ،ويعمل جمل�س
�إدارة اخلزف لالنابيب على الت�س���ريع يف حل امل�ش���اكل التي تواجه ال�ش���ركة والعمل للتو�صل مع ال�شركاء على
تطبيق حلول جذرية مل�شاكل ال�شركة وت�ساهم يف جناحها واملحافظة على حقوق ال�شركاء.
وقد حتملت �شركة اخلزف ال�سعودية خالل عام 2016م بن�صيبها من خ�سائر �شركة اخلزف للأنابيب وبلغت هذه
اخل�س���ائر  24.3مليون ريال .وخالل الربع الثالث من عام 2016م قامت �ش���ركة اخل���زف للأنابيب ب�إعادة تقومي
ملوجوداتها الثابتة تبني من نتيجته وجود انخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات مببلغ خم�سني مليون ريال �سعودي .وقد
ر�أى جمل�س االدارة تكوين خم�ص�ص ملواجهة ذلك االنخفا�ض بقيمة  25مليون ريال �سعودي وذلك بن�سبة م�ساهمة
�شركة اخلزف ال�سعودية يف ر�أ�س مال �شركة اخلزف للأنابيب ،كما بحث املجل�س يف اجتماعاته كل البدائل املمكنة
التي ت�ضمن املحافظة على حقوق ال�شركة يف �شركة اخلزف للأنابيب وتنميتها.

التقرير السنوي 2016
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تعيين رئيس تنفيذي
�إ�ش���ارة �إىل �إعالن ال�ش���ركة بتاريخ 2015/6/30م واملتعلق بتكليف رئي�س تنفيذي جديد لل�شركة ،فقد قرر جمل�س
االدارة بتاريخ 2016/10/2م تعيني الأ�ستاذ /حمد بن عبد العزيز �آل ال�شيخ يف من�صب الرئي�س التنفيذي لل�شركة
اعتبار ًا من 2016/10/3م .والأ�س���تاذ /حمد بن عبد العزيز �آل ال�ش���يخ حا�ص���ل على درجة املاج�س���تري يف ادارة
الأعمال .وقد عمل �س���ابق ًا يف معهد االدارة العامة ويف �ش���ركة اخلزف ال�سعودية و�شغل من�صب نائب رئي�س الهيئة
العامة لل�سياحة والرتاث الوطني للت�سويق والربامج.

سياسة توزيع األرباح
توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية على الوجه الآتي :
1 .1يجنب  %10من �ص���ايف الأرباح لتكوين االحتياطي النظامي لل�ش���ركة ويجوز �أن تقرر اجلمعية العامة العادية
وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ( )%50من ر�أ�س املال املدفوع.
2 .2للجمعية العامة العادية عند حتديد ن�ص���يب الأ�س���هم يف الأرباح ال�صافية �أن تقرر تكوين احتياطيات �أخرى،
وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء لل�شركة �أو يكفل توزيع �أرباح ثابتة قدر الإمكان على امل�ساهمني.
3 .3يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ن�سبة ال تقل عن  %5من ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع.
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4 .4م���ع مراع���اة الأح���كام املق���ررة يف النظام الأ�سا�س���ي واملادة رق���م ( )74من نظام ال�ش���ركات ،تو�ص���ي جلنة
الرت�ش���يحات واملكاف�آت باملكاف�أة التي ي�س���تحقها �أع�ض���اء جمل�س االدارة بحيث ال تتعدى يف كل الأحوال احلد
الأعلى نظام ًا ،ومبا ال يتعار�ض مع الأنظمة والتعليمات ال�سارية.

ملكية حصص كبيرة من األسهم بموجب المادة الثالثين من
قواعد التسجيل واالدراج
ال يوجد �أية م�ص���لحة م�ؤثرة يف فئة الأ�س���هم ذات الأحقية يف الت�ص���ويت تعود لأي من الأ�شخا�ص قاموا خالل عام
2016م ب�إبالغ ال�شركة بتلك احلقوق مبوجب املادة الثالثني من قواعد الت�سجيل والإدراج حيث مل يرد لل�شركة � ّأي
من هذه البالغات خالل عام 2016م.

مجلس االدارة

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم تعيني �أع�ضاء جمل�س االدارة من قبل اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�شركة
ملدة ثالث �س���نوات .وقد مت تعيني �أع�ض���اء املجل�س احلايل من قبل اجلمعية العامة املنعقدة يف  22فرباير 2016م
ملدة ثالث �س���نوات تبد�أ من  2016/4/1وبطريقة الت�ص���ويت الرتاكمي .وفيما يلي بيان ًا ب�أ�س���ماء �أع�ض���اء جمل�س
االدارة احلايل وملكيتهم والتغري يف ملكيتهم خالل عام 2016م.

م

ا�سم الع�ضو

1

�سعد �إبراهيم املعجل
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
(وميثلها� :سامي بن �إبراهيم
العي�سى)
(وعبد الكرمي بن �إبراهيم النافع)
�صندوق اال�ستثمارات العامة
وميثله( :عبداهلل بن حممد جليغم)
عبد العزيز بن عبد الكرمي اخلريجي
عبداهلل بن تركي ال�سديري
عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد

2
3
4
5
6
7

عدد �أ�سهم الزوجة
عدد الأ�سهم
الق�صر
والأوالد ّ
2015/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2016/12/31
5.000
301.333
5.000
301.333
8.099.029
ــــــــ

8.099.029
ــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

ـــــ
ـــــ

ــــــــ
2.700.249
ــــــــــ
10.000
1.000
1.000

ــــ
2.700.249
ـــــ
10.000
ـــــ
ـــــ

ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ

أسهم كبار التنفيذيين		
م
1

ا�سم املدير التنفيذي
حمد بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ

		

عدد �أ�سهم الزوجة
عدد الأ�سهم
الق�صر
والأوالد ّ
2015/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2016/12/31
ـــــ
ـــــ
ــــــــــ
ــــــــــ

2

علي بن �صالح النعيم

2.000

2.000

1.000

1.000

3

�إبراهيم بن حممد احليدري

ــــــــــ

ـــــ

ــــــــــ

ـــــ

4

حممد بن عبداهلل املقبل

ــــــــــ

ـــــ

ــــــــــ

ـــــ

5

حممد بن عبدالرحمن القعود

ــــــــــ

ـــــ

ــــــــــ

ـــــ
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قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
ح�ص���لت ال�شركة على قرو�ض طويلة الأجل من �ص���ندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لتمويل التو�سعات يف م�صانع
بالط ال�سرياميك والبور�سالن واالدوات ال�صحية و�سخانات املياه الكهربائية وم�شروع م�صنع الطوب الأحمر وذلك
ب�ضمان رهن كافة املوجودات الثابتة لهذه امل�صانع وكانت حركة ح�ساب ال�صندوق خالل عام 2016م كالآتي:
�ألف ريال
205.036
16.625
54.610
167.051

ر�صيد قرو�ض ال�صندوق يف 2016/1/1م
ي�ضاف :امل�ستلم خالل عام 2016م
يخ�صم :امل�سدد لل�صندوق خالل عام 2016م
الر�صيد يف نهاية عام 2016م

وقد بلغ ر�ص���يد الت�س���هيالت غري امل�س���تخدمة من قرو�ض ال�ص���ندوق يف 2016/12/31م مبلغ  57.3مليون ريال
علم ًا ب�أن تاريخ انتهاء ال�س���حب من تلك القرو�ض هو 1438/12/29هـ املوافق 2017/9/20م .كما تبلغ الأق�س���اط
امل�ستحقة لل�صندوق خالل العام القادم 2017م مبلغ  25.87مليون ريال.
وينتهز املجل�س هذه املنا�سبة ليعرب عن �شكره وامتنانه ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي والقائمني عليه على
الدعم وامل�ساندة اللتان تلقاهما ال�شركة من ال�صندوق يف دعم ومتويل م�شاريعها الر�أ�سمالية.
التقرير السنوي 2016

قروض بنوك محلية (طويلة وقصيرة االجل)
ح�ص���لت ال�شركة على ت�سهيالت قرو�ض طويلة وق�ص�ي�رة الأجل بطريقة املرابحة الإ�سالمية من قبل بنوك جتارية
حملية مببلغ  994مليون ريال لتمويل �أعمال التو�سعة يف امل�صانع وب�ضمان �سندات لأمر ل�صالح البنوك .ويتم �سداد
هذه القرو�ض على �أق�س���اط ن�ص���ف �سنوية غري مت�س���اوية القيمة تنتهي يف 2021/9/16م  .وكانت حركة القرو�ض
البنكية املحلية خالل عام 2016م كالتايل:
�ألف ريال
741.250
253.000
266.250
728.000
�ألف ريال
203.000
525.000
728.000

ر�صيد القرو�ض البنكية �أول العام 2016/1/1م
ي�ضاف :املح�صل من القرو�ض خالل عام 2016م
يخ�صم :امل�سدد من القرو�ض خالل عام 2016م
الر�صيد يف نهاية العام ومتثل الآتي:
قرو�ض بنكية ق�صرية الأجل
قرو�ض بنكية طويلة الأجل

وتبلغ قيمة االق�ساط امل�ستحقة من هذه القرو�ض خالل عام  2017مبلغ  464.7مليون ريال.
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أدوات الدين ،حقوق خيار  ،حقوق تحويل
ال توجد لدى ال�ش���ركة �أية حقوق حتويل �أو اكتتاب مبوجب �أدوات الدين قابلة للتحويل �إىل �أ�س���هم �أو حقوق خيار �أو
مذكرات حق اكتتاب او حقوق م�ش���ابهة �أ�ص���درتها ال�شركة �أو منحتها خالل عام 2016م .كما ال يوجد �أي ا�سرتداد
�أو �شراء �أو �إلغاء من جانب ال�شركة لأي �أدوات دين قابلة لال�سرتداد.

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2016م
م

�إ�ســـم العـ�ضــو

� 1سعد بن �إبراهيم املعجل
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
2
االجتماعية وميثلها:
�( 1/2سامي بن �إبراهيم العي�سى)
( 2/2عبد الكرمي بن �إبراهيم النافع)
�صندوق اال�ستثمارات العامة
 4وميثله :
(عبد اهلل بن حممد جليغم)
عبد العزيز بن عبد الكرمي
5
اخلريجي
 6عبد اهلل بن تركي ال�سديري
عبد الرحمن بن عبد القادر
7
باجنيد
 8خالد بن �صالح الراجحي
عبد املح�سن بن عبد الرحمن
9
ال�سويلم
 10علـي بن �سـعـيد اخلرميـي
الــمجـمــوع

2/22

4/6

ن�سبة
 12/28 10/12 6/26 5/25املجموع
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مالحظات:
انتهت عضوية كل من:

خال���د ب���ن �ص���الح الراجح���ي ،عبد املح�س���ن بن عب���د الرحمن ال�س���ويلم ،عل���ي بن �س���عيد اخلرميي �إعتب���ار ًا من
2016/3/31م.

تعارض المصالح
 ال توج���د لأي ع�ض���و من �أع�ض���اء جمل����س االدارة �أو الرئي�س التنفي���ذي �أو املدير املايل �أي م�ص���لحة جوهرية
(مبا�ش���رة �أو غري مبا�ش���رة) يف اعمال او عقود متت حل�س���اب ال�ش���ركة خالل عام 2016م با�س���تثناء ما هو
مو�ضح �أدناه.
 تتعامل ال�ش���ركة �ض���من �أعمالها التجارية العادية مع �أطراف ذات عالقة حيث تقوم ب�ش���راء الغاز من �شركة
توزيع الغاز الطبيعي (�ش���ركة زميلة م�س���تثمر فيها) كما تتعامل مع �ش���ركة اخلزف للأنابيب (�ش���ركة زميلة
م�س���تثمر فيها) بتعامالت متنوعة ـ علم��� ًا ب�أنه يتم التعامل مع الأطراف ذات العالقة بنف�س �ش���روط التعامل
التجارية مع الأطراف الأخرى غري املرتبطة مع ال�شركة .وفيما يلي �أر�صدة وتفا�صيل املعامالت مع االطراف
ذات العالقة خالل عام 2016م.
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 �ش���ركة توزيع الغاز الطبيعي وميثل �ش���ركة اخلزف ال�س���عودية يف جمل����س �إدارتها الأ�س���تاذ /عبد الكرمي بن
�إبراهيم النافع (رئي�س جمل�س ادارة �ش���ركة اخلزف ال�س���عودية) .بلغت امل�ش�ت�ريات من الغاز الطبيعي خالل
ال�سنة املالية 2016م مبلغ  36.4مليون ريال وبلغ املدفوع لهذه ال�شركة  35.5مليون ريال وبلغ ر�صيد ح�سابهم
الدائن يف 2016/12/31م مبلغ  2.8مليون ريال.
 �شركة اخلزف للأنابيب حيث بلغت التعامالت معها خالل ال�سنة املالية 2016م مبلغ  21.8مليون ريال وكان
ر�صيدها مدين ًا يف نهاية العام 2016م مببلغ  62مليون ريال.
 و�أع�ضاء جمل�س االدارة التالية �أ�سما�ؤهم هم �أطراف ذو عالقة ب�شركة اخلزف للأنابيب.
 امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
 املهند�س� /سعد بن �إبراهيم املعجل
 وقد مت �أخذ موافقة جمل�س االدارة عليها جميعها ومت ادراج ذلك يف حما�ض���ر جمل�س االدارة .و�سوف تعر�ض
هذه التعامالت بتقرير من رئي�س املجل�س يقدم للجمعية العامة.
 مل تقدم ال�شركة �أي قر�ض من �أي نوع لأي من �أع�ضاء جمل�س االدارة ومل ت�ضمن ال�شركة �أي قر�ض عقده �أحد
�أع�ضاء جمل�س االدارة.
 تلتزم ال�ش���ركة بتطبيق الئحة تعار�ض امل�ص���الح التي �سبق اقرارها من قبل جمل�س االدارة وذلك وفق ًا للفقرة
الفرعية رقم ( )1من الفقرة (ب) من املادة العا�شرة من الئحة حوكمة ال�شركات.

ترتيبات أو اتفاق تنازل
ال توجد �أي ترتيبات �أو اتفاق تنازل مبوجبه �أحد �أع�ض���اء جمل�س الإدارة �أو �أحد كبار التنفيذيني عن �أي تعوي�ض���ات
�أو رواتب .كما ال يوجد �أي ترتيبات او اتفاق تنازل مبوجبه �أحد م�ساهمي ال�شركة عن �أي حقوق يف الأرباح.

المدفوعات النظامية المستحقة
 قدم���ت ال�ش���ركة االقرارات الزكوية حتى عام 2015م وح�ص���لت على �ش���هادة الزكاة عن ع���ام 2015م حيث
�س���ددت ال�ش���ركة مبلغ  20.9مليون ريال وبلغ خم�ص����ص الزكاة املحمل على قائمة الدخل لعام 2016م مبلغ
 22.5مليون ريال وكان ر�صيد املخ�ص�ص يف 2016/12/31م دائن مببلغ  17مليون ريال.
  بل���غ املدف���وع للم�ؤ�س�س���ة العام���ة للت�أمين���ات االجتماعية مقابل اال�ش�ت�راكات ع���ن ع���ام 2016م مبلغ 20.3
مليون ريال.
  ح�ص���لت ال�ش���ركة على ت�سهيالت بنكية يف �شكل اعتمادات م�س���تندية وخطابات �ضمان من قبل بنوك حملية
مببلغ  87مليون ريال كما يف  31دي�سمرب 2016م منها اعتمادات تخ�ص ارتباطات ر�أ�سمالية عن عقود توريد
�آالت ومعدات م�شاريع تو�سعة امل�صانع مببلغ  35مليون ريال �سعودي.
ت�ضمن ال�شركة  36مليون ريال �سعودي من قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي املمنوح �إىل �شركة اخلزف
للأنابيب (�شركة زميلة) كما يف  31دي�سمرب 2016م .كما ت�ضمن ال�شركة  43مليون ريال �سعودي من قر�ض البنك
ال�سعودي للإ�ستثمار املمنوح �إىل ال�شركة الزميلة (�شركة اخلزف للأنابيب) كما يف  31دي�سمرب 2016م.
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استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي
الشركة

ال يوجد حالي ًا �أية ا�ستثمارات �أو �أية احتياطيات �أخرى مت ان�شا�ؤها مل�صلحة موظفي ال�شركة.

تأكيدات مجلس االدارة
ي�ؤكد جمل�س االدارة :
1 .1ان �سجالت احل�سابات �أع ّدت بال�شكل ال�صحيح.
2 .2ان نظام الرقابة الداخلية �أع ّد على �أ�س�س �سليمة ون ّفذ بفاعلية.
3 .3انه ال يوجد �أي �شك ب�ش�أن قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها.

التقرير السنوي 2016

استعراض النشاط خالل السنوات الماضية (القيمة بآالف الرياالت)
املبيعات

�صايف الربح الت�شغيلي

جمموع �صايف الربح

جمموع املوجودات
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جمموع حقوق امل�ساهمني

جمموع املطلوبات

ن�سبة �صايف الربح اىل املوجودات

2016
%0.8

2015
%8.7

2014
%10.3

2013
%11.0

2012
%9.7

2011
%10.2

2010
%11.4

ن�سبة �صايف الربح اىل حقوق امل�ساهمني

%1.3

%15.0

%18.1

%20.3

%19.0

%20.2

%22.0

ن�سبة جممل الربح للمبيعات

%27.7

%35.1

%34.8

%36.2

%32.8

%36.6

%36.5

ن�سبة �صايف الربح للمبيعات

%1.9

%17.1

%19.1

%19.3

%17.1

%19.0

%20.4

ن�سبة �صايف الربح الت�شغيلي اىل املبيعات

%6.9

%18.1

%17.3

%19.4

%16.1

%18.0

%19.2

�صايف ربح ال�سهم بالريال

0.49

5.68

6.20

8.25

6.60

9.28

8.82

ر�أ�س املال ( مباليني الرياالت )

500

500

500

375

375

250

250

حوكمة الشركات

لل�ش���ركة نظام حوكمة داخلي خا�ص بها �أعده جمل�س االدارة وهو الذي يتوىل الإ�ش���راف على هذا النظام ومراقبة
مدى فاعليته عند احلاجة .تطبق ال�شركة جميع �أحكام حوكمة ال�شركات مع مالحظة ما يلي:
1 .1الفقرة (د) من املادة ال�ساد�س���ة اخلا�ص���ة بحقوق الت�ص���ويت والتي تن�ص على �أنه يجب على امل�ستثمرين من
الأ�شخا�ص ذوي ال�صفة االعتبارية الذين يت�صرفون بالنيابة عن غريهم  -مثل �صناديق اال�ستثمار  -االف�صاح
عن �سيا�ستهم يف الت�صويت وت�صويتهم الفعلي يف تقاريرهم ال�سنوية وكذلك االف�صاح عن كيفية التعامل مع
�أي ت�ضارب جوهري للم�صالح  ....الخ  ....حيث مل يرد لل�شركة مثل هذا االف�صاح من �أي جهة.
2 .2الفقرة (ط) من املادة الثانية ع�ش���رة اخلا�ص���ة بتكوين جمل�س االدارة والتي تن�ص على �أنه ال يجوز لل�شخ�ص
ذي ال�صفة االعتبارية ـ الذي يحق له بح�سب نظام ال�شركة تعيني ممثلني له يف جمل�س االدارة ـ الت�صويت على
اختيار الأع�ضاء الآخرين يف جمل�س الإدارة  ،حيث ال يعطي نظام ال�شركة مثل هذا احلق لأي �أحد.

مشاركة أعضاء مجلس االدارة في عضوية مجالس إدارات
الشركات المساهمة األخري
م

�إ�ســم الع�ضــو

1

�سعد بن �إبراهيم املعجل

2

عبد الكرمي بن �إبراهيم النافع

3

عبد العزيز بن عبد الكرمي اخلريجي

4
5

عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل جليغم
�سامي بن �إبراهيم بن عبد العزيز العي�سى

6

عبد اهلل بن تركي بن �سعد ال�سديري

7

عبد الرحمن بن عبد القادر بن �سعيد باجنيد

�أ�سماء ال�شركات امل�ساهمة الأخرى
ال�شركة العربية للأنابيب (مدرجة)
�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شرقية (مدرجة)
�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية (مدرجة)
�شركة اليمامة حلديد الت�سليح (غري مدرجة)
�شركة اخلزف للأنابيب (غري مدرجة)
�شركة توزيع الغاز الطبيعي (غري مدرجة)
�شركة اال�سمنت املتحدة (غري مدرجة)
�شركة ت�شب العربية للت�أمني التعاوين (مدرجة)
�شركة بداية لتمويل املنازل (غري مدرجة)
�شركة �آر �إف �آي بي ال�سعودية (غري مدرجة)
�شركة اخلريجي لال�ستثمار (غري مدرجة)
ال يوجد
ال يوجد
�شركة بيوت ليان (غري مدرجة)
�شركة ت�سلية (غري مدرجة)
�شركة وحدات الوطن (غري مدرجة)
�شركات �صوامع الغالل (غري مدرجة)
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تكوين مجلس االدارة

يتكون جمل�س االدارة من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
م
1
2
3
4
5
6
7

�إ�ســم الع�ضــو
�سعد بن �إبراهيم املعجل
عبد الكرمي بن �إبراهيم النافع
�سامي بن �إبراهيم العي�سى
عبد اهلل بن حممد جليغم
عبد العزيز بن عبد الكرمي اخلريجي
عبد اهلل بن تركي ال�سديري
عبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد

�أ�سماء ال�شركات امل�ساهمة الأخرى
غري تنفيذي
غري تنفيذي (ممثل امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية)
غري تنفيذي (ممثل امل�ؤ�س�سة العامة للتامينات االجتماعية)
غري تنفيذي (ممثل �صندوق اال�ستثمارات العامة)
م�ستقل
م�ستقل
م�ستقل

التقرير السنوي 2016

لجان مجلس االدارة
1.1اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة �أع�ض���اء يختارهم جمل�س االدارة من بني اع�ض���ائه وتنتهي ع�ضويتهم يف اللجنة
بانتهاء املدة املقررة ملجل�س االدارة ويجوز اعادة تعيينهم يف اللجنة ملدد مماثلة.
ت�شمل مهمات اللجنة تطبيق �سيا�سات ال�شركة ومراقبة الأداء واعتماد امل�شاريع وامل�صروفات يف حدود �صالحياتهم
وم�س����ؤولياتهم التي يحددها جمل�س االدارة .ويحرر باجتماعات اللجنة حما�ضر منتظمة وتوقع من �أع�ضاء اللجنة
تال للمجل�س.
وتعر�ض هذه املحا�ضر على جمل�س االدارة يف �أقرب اجتماع ٍ
�أع�ض��اء اللجن��ة التنفيذي��ة :ع�ي�ن جمل����س االدارة الأع�ض���اء الآتي���ة �أ�س���ما�ؤهم يف اللجن���ة التنفيذي���ة
�إعتبار ًا من 2016/4/6م
رئي�س ًا
  الأ�ستاذ /عبد اهلل بن حممد جليغم
ع�ضوا
  الأ�ستاذ /عبد اهلل بن تركي ال�سديري
  الأ�ستاذ /عبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد ع�ضوا
وقد انتهت ع�ضوية كل من الآتية �أ�سما�ؤهم �إعتبار ًا من نهاية يوم 2016/3/31م
  الأ�ستاذ /خالد بن �صالح الراجحي
  الأ�ستاذ /علي بن �سعيد اخلرميي
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وقد عقدت اللجنة (الأوىل والثانية) خالل عام 2016م عدد  12اجتماع ًا وكانت ن�سبة احل�ضور %92
2.2لجنة المراجعة

وفق ًا لقواعد اختيار جلنة املراجعة ومدة ع�ض���ويتهم وا�س���لوب عملها امل�ص���ادق عليه من اجلمعي���ة العامة العادية
املنعقدة يف 1994/4/17م واجلمعية العامة العادية املنعقدة يف 2007/4/1م ف�إن جلنة املراجعة تتكون من ثالثة
�أع�ض���اء يعينهم جمل�س االدارة ملدة ال تزيد عن ثالث �س���نوات وال تقل عن �س���نة واحدة ويجوز �إعادة تعيينهم ملدد
مماثلة .وتنتهي ع�ض���وية اللجنة بانتهاء املدة املقررة ملجل�س االدارة .ويكون من بني �أع�ض���اء اللجنة ع�ضو خمت�ص
بال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية.
ومن مهام جلنة املراجعة الرئي�سية الت�أكد من مدى كفاية وفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية والتحقق من �سالمة
و�صحة القوائم املالية والتوجيه ب�إختيار املحا�سبني القانونيني وفق �ضوابط حمددة ومراجعة القوائم املالية الربع
�سنوية وال�سنوية قبل ن�شرها ودرا�سة التقارير واملالحظات التي يقدمها كل من املحا�سب القانوين وادارة املراجعة
الداخلي���ة واعتم���اد �أي عمل خارج نطاق �أعم���ال املراجعة التي يكلفون بها �أثناء قيامه���م ب�أعمال املراجعة .وابداء
الراي والتو�صية ب�ش�أن القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س االدارة.
وقد عني املجل�س جلنة املراجعة احلالية اعتبار ًا من 2016/4/6م.
 الأ�ستاذ /نا�صر بن عبد اهلل العويف
 الأ�ستاذ� /سامي بن �إبراهيم العي�سى
 الأ�ستاذ� /أمين بن �صالح الغامدي

رئي�س�آ
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

كما انتهت ع�ض���وية الأ�س���تاذ /عبد الرحمن احلماد يف 2016/3/31م وقد عقدت اللجنة خالل عام 2016م عدد
�ستة اجتماعات وكانت ن�سبة احل�ضور 0 %100
3.3لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون جلنة الرت�ش���يحات واملكاف�آت من عدد من الأع�ض���اء ال يقل عددهم عن ثالثة يختارهم جمل�س االدارة ملدة
ال تزيد عن ثالث �س���نوات وال تقل عن �س���نة ويجوز اعادة تعيينهم ملدد مماثلة وتنتهي ع�ضوية اللجنة بانتهاء املدة
املقررة ملجل�س االدارة.
ومن مهام جلنة الرت�ش���يحات واملكاف�آت التو�صية بالرت�شيح لع�ضوية املجل�س وفق ًا لل�سيا�سات واملعايري واالجراءات
الالزمة للرت�شح للع�ضوية واملعتمدة من اجلمعية العامة يف 2013/4/1م وكذلك اعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت
املطلوب���ة لع�ض���وية املجل�س وحتديد جوانب القوة وال�ض���عف يف املجل�س واقرتاح معاجلته���ا والت�أكد من عدم وجود
�أي تعار�ض م�ص���الح والت�أكد �س���نوي ًا من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني وو�ض���ع �سيا�سات خا�صة بتعوي�ض ومكاف�آت
�أع�ضاء جمل�س االدارة وكبار التنفيذيني.
وقد عني املجل�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت الآتية اعتبارا من 2016/4/6م :
.1
.2
.3

1املهند�س� /سعد بن �إبراهيم املعجل
2الأ�ستاذ /عبد العزيز بن عبد الكرمي اخلريجي
3الأ�ستاذ� /سامي بن �إبراهيم العي�سى

رئي�س�آ
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

كما انتهت ع�ضوية اال�ستاذ /عبد املح�سن بن عبد الرحمن ال�سويلم اعتبار ًا من 2016/3/31م.
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وقد عقدت اللجنة خالل عام 2016م اجتماعا واحد ًا وبلغت ن�سبة احل�ضور 0%100
4.4لجنة االستراتيجية

تتكون جلنة اال�سرتاتيجية من ثالثة �أع�ضاء يختارهم جمل�س الإدارة من بني اع�ضائه وتنتهي ع�ضويتهم يف اللجنة
بانتهاء املدة املقررة ملجل�س الإدارة .ويجوز اعادة تعيينهم يف اللجنة ملدد متماثلة .وللجنة �أن ت�ستعني مبن تراه من
مدراء وموظفي ال�شركة يف �سبيل حتقيق اهدافها.
مهام اللجنة و�ض���ع ومتابعة خطة ا�س�ت�راتيجية لل�ش���ركة متو�س���طة وطويلة الأمد بهدف منو ال�شركة وتطوير جودة
منتجاتها ودرا�سة الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة وتقوية الو�ضع التناف�سي لل�شركة والتو�صية باال�ستحواذ على �شركات
وم�ؤ�س�سات تزاول اعمال �شبيهة ب�أعمال ال�شركة �أو التي تعاونها على حتقيق اغرا�ضها والعمل على تقليل املخاطر.
وقد �شكلت اول جلنة ا�سرتاتيجية من اع�ضاء جمل�س الإدارة التالية ا�سما�ؤهم اعتبار آ� 2016/4/6م:
.1
.2
.3

1اال�ستاذ /عبدالكرمي بن �إبراهيم النافع
2اال�ستاذ /عبدالعزيز بن عبدالكرمي اخلريجي
3اال�ستاذ /عبداهلل بن تركي ال�سديري

رئي�س�آ
ع�ضوا
ع�ضوا

وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  2016م عدد اربعة اجتماعات وكانت ن�سبة احل�ضور .%92
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المكافآت والرواتب والبدالت
البيان
الرواتب والتعوي�ضات
البدالت
املكاف�آت الدورية وال�سنوية
اخلطط التحفيزية
مزايا �أخرى
املجموع

�أع�ضاء
املجل�س/
التنفيذيني
�ألف ريال
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــــ

�أع�ضاء
املجل�س /غري
التنفيذيني
وامل�ستقلني
�ألف ريال
ــــ
698
1.400
ــــ
ــــ
2.098

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا
�أعلى املكاف�آت والتعوي�ضات مبا فيهم
الرئي�س التنفيذي واملدير املايل
�ألف ريال
2.978
1.042
125
249
326
4.720

الجزاءات
فر�ضت هيئة ال�سوق املالية غرامة مالية على ال�شركة مقدارها ( 40.000اربعني الف) ريال ملخالفة الفقرة (هـ)
من املادة الثانية ع�ش���رة من الئحة حوكمة ال�ش���ركات ا�س���تناد�آ �إىل الفقرة (ب) من املادة التا�سعة واخلم�سني من
نظام ال�سوق املالية .وذلك لأن عدد اع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني يقل عن ثلث اع�ضاء املجل�س.

26

انشاء محفظة استثمارية
ق���رر جمل����س الإدارة بتاريخ 2014/12/29م ان�ش���اء حمفظة ا�س���تثمارية لغر�ض امل�س���اهمة يف االكتتابات الأولية
املطروحة يف ال�س���وق املالية ال�س���عودية على �أن يكون متويل هذه االكتتابات ذاتيا .ومل متار�س ال�شركة �أي ن�شاط يف
هذه املحفظة خالل عام 2016م.

األثر المالي لزيادة اسعار الطاقة والمياه
�س���بق �أن اعلنت ال�ش���ركة على موقع تداول يف 2015/12/29م ويف 2016/01/07م ب�أن الأثر املايل املتوقع ب�سبب
تعدي���ل ا�س���عار الطاقة واملياه الهادف���ة اىل رفع كفاءة منظومة الدعم احلكومي �س���وف ينتج عنه زيادة يف اجمايل
م�ص���روفات العمليات الت�ش���غيلية وقد زادت م�ص���روفات الطاقة واملياه (الكهرباء والغ���از والديزل واملياه الالزمة
لل�ص���ناعة) الفعلية لهذا العام 2016م مببلغ  19.7مليون ريال مقارنة مع م�ص���روفات الطاقة لعام 2015م .وقد
بلغت الزيادة يف تكاليف ا�س���تهالك التيار الكهربائي مبلغ  10.5مليون ريال مقارنة مع عام 2015م ولقد كان من
املتوقع �إن يكون االثر يف الزيادة يف ا�س���عار الطاقة واملياه مببلغ  42مليون ،ولكن مع جهود الإدارة مت تقلي�ص االثر
اىل  19.7مليون ريال.

المسؤولية االجتماعية والمحافظة على البيئة
ت�س���عى ال�ش���ركة يف اطار اتاحة الفر�ص���ة للمزيد من ال�س���عوديني للعمل يف مواقعها ودورها يف توطني العمالة اىل
ا�ستقطاب الكوادر ال�سعودية حيث متكنت ال�شركة بحمد اهلل من زيادة عدد ال�سعوديني اىل  1067موظف�آ كما يبلغ
عدد العمالة الن�سائية ال�سعودية ( )35موظفة ووفرت لهنّ ال�شركة خ�صو�صياتهن وفق تعاليم ال�شريعة اال�سالمية
واالنظمة ال�سعودية ويعملن يف جماالت متعددة بال�شركة.

وت�ساهم ال�شركة يف م�شاريع ان�شاء واقامة الكثري من امل�ساجد ودور العبادة ومدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي حيث
تقوم بتوفري احتياجاتها من منتجات ال�ش���ركة مبا يف ذلك م�س���اجد الطرق مبنطقة الريا�ض .كما تقدم ال�ش���ركة
التربعات النقدية لكثري من اجلمعيات اخلريية وكذلك رعاية برامج جلان التنمية االجتماعية.
وت���ويل ال�ش���ركة اهتمام�آ كبري آ� يف نظافة وحت�س�ي�ن البيئة وت�س���تثمر يف ذل���ك �آالت عالية التقني���ة لتدوير املخلفات
والرجيع من املنتجات وكذلك نقل املواد اخلام داخل امل�صانع با�ستخدام طرق حديثة حتت الأر�ض.
كما وقعت ال�شركة م�ؤخرا مع ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف جمال اعادة تدوير الطاقة عقد آ� يتيح لل�شركة اعادة
ا�س���تخدام فاقد احلرارة الناجتة من بع�ض افران م�ص���انع البالط ليتم اعادة تدويرها وا�س���تخدامها يف ت�ش���غيل
بع����ض خط���وط االنتاج واملعدات الأخ���رى التي حتتاج اىل درجات ح���رارة اقل مثل املجففات ال���رذاذة واملجففات
الر�أ�سية مما ي�ساهم يف توفري الطاقة من الغاز ا�ضافة اىل امل�ساهمة يف نظافة وحت�سني البيئة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية
مت اعداد نظام الرقابة الداخلية على ا�س�س �سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خالل ما يلي :
1 .1وجود �إدارة متخ�ص�صة يف اعمال املراجعة ت�سمى (�إدارة املراجعة الداخلية)
2 .2وجود جلنة املراجعة التي ترفع تقاريرها اىل املجل�س.
3 .3تقوم �إدارة املراجعة الداخلية برفع تقاريرها الدورية اىل جلنة املراجعة والتي بدورها ترفع تقاريرها
اىل جمل����س الإدارة .يت���م مراجعة وتقييم مدى كفاي���ة وفاعلية نظام الرقاب���ة الداخلية من قبل �إدارة
املراجع���ة الداخلي���ة كما يتم مراجعة بع�ض جوان���ب الرقابة الداخلية ب�ش���كل دوري من قبل املراجعني
اخلارجي�ي�ن .ولدى جلن���ة املراجعة القناع���ة التامة ب�أن هذه ال���دورة تعك�س فعالية اج���راءات الرقابة
الداخلية لدى ال�شركة وال توجد اية مالحظات جوهرية يقت�ضي التنبيه �إليها.

مراجع الحسابات الخارجي
عينت اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة املنعقدة يف 2016/4/27م �شركة الدكتور حممد العمري و�شركاه ملراجعة
ح�سابات ال�شركة عن عام 2016م والبيانات املالية الربع ال�سنوية وذلك بنا ًء على تو�صية جلنة املراجعة.

توزيع األرباح لعام 2016م
بلغ �صايف الربح لعام 2016م مبلغ  24.541.000ريال ويقرتح جمل�س الإدارة ما يلي :
الف ريال
1.078.857
22.087
1.100.944
50.000
1.050.944
1.400
1.049.544

الف ريال
24.541
2.454

ر�صيد الأرباح املبقاة بعد �صرف ارباح 2015م
�صايف ربح العام  2016م
يخ�صم :احتياطي نظامي بواقع %10
املجموع
يخ�صم :توزيع ارباح للم�ساهمني وتعادل  %10من ر�أ�س املال
املدفوع بواقع ريال واحد لل�سهم عن عام  2016م
يخ�صم مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة لعام 2016م
الر�صيد ويرحل للعام القادم

التقرير السنوي 2016
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ويقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم مايلي:
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1 .1الت�صويت على القوائم املالية لل�شركة عن العام 2016م.
2 .2الت�صويت على ماورد بتقرير جمل�س الإدارة.
3 .3الت�صويت على تقرير مراقب احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31م.
4 .4الت�صويت على توزيع �أرباح على امل�ساهمني يعادل  %10من ر�أ�س املال املدفوع بواقع ريال واحد لل�سهم الواحد
عن ال�س���نة املالية املنتهية يف 2016/12/31م على �أن تكون �أحقية الأرباح ملالكي الأ�س���هم بنهاية تداول يوم
انعقاد اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة.
5 .5الت�صويت على ابراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة من امل�س�ؤولية عن ادارتهم لل�شركة خالل عام 2016م.
6 .6الت�ص���ويت على اختيار مراجع ح�س���ابات من بني املر�ش���حني من قبل جلنة املراجعة ،ملراجعة القوائم املالية
للعام املايل 2017م والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد �أتعابه.
7 .7الت�ص���ويت على �ص���رف مبلغ  1.4مليون ريال مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة بواقع � 200ألف ريال لكل ع�ضو
عن العام 2016م.
8 .8الت�ص���ويت على تعديل النظام الأ�س���ا�س لل�شركة ميا يتفق ونظام ال�ش���ركات اجلديد ال�صادر باملر�سوم امللكي
رقم (م )3/بتاريخ 1437/1/28هـ (ح�سب املرفق).
9 .9الت�صويت على املادة رقم ( )3من نظام ال�شركة الأ�سا�س املعدل واخلا�صة ب�أغرا�ض ال�شركة.
1010الت�صويت على ت�شكيل جلنة املراجعة للدورة احلالية وحتى نهاية دورة جمل�س الإدارة احلايل واعتماد حتديث
قواعد اختيار �أع�ضاء اللجنة وحتديد مهامها و�ضوابط عملها ومكاف�آت �أع�ضائها ،علم ًا ب�أن املر�شحني هم:
 الأ�ستاذ  /نا�صر بن عبد اهلل العويف (رئي�س اللجنة)
 الأ�ستاذ� /أمين بن �صالح الغامدي (ع�ضو)
 الأ�ستاذ� /سامي بن �إبراهيم العي�سى (ع�ضو)
1111الت�صويت على التعامل مع �شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام  2017علم ًا بلأنه ال توجد �شروط خا�صة للتعامل
مع ال�شركة وهي �شركة زميلة ت�شارك �شركة اخلزف ال�سعودية يف ر�أ�سمالها و�أن ممثل �شركة اخلزف ال�سعودية
يف جمل�س �إدارة �شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2016م هو الأ�ستاذ /عبد الكرمي بن �إبراهيم النافع ويتمثل
ن�ش���اطها الرئي�س يف �شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على امل�ص���انع يف املدينة ال�صناعية الثانية بالريا�ض .وقد
بلغت قيمة التعامالت خالل عام 2016م مبلغ  36.4مليون ريال.
1212الت�ص���ويت على التعامل مع �ش���ركة اخلزف للأنابيب للعام  2017علم ًا ب�أنه ال توجد �ش���روط خا�ص���ة للتعامل
مع هذه ال�ش���ركة وهي �شركة زميلة ت�شارك �شركة اخلزف ال�س���عودية يف ر�أ�سمالها و�أن ممثلي �شركة اخلزف
ال�س���عودية يف �ش���ركة اخلزف للأنابي���ب لعام 2016م كل من �أ .حمد �آل ال�ش���يخ وم .عي���د العنزي و �أ .حممد
القعود .ويتمثل ن�ش���اطها الرئي�س يف ت�ص���نيع وبيع الأنابيب الفخارية .وقد بلغ���ت قيمة التعامالت خالل عام
2016م مبلغ  21.8مليون ريال علم ًا ب�أن �أع�ض���اء جمل�س الإدارة التالية �أ�س���ما�ؤهم لهم م�ص���لحة يف التعامل
مع �ش���ركة اخلزف للأنابيب وهم  .1 :امل�ؤ�س�س���ة العامة للت�أمينات الإجتماعية  .2املهند�س �س���عد بن �إبراهيم
املعجل.
وينتهز جمل�س الإدارة هذه املنا�سبة لي�شكركم على تلبيتكم لهذه الدعوة كما يتوجه بال�شكر �إىل حكومتنا الر�شيدة
وعلى ر�أ�س���ها خادم احلرمني ال�ش���ريفني و�س���مو ويل عهده الأمني و�س���مو ويل ويل العهد على الت�ش���جيع الذي تلقاه
ال�شركة  ،وي�ؤكد على دعم ال�شركة وم�ساندتها لتحقيق ر�ؤية  2030واال�ستفادة من ما توفره من دعم كبري لل�صناعة
ال�س���عودية لتعظيم املحتوى املحلي  ،و�س���عي ال�ش���ركة �إىل تنمية �صادراتها لت�ساهم يف دور ال�صناعة يف زيادة دخل
االقت�صاد غري النفطي ،كما يعرب املجل�س عن �شكره لإدارة ال�شركة وموظفيها على جهودهم املخل�صة وكذلك �إىل
عمالء ال�شركة يف داخل اململكة وخارجها على ا�ستمرار دعمهم وثقتهم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
جمل�س الإدارة

شـركـة الخــزف السعوديــة
(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
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شـركـة الخــزف السعوديــة
(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)

قائمة المركز المالي

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
املوجودات

32

املوجودات املتداولة
نقـد ونقد مماثـل
ذمم مدينة� .صايف
خمزون� .صايف
دفعات مقدما و�أر�صدة مدينة �أخرى
قر�ض ل�شركة زميلة
جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
ا�ستثمارات و�أ�صول مالية
م�شروعات حتت التنفيذ
ممتلكات و�آالت ومعدات� .صايف
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
قرو�ض ق�صرية الأجل
�أق�ساط متداولة من قرو�ض طويلة الأجل
ذمم دائنة
م�ستحقات و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية
جمموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
قرو�ض طويلة الأجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
�أرباح مبقـاة
مكا�سب غري حمققة من �أوراق مالية متاحة للبيع
�صايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

اي�ضاح

كمـا يف  31دي�سمـرب
2015م
2016م

3
4
5
6

24.199
195.073
824.635
111.055
50.476
1.205.438

185.556
171.546
737.513
138.202
30.476
1.263.293

7
8
9

33.358
125.720
1.736.063
1.895.141
3.100.579

81.812
506.508
1.407.831
1.996.151
3.259.444

10
13

203.000
261.703
201.852
88.210
16.952
771.717

277.110
242.652
83.747
15.345
618.854

13

430.348
75.834
506.182
1.277.899

669.176
73.520
742.696
1.361.550

1

500.000
218.336
1.100.944
3.212
188
1.822.680
3.100.579

500.000
215.882
1.180.257
1.636
119
1.897.894
3.259.444

11
12

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )22ت�شكل جزء ًا ال يتجز أ� من هذه القوائم املالية

شـركـة الخــزف السعوديــة
(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)
قائمــة الدخــل

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

�إي�ضاح
�صايف املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الدخـل
م�صروفات بيعية وت�سويقية
م�صروفات عمومية و�إدارية
الدخل من الأعمال امل�ستمرة الرئي�سة
تكلفة التمويل
خم�ص�ص هبوط ا�ستثمارات
�إيرادات �أخرى� .صايف
�صايف الدخل قبل الزكاة
خم�ص�ص الزكاة
�صافــي الدخـل
ربح (خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�س بالريال ال�سعودي من:
الأعمال امل�ستمرة الرئي�سة
الأعمال امل�ستمرة الفرعية
�صايف الدخل

14
15

16
12

لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمــرب
2015م
2016م
1.657.975 1.303.519
()1.075.995( )943.019
581.980
360.500
()207.129( )184.432
()88.779
()86.401
286.072
89.667
()8.128
()12.569
()25.000
21.739
()5.057
299.683
47.041
()15.866
()22.500
283.817
24.541
1.79
()1.30
0.49
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5.72
()0.04
5.68

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )22ت�شكل جزء ًا ال يتجز أ� من هذه القوائم املالية
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شـركـة الخــزف السعوديــة
(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)

قائمـة التدفقـات النقديـة

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

التدفقـات النقديـة من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الدخـل قبـل الزكـاة
تعديالت لت�سوية �صايف الدخـل قبل الزكاة مع
�صايف النقــد النات ــج مــن الأن�شطــة الت�شغيلية:
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
2016م
299.683
47.041

900

351

خم�ص�ص مواد راكدة وبطيئة احلركة

1.728

5.400

ح�صة ال�شركة يف �صايف خ�سارة �شركات زميلة

24.039

22.850

خم�ص�ص هبوط يف قيمة ا�ستثمارات

25.000

-

�إ�ستهالكات

175.612

166.928

�أرباح بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

()2.124

()116

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

13.958

16.346

(الزيادة) النق�ص يف املوجودات الت�شغيلية
ذمم مدينة

()24.427

7.863

خمـزون

()88.850

()54.914

-

()19.050

دفعات مقدمة و�أر�صدة مدينة �أخرى

19.867

()33.619

الزيادة (النق�ص) يف املطلوبات الت�شغيلية
ذمم دائنة

()40.800

()5.883

م�ستحقات و�أر�صدة دائنة �أخرى

4.535

4.898

النقدية من الت�شغيل
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة

156.479
()11.644

410.737
()14.667

الزكاة وال�ضريبة املدفوعة

()20.896

()15.666

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

123.939

380.404

التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثماريـة
توزيعات م�ستلمة من �شركة زميلة

991

�إ�ضافات ممتلكات و�آالت ومعدات وم�شروعات حتت التنفيذ

()123.410

()201.462

قر�ض ل�شركة زميلة

()20.000

()30.476

املح�صل من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

9.758

8.290

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

()132.661

()223.648

م�ستخدم من خم�ص�ص املواد الراكدة وبطيئة احلركة

-

شـركـة الخــزف السعوديــة
(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)

قائمـة التدفقـات النقديـة

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
2016م

التدفقـات النقديـة من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطـة التمويليـة
�صايف (امل�سدد) من القرو�ض

()320.860

()448.940

�صايف املح�صل من القرو�ض

269.625

508.697

توزيعات �أرباح ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س االدارة املدفوعة

()101.400

()101.400

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد والنقد املماثل

()152.635
()161.357

()41.643
115.113

النقد والنقد املماثل يف بداية ال�سنة

185.556

70.443

النقد والنقد املماثل يف نهاية ال�سنة

24.199

185.556

معامالت غري نقدية
(مكا�سب) خ�سائر �إعادة تقييم �أوراق مالية متاحة للبيع

()1.576

1.112

التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

()69

()894

حمول من م�شروعات وخمزون قطع غيار اىل ممتلكات و�آالت ومعدات

478.919

136.668

اجلزء غري املح�صل من قيمة �أرا�ضي مباعة
املحول من �أرباح مبقاة لزيادة ر�أ�س املال

-

35

7.280
125.000
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شـركـة الخــزف السعوديــة
(�شركـة م�ساهمـة �سعوديـة)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

375.000
-125.000
-----500.000

500.000
------500.000

187.500
----28.382
--215.882

215.882
---2.454
--218.336

احتياطي
نظامي

1.151.222
()100.000
()125.000
()1.400
283.817
()28.382
--1.180.257

1.180.257
()100.000
()1.400
24.541
()2.454
--1.100.944

�أرباح مبقاة

2.748
-----()1.112
-1.636

1.636
----1.576
-3.212

مكا�سب
غيـر حمققـة من
�أوراق مالية متاحة
للبيع

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )22ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
الر�صيد يف  1يناير 2016م
توزيعات �أرباح نقدية للم�ساهمني لعام 2015م
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة لعام 2015م
�صايف دخل ال�سنة
حمول �إىل االحتياطي النظامي
مكا�سب غري حمققة من �إعادة تقييم �أوراق مالية متاحة للبيع
�صايف التغري يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016م
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م
الر�صيد يف  1يناير 2015م
توزيعات �أرباح م�ساهمني لعام 2014م
توزيعات �أ�سهم للم�ساهمني للعام 2014م
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة لعام 2014م
�صايف دخل ال�سنة
حمول �إىل االحتياطي النظامي
خ�سائر غري حمققة من �إعادة تقييم �أوراق مالية متاحة للبيع
�صايف التغري يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015م

ر�أ�س املال
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()775
------894
119

119
-----69
188

1.715.695
()100.000
-()1.400
283.817
--()1.112
894
1.897.894

املجموع

1.897.894
()100.000
()1.400
24.541
-1.576
69
1.822.680

�صايف التغريات يف
القيمة العادلة
لتغطية خماطر
التدفقات النقدية

شركة الخـزف السعودية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
1.1التكوين والنشاط

�شركة اخلزف ال�سعودية (ال�شركة) هي �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم
(م )16/وتاريخ 1397/04/25هـ املوافق 1977/04/14م ،وم�سجلة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية
ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010014590وتاريخ 1398/02/15هـ املوافق 1978/01/24م.
تتمثل الن�شاطات الرئي�سة لل�شركة يف �صنع املنتجات الطفلية االن�شائية (مواد طالء زجاجي خا�ص
لال�ستعمال الداخلي لل�شركة و�صل�صال مغ�سول ال�ستعمال ال�شركة و�أدوات �صحية من اخلزف وبرادات
ملياه ال�شرب و�سخانات مياه كهربائية واغطية كرا�سي حمامات وبالط �سرياميك وقي�شاين وعالمات طرق
خزفية ومكيفات �صحراوية بال�ستيكية).
تت�ضمن هذه القوائم املالية موجودات ومطلوبات ونتائج �أعمال ال�شركة وفروعها.
يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة امل�صرح به واملدفوع بالكامل مبلغ  500مليون ريال �سعودي ،ويتكون من  50مليون
�سهم قيمة كل �سهم  10رياالت �سعودية ،وقد �أقرت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة يف اجتماعها
بتاريخ 2015/4/27م املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  375مليون ريال
�سعودي �إىل  500مليون ريال �سعودي وذلك ب�إ�صدار  12.5مليون �سهم بقيمة  125مليون ريال �سعودي
وذلك عن طريق منح �سهم واحد جماين مقابل كل ثالثة �أ�سهم قائمة وذلك من ح�ساب الأرباح املبقاة.
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شـركة مـن بدايـة �شهـر يناير وتنتهي بنهاية �شهـر دي�سمرب مـن كل �سنة ميالدية.
2.2ملخص السياسات المحاسبية الهامة

يتم �إعداد القوائم املالية لل�شركة وفقا ملبد أ� التكلفـة التاريخية (فيما عدا اال�ستثمارات يف �شركات
زميلة واال�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع ح�سبما �سريد يف الفقرات التالية) على �أ�سا�س مبد أ�
اال�ستحقاق وطبقا ملبادئ املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعتمد ال�شركة على نف�س
ال�سيا�سات املحا�سبية لإعداد القوائم املالية وفيما يلـي ملخ�ص ًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد
هذه القوائم املالية.
التقديرات المحـاسبيـة

�إن �إعداد القوائم املالية وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات
التي قد ت�ؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة وعلى الإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة
يف تاريخ القوائم املالية .وبالرغم من �أن التقديرات مبنية على �أف�ضل املعلومات والأحداث املتوفرة لدى
الإدارة يف تاريخ �إ�صدار القوائم املاليـة �إال �أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
النقـد والنقد المماثل

يت�ضمن النقـد والنقد املماثل النقديـة بال�صناديق والأر�صـدة البنكية واال�ستثمارات الأخرى عالية ال�سيولة
القابلة �إىل التحويل �إىل مبالغ نقدية معلومة والتي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ �شرائها.

التقرير السنوي 2016
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شركة الخـزف السعودية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
الذمم المدينـة

تظهر الذمم املدينة بال�صايف بعد جتنيب املبالغ الالزمة للأر�صدة املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها ،والتي
يتم تقديرها وفق �سيا�سة ال�شركة املعتمدة.

المخـزون

يتم تقييم املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق �أيهما �أقل .يتم حتديد تكلفة املخزون وفق ًا
لطريقة املتو�سط املرجح .ت�شتمل تكلفة الب�ضاعة تامة ال�صنع والب�ضاعة حتت الت�صنيع على قيمة املواد
وتكلفة الأيدي العاملة وم�صروفات الت�صنيع غري املبا�شرة .يتم تكوين خم�ص�ص للمخزون الراكد وبطيء
احلركة والذي يتم تقديره وفقا ل�سيا�سة ال�شركة املعتمدة.
ت�سجل مواد املخزون املعتربة جزء �أ�سا�سي من �آالت ومعدات امل�صانع مثل املواد الإ�سرتاتيجية واالحتياطية
�ضمن بند ممتلكات و�آالت ومعدات.

االستثمارات في شركات زميلة

38

يتم املحا�سبــة على اال�ستثمارات يف �شــركات زميلة والتي لل�شركة ت�أثري ًا هام ًا على �سيا�ساتهــا املاليــة
والت�شغيليــة �أو التي متتلك فيها ال�شركة ا�ستثمار ًا طويل الأجل يرتاوح بني � %20إىل  %50من ر�أ�س املال
وفق ًا لطريقة حقوق امللكية حيث يتم ت�سجيل اال�ستثمار عند ال�شراء بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك يف �ضوء
التغري يف ح�صة ال�شركة يف �أ�صول ال�شركة الزميلة .يتم �إدراج ح�صة ال�شركة يف �صايف �أرباح �أو خ�سائر
ال�شركة الزميلة يف قائمة الدخل.
االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع

يتم ت�سجيل اال�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع واملقتناة بنية عدم الإحتفاظ بها حتى تاريخ
اال�ستحقاق �أو لأغرا�ض املتاجـرة (واملتمثلة يف ح�ص�ص ملكية ر�ؤو�س �أموال �شركات وال�صناديق
اال�ستثمارية) ،بالقيمة العادلة ،وتدرج �ضمن املوجودات غري املتداولة ما مل يكن هناك نية لبيعها يف ال�سنة
املالية الالحقة .يتم �إثبات املكا�سب واخل�سائر غري املحققة ،الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة ،يف
بند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني ،وحتدد القيمة العادلة على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية يف حالة تداول تلك
الأوراق يف ال�سوق املالية� ،أما بالن�سبة للأوراق املالية الغري متداولة فيتم الإبقاء عليها بالتكلفة يف حالة
عدم توافر م�ؤ�شرات موثوق بها للقيمة العادلة .وي�سجل �أي �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمة تلك اال�ستثمارات
�ضمن قائمة الدخل .يتم �إثبات املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن بيع الأوراق املالية املتاحة للبيع خالل
الفرتة التي حتدث فيها مع ت�سوية �أي مكا�سب �أو خ�سائر غري حمققة مت �إثباتها �سابق ًا .التوزيعات النقدية
من تلك اال�ستثمارات ت�سجل �ضمن قائمة الدخل عند �إقرار التوزيع من اجلهات امل�ستثمر فيها.
الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�ستهالكات املرتاكمة .تعترب م�صروفات الإ�صالح
وال�صيانة م�صروف ًا �إيرادي ًا� ،أما م�صروفات التح�سينات فتعترب م�صروفات ر�أ�سمالية .ويجري ا�ستهالك
املمتلكات والآالت واملعدات على �أ�سا�س حياتها العملية املقدرة وفق ًا لطريقة الق�سط الثابت ويتم ا�ستهالك
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التح�سينات على املباين امل�ست�أجرة على �أ�سا�س احلياة العملية املقدرة لهذه التح�سينات �أو املتبقي من مدة
االيجار �أيهما ينتهي �أو ًال .الأ�صل املباع �أو امل�ستبعد وا�ستهالكه املرتاكم يتـم حذفه من احل�سابات بتاريخ
بيعه �أو ا�ستبعاده ،ويتم �إثبات الربح �أو اخل�سارة الناجتة �ضمن قائمة الدخل ،وتقدر الأعمار الت�شغيلية
للممتلكات والآالت واملعدات كما يلـى:
ال�سنــــوات
مبانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

33.33 – 10

�آالت ومعدات وقطع غيار ر�أ�سمالية

12.5 – 10

و�سائــل نق ــل و�إنتق ــال

6.66 – 4

أ�ث ــاث ومعــدات مكتبيــة

10- 6.66

حت�سينـات على مباين م�ست�أجـرة

� 4أو فرتة الإيجار �أيهما اقل

رسملة تكلفـة اإلقتراض

يتم ر�سملة �صايف تكلفة التمويل والتي متثل تكاليف القرو�ض التي تكبدتها ال�شركة ،على امل�شاريع حتت
التنفيذ امل�ؤهلة للر�سملة والتي يتطلب �إن�شا�ؤها فرتة زمنية طويلة ،وذلك بتطبيق معدل الر�سملة على
متو�سط املبالغ التي يتم �إنفاقها على امل�شاريع امل�ؤهلة القائمة خالل الفرتة.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يتم تكوين خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني يف القوائم املالية وفق ًا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي
على �أ�سا�س الفرتة التي �أم�ضاها املوظف يف اخلدمة.
مخصص الزكاة الشرعية

يتم �إحت�ساب خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية يف القوائم املالية وفق ًا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة
العربية ال�سعودية .أ�يـة تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم ت�سجيلها �ضمن قائمة الدخل يف
ال�سنة التي يتم �إ�ستالم الربط النهائي فيها ،حيث يتم حينئذ ت�سوية املخ�ص�ص.
تحقق اإليرادات

يتم ت�سجيل �إيرادات املبيعات عند ت�سليم الب�ضاعة و�إ�صدار الفاتورة للعميل.
المصـروفات

تتمثل امل�صروفات البيعية والت�سويقية يف رواتـب ومزايا موظفي البيع والتوزيع واحلمالت الإعالنية
وم�صروفات البيع وما يف حكمها .يتم ت�صنيف امل�صـروفات الأخـرى الغري مرتبطة بالإنتاج والبيع
والتوزيع �ضمن امل�صروفات العمومية والإدارية .يتم توزيع امل�صروفات امل�شرتكة على امل�صروفات البيعية
وامل�صروفات العمومية على �أ�سا�س ثابت.
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االحتياطي النظامي

مت�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم تكوين
احتياطي نظامي بن�سبة  % 10من �صايف الدخل ال�سنوي� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح.
الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة
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يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل النظر يف القيمة الدفرتية للأ�صول غري املتداولة للت�أكد من وجود �أي دليل
على وقوع �أي خ�سارة ناجتة عن هبوط يف قيمة الأ�صول .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة
القابلة للإ�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه اخل�سارة .ويف احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير القيمة
القابلة للإ�سرتداد لذلك الأ�صل مبفـرده ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد للوحدة القابلة
لتوليد النقد التي ينتمي �إليها ذلك الأ�صل.
وفـي احلاالت التي يقدر فيها املبل ــغ القابل للإ�سرتداد للأ�صل �أو الوح ــدة القابلة لتوليد النقد ب�أقل من
قيمته الدفرتية ،عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك الأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد �إىل القيمة
القابلـة للإ�سرتداد لها ،ويتم �إثبات خ�سائر الإنخفا�ض يف قيمة الأ�صل كم�صروفات يف قائمة الدخل للفرتة
املالية التي حتدث فيها.
و�إذا ما مت الحق ًا عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو
الوحدة القابلة لتوليد النقد �إىل القيمة املعدلة القابلة للإ�سرتداد له ،على �أال تزيد القيمة الدفرتية التي
متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض
يف قيمة ذلك الأ�صل �أو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة
الإنخفا�ض يف القيمة ك�إيرادات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التي حتدث فيها.
المشتقات المالية

ت�ستخدم م�شتقات االدوات املالية عند التعر�ض لأ�سعار الفائدة وخماطر �أ�سعار ال�صرف الأجنبي ،مبا يف
ذلك العقود الآجلة و�سعر الفائدة ملبادلة العمالت .يتم قيا�س كافة االدوات املالية بالقيمة العادلة ،ويتم
�إثباتها بقيمتها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة الناجتة موجبة وكمطلوبات عندما تكون
القيمة العادلة الناجتة �سالبة .يتم اثبات اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للم�شتقات املالية
وامل�ؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية والتي ينتج عنها �أرباح �أو خ�سائر مرتاكمة �ضمن حقوق امل�ساهمني.
الربح واخل�سارة املتعلق باجلزء غري الفعال يتم �إثباته �ضمن قائمة الدخل .عندما يتم �إنهاء �أداة املخاطر
واليزال يتوقع حدوث معامالت م�ستقبال ف�إنه يتم الإبقاء على الأرباح واخل�سائر املرتاكمة �ضمن حقوق
امل�ساهمني ،وفى حالة عدم وقوع املعاملة م�ستقبال يتم �إثبات الأرباح واخل�سائر املرتاكمة يف قائمة الدخل.
العمالت األجنبية

مت�سك ال�شركة ح�ساباتها بالريال ال�سعودي ،ويتم حتويل املعامالت التي تتم بالعملة الأجنبية اىل الريال
ال�سعودي وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند �إجراء املعاملة .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية
امل�سجلة بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل �إىل الريال ال�سعودي وفق ًا لأ�سعار ال�صرف
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ال�سائدة يف ذلك التاريخ� .إن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل العمالت الأجنبية يتم
�إدراجها �ضمن قائمة الدخل.
ربح السهم

يتم �إحت�ساب ربح ال�سهم با�ستخدام املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل الفرتة ،علم ًا ب�أن
جميع �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة �أ�سهم عادية.
3.3نقـد ونقـد مماثل
كمـا يف  31دي�سمرب
2015م

2016م
نقد لدى البنوك

22.732

85.823

وديعة بنكية

-

98.000

نقد يف ال�صناديق

1.467

1.733

24.199

185.556
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4.4ذمم مدينة ،صافي
ذمم مدينة جتارية مغطاة

149.800

127.887

ذمم مدينة جتارية غري مغطاة

49.029

46.515

198.829

174.402

()3.756

()2.856

195.073

171.546

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

وقد كانت حركة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب كما يلــي:
كمـا يف  31دي�سمرب
2015م

2016م
الر�صيد يف بداية ال�سنة

2.856

2.505

�إ�ضافات خالل ال�سنة

900

351

ا�ستبعاد خالل ال�سنة

-

-

3.756

2.856
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5.5مخزون صافي

كمـا يف  31دي�سمرب
2016م

2015م
315.018

�إنتـاج تـام

448.703

�إنتاج حتت الت�صنيع

66.955

60.293

مـواد خـام

194.551

250.799

ب�ضاعة م�شرتاة بغر�ض البيع

29.368

33.464

قطـع غيـار

97.083

88.236

836.660
()12.025

747.810
()10.297

824.635

737.513

خم�ص�ص مواد راكدة وبطيئة احلركة

تتلخ�ص حركة خم�ص�ص املواد الراكدة وبطيئة احلركة فيما يلــي:
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كمـا يف  31دي�سمرب
2016م

2015م
23.947

الر�صيد يف بداية ال�سنة

10.297

�إ�ضافات خالل ال�سنة

1.728

5.400

ا�ستبعاد خالل ال�سنة

-

()19.050

12.025

10.297

6.6دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
كمـا يف  31دي�سمرب
2016م

2015م
14.720

م�صروفات مدفوعة مقدم ًا

20.523

ت�أمينات لدى اجلمارك ولدى الغري

35.402

32.528

�سلف عاملني

2.100

2.151

دفعات مقدما للموردين

81.049

108.731

�أخـرى

-

391

139.074
()28.019

158.521
()20.319

111.055

138.202

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
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7.7إستثمـــارات وأصــول ماليــــة

كمـا يف  31دي�سمرب
2015م

2016م
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
�شركة اخلزف للأنابيب (�7أ)

41.035

65.335

�شركة توزيع الغاز الطبيعي (7ب)

8.706

9.436

�شركة اخلزف للإ�ستثمار (7ج)

475

475

50.216

75.246

()25.000

--

25.216

75.246

خم�ص�ص هبوط يف قيمة ا�ستثمارات (�7أ)
�إ�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع
�شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات (ين�ساب)

3.942

2.366

�شركة عقارات اخلليج

4.200

4.200

8.142

6.566

33.358

81.812

الإجمـ ـ ــايل
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�7أ) متتلك ال�شركة ن�سبة  %50يف ر�أ�سمال �شركة اخلزف للأنابيب البالغ  193مليون ريال �سعودي (عام
2015م :مبلغ  193مليون ريال �سعودي) وهي �شركة م�ساهمة مقفلة يتمثل ن�شاطها الرئي�س يف
ت�صنيع الأنابيب الفخارية .اال�ستثمار املذكور م�سجل وفقا لطريقة حقوق امللكية .خالل الربع الثالث
قامت �شركة اخلزف للأنابيب ب�إعادة تقييم ملوجوداتها الثابتة تبني من نتيجته وجود انخفا�ض يف
قيمة تلك املوجودات مببلغ  50مليون ريال �سعودي .وقد قرر جمل�س الإدارة تكوين خم�ص�ص ملواجهة
ذلك االنخفا�ض بقيمة  25مليون ريال �سعودي وبن�سبة م�ساهمة ال�شركة يف ر�أ�س مال �شركة اخلزف
للأنابيب.
7ب) متتلك ال�شركة ن�سبة  %15.87يف ر�أ�سمال �شركة توزيع الغاز الطبيعي املدفوع البالغ  25مليون ريال
�سعودي وهي �شركة م�ساهمة مقفلة يتمثل ن�شاطها الرئي�س يف �شراء الغاز وتوزيعه على امل�صانع يف
املدينة ال�صناعية الثانية يف الريا�ض .قامت ال�شركة ب�إثبات الإ�ستثمار املذكور ب�إ�ستخدام طريقة
حقوق امللكية لوجود ت�أثري هام لل�شركة عليها نظرا لوجود متثيل لها داخل جمل�س �إدارة ال�شركة
امل�ستثمر فيها.
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7ج) خالل عام 2011م مت ت�أ�سي�س �شركة اخلزف للإ�ستثمار ك�شركة ذات م�سئولية حمدودة بامل�شاركة مع
�شركة اخلزف للأنابيب (�شركة زميلة) بر�أ�سمال قدره � 500ألف ريال �سعودي ،ن�صيب ال�شركة منه
� 475ألف ريال �سعودي بن�سبة  %95م�سددة بالكامل ويتمثل ن�شاطها الرئي�س يف خدمات الإ�سترياد
والت�صدير والت�سويق للغري وجتارة اجلملة والتجزئة يف الأنابيب ومواد البناء ،قامت ال�شركة ب�إثبات
الإ�ستثمار املذكور ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية حيث �أن ال�شركة مل تبد�أ ن�شاطها التجاري منذ
ت�أ�سي�سها خالل عام 2011م وحتى تاريخ �إ�صدار هذه القوائم املالية.
8.8مشروعـات تحـت التنفيـذ
كمـا يف  31دي�سمرب
2016م
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2015م

تو�سعة م�صنع بالط ال�سرياميك

40.168

40.129

تو�سعة م�صنع الأدوات ال�صحية

-

196.367

م�شروع الطوب الأحمر

303

173.773

تو�سعة م�صنع ال�سخانات

59.875

61.619

م�شروع مناجم ال�صحراء

6

821

�أخرى

25.368

33.799

125.720

506.508

بلغـ ــت �صايف تكاليـف التمويـ ــل املر�سملة على امل�شاريـ ــع خ ــالل ال�سنة مبلـ ــغ  14.9مليـ ـ ــون ري ــال �سع ــودي
(عام 2015م :مبلغ  10.70مليون ريال �سعودي).
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(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
9.9ممتلكات وآالت ومعدات ،صافـي
�أرا�ضي

مباين

حت�سينات
�آالت
ومعدات �أثاث ومعدات
�سياراتنقل على مباين
وقطع
مكتبية ومعدات
م�ست�أجرة
ر�أ�سمالية

جممـــوع

التكلفـــــــــــة
165.619

787.255

1.811.312

76.863

99.035

18.585

2.958.669

�إ�ضافـ ـ ـ ــات

-

9.832

5.689

8.956

5.071

-

29.548

حمول من م�شروعات

-

145.165

315.452

16.097

515

1.690

478.919

�إ�ستبعادات

-

()2

()4.268

-

()9.531

()250

()14.051

يف  31دي�سمرب
2016م
اال�ستهالك
املرتاكـم

165.619

942.250

2.128.185

101.916

95.090

20.025

3.453.085

يف  1ينايــر 2016م

-

()433.794

()969.863

()58.318

()73.077

()1.550.838( )15.786

ا�ستهالك ال�سنـ ــة

-

()32.046

()120.058

()11.019

�إ�ستبعادات

-

1

يف  1ينايــر 2016م

يف  31دي�سمرب
2016م
�صايف القيمـة
الدفرتية
يف  31دي�سمرب
2016م
يف  31دي�سمرب
2015م

-

()12.107

()383

()175.613

9.332

96

9.429

()1.717.022( )16.073( )75.852( )69.337( )1.089.921( )465.839

165.619

476.411

1.038.264

32.579

19.238

3.952

1.736.063

165.619

353.461

841.449

18.545

25.958

2.799

1.407.831

مت رهن كافة موجودات م�صانع ال�شركة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مقابل القرو�ض
املمنوحة منه لل�شركة .بع�ض مباين ال�شركة مقامة على �أرا�ض م�ست�أجرة من الدولة بعقود ترتاوح مدتها ما
بني � 30 – 10سنة ب�إيجار �سنوي رمزي قابلة للتجديد عند انتهائها ملدد مماثلة.
1010قروض قصيرة األجل

تتمثل القرو�ض ق�صرية الأجل يف قرو�ض مرابحة �إ�سالمية ممنوحة لل�شركة من بنوك جتارية حملية وذلك
وفق عوائد متفق عليها ب�ضمان �سندات لأمر ل�صالح البنوك بقيمة تلك القرو�ض.
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شركة الخـزف السعودية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
1111مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

كمـا يف  31دي�سمرب
2015م

2016م
م�ستحقات عاملني

36.072

40.307

م�صروفات م�ستحقة

24.286

20.354

دفعات مقدما وت�أمينات من العمالء

22.986

18.868

توزيعات �أرباح م�ساهمني غري مدفوعة

4.678

4.099

خم�ص�ص التغري يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

188

119

88.210

83.747

1212مخصص الزكاة الشرعية
لل�سنــة املنتهية يف  31دي�سمرب

46

2016م

2015م

�إن العنا�صر الرئي�سة لوعاء الزكاة هي كما يلـي:
حقوق امل�ساهمني

1.797.951

1.493.606

�صايف الدخل املعدل

47.041

299.683

�إ�ضافـات

787.713

925.495

ح�سميات

()2.022.699

()2.075.012

وعاء الزكاة ال�شرعية

610.006

643.772

شركة الخـزف السعودية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)

لل�سنــة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م

2015م

حركة خم�ص�ص الزكاة هي كما يلـي:
ر�صيد �أول ال�سنة

15.345

15.145

امل�سدد خالل ال�سنة

()20.893

()15.666

خم�ص�ص ال�سنة

22.500

15.866

16.952

15.345

موقف الربط النهائي

قدمت ال�شركة الإقرارات الزكوية ال�سنوية والقوائم املالية حتى ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م
و�سددت ما ا�ستحق عليها مبوجب هذه الإقرارات وح�صلت على �شهادة الزكاة لعام 2015م.
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شركة الخـزف السعودية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
1313قروض طويلة األجل

كمـا يف  31دي�سمرب
2016م

2015م
205.036

قرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�13أ)

167.051

قرو�ض بنوك حملية (13ب)

525.000

741.250

جمموع القرو�ض

692.051

946.286

يخ�صم� :أق�ساط متداولة
قرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

()25.870

()54.610

قرو�ض بنوك حملية

()235.833

()222.500

جمموع الأق�ساط املتداولة

()261.703

()277.110

�أق�ساط غري متداولة من قرو�ض طويلة الأجل

430.348

669.176

 13أ) قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي ("الصندوق")
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لدى ال�شــركة ق ــرو�ض من ال�صندوق لتمويــل التو�سعات يف م�صانع بالط ال�سرياميك والبور�سالن والأدوات
ال�صحيــة و�سخانات املياه الكهربائية وم�صنع الطوب الأحمر .هذه القرو�ض م�ضمونة برهن كافة املوجودات
الثابتة اخلا�صة بتلك امل�صانع ل�صالح ال�صندوق .وقد ت�ضمنت العقود املوقعة مع ال�صندوق �شروطا فيما
يخ�ص التزام ال�شركة ببع�ض الن�سب وال�شروط املالية .يتم �سداد هذه القرو�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية
غري مت�ساوية القيمة بد�أت يف 1433/04/15هـ املوافق 2012/03/08م وتنتهي يف 1444/04/15هـ
املوافق 2022/11/09م.
بلغت قيمــة الت�سهيالت غري امل�ستخدمــة من قرو�ض ال�صندوق كما يف  31دي�سمرب 2016م مبلغ  56مليون
ريال �سعودي ،علم ًا ب�أن تاريخ انتهاء ال�سحب من تلك القرو�ض هو 1438/12/29هـ املوافق 2017/9/20م.
كانت حركة قرو�ض ال�صندوق خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب كما يلـي:
كمـا يف  31دي�سمرب
2016م

2015م
201.591

ر�صيد �أول ال�سنـة

205.036

امل�ستلم خالل ال�سنة

16.625

64.165

امل�سدد خالل ال�سنة

()54.610

()60.720

ر�صيد �آخر ال�سنـة

167.051

205.036

شركة الخـزف السعودية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
 13ب) قروض بنوك محلية

لدى ال�شركة ت�سهيالت اقرتا�ض طويل الأج ــل بطريقة املرابحة الإ�سالميــة من قبل بنوك جتارية حملية
مببلغ �إجمايل قدره  791مليون ريال �سعودي ،وذلك لتمويل �أعمال التو�سعة يف امل�صانع وب�ضمان �سند لأمر
ل�صالح البنوك .يتم احت�ساب عوائد القرو�ض وفق ًا التفاقيات املرابحة ،ويتم �سداد القرو�ض على �أق�ساط
ن�صف �سنوية غري مت�ساوية القيمة بد�أت يف 2013/4/30م وتنتهي يف 2021/9/16م.
وقد كانت حركة القرو�ض البنكية املحلية خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب كما يلـي:
كمـا يف  31دي�سمرب
ر�صيد �أول ال�سنـة

2016م
741.250

2015م
664.938

املح�صل من القرو�ض خالل ال�سنة

50.000

300.000

امل�سدد خالل ال�سنة

()266.250

()223.688

ر�صيد �آخر ال�سنة

525.000

741.250
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1414مصروفات بيعيـة وتسويقيـة
لل�سنــة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م

2016م
رواتب و�أجور وما يف حكمها

72.178

79.662

�أجور نقل و�شحن

63.647

82.504

دعاية و�إعالن

10.691

9.822

ا�ستهالكات

14.025

12.178

�إيجارات

9.989

10.302

�إ�صالح و�صيانة

3.784

3.298

�إت�صاالت ور�سوم

6.885

6.448

ت�أمني و�سفر

2.786

2.569

�أخـرى

447

346

184.432

207.129
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شركة الخـزف السعودية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
1515مصروفات عموميـة وإداريـة

لل�سنــة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م

50

2015م

رواتب و�أجور وما يف حكمها

59.013

58.470

ا�ستهالكات

8.978

7.173

�إ�صالح و�صيانة

11.872

9.608

لوازم ومواد م�ستهلكة

4.175

9.624

ت�أمني و�سفر

1.158

1.265

م�صروفات بنكية

1.201

2.632

�أخــرى

4

7

86.401

88.779

بلغ ــت م�صروف ــات وبدالت ح�ضور اجلل�سات لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،وكذا م�صـروفات وبدالت ح�ضور
جل�سـات اللجـان الأخـرى املنبثقة مـن جمل ــ�س الإدارة خـالل ال�سنة مبلــغ � 784ألف ريال �سعـودي (عام
2015م :مبلغ � 710ألف ريال �سعودي).
(1616مصاريف) إيرادات أخرى ،صافي
لل�سنــة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م

2016م
ن�صيب ال�شركة يف خ�سائر �شركات زميلة

()22.929

()22.850

خم�ص�ص مواد راكدة وبطيئة احلركة انتفى الغر�ض منه

-

13.649

فروقات عملة

5.735

9.815

�أرباح بيع ممتلكات

2.124

116

�إيرادات بيع خملفات �إنتاج

6.264

10.459

�إيجــار

2.938

2.938

�أخــرى� .صايف

811

7.612

()5.057

21.739

شركة الخـزف السعودية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
1717األطراف ذوي عالقة

تتعامل ال�شركة يف �سياق �أعمالها التجارية العادية مع �أطراف ذات عالقة حيث تقوم ب�شراء الغاز من
�شركة توزيع الغاز الطبيعي (�شركة زميلة م�ستثمر فيها) ،كما تتعامل مع �شركة اخلزف للأنابيب (�شركة
زميلة م�ستثمر فيها) بتعامالت متنوعة .علم ًا ب�أنه يتم التعامل مع الأطراف ذات العالقة بنف�س �شروط
التعامل التجارية مع الأطراف الأخرى غري املرتبطة مع ال�شركة .وفيما يلي �أر�صدة وتفا�صيل املعامالت مع
الأطراف ذات عالقة خالل عام 2016م:
ر�صيــــــد
نـــوع التعامــل
2016/01/01م
�شركة توزيع الغاز
الطبيعي
�شركة اخلزف
متنوعة
للأنابيب

م�شرتيات

حجم
املعامــــالت

1.807

36.435

()40.501

()21.822

ر�صيـــــــد
الت�سديـــدات
واملتح�صــالت 2016/12/31م
()35.453
345

2.789
()61.978

1818االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية

لــدى ال�شــركة ت�سهيالت بنكية يف �شكل خطابات �ضمان و�إعتمادات م�ستنديــة من قبــل بنــوك حملية كما يف
 31دي�سمرب 2016م مببل ــغ  87مليون ريال �سعودي (2015م :مبلغ  62مليون ريال �سعودي) منها �إعتمادات
تخ�ص �إرتباطات ر�أ�سمالية عن عقود توريد �آالت ومعدات م�شاريع تو�سعة امل�صانع مببلغ  35مليون ريال
�سعودي (2015م :مبلغ  21مليون ريال �سعودي).
ت�ضمن ال�شركة  36مليون ريال �سعودي من قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي املمنوح �إىل �شركة
اخلزف للأنابيب (�شركة زميلة) كما يف  31دي�سمرب 2016م (2015م :مبلغ  40مليون ريال �سعودي) .كما
ت�ضمن ال�شركة  43مليون ريال �سعودي من قر�ض البنك ال�سعودي للإ�ستثمار املمنوح �إىل ال�شركة الزميلة
كما يف  31دي�سمرب 2016م (2015م :مبلغ  43مليون ريال �سعودي).
1919المعلومات القطاعية

القط ــاع عبــارة عن جــزء �أ�سا�سي من ال�شركة يق ــوم ببي ــع /تقدمي خدمـات معين ــة (قطـ ــاع �أعمـ ــال)
�أو يق ــوم ببيـع  /تقدمي خدمات يف بيئة اقت�صادية معينة (قطاع جغرايف) وتختلف �أرباحه وخ�سائره عن
�أرباح وخ�سائر القطاعات الأخرى .تتبع ال�شركة قطاع الأعمال ك�أ�سا�س لإعداد املعلومات املالية اخلا�صة
بها ولتم�شيها مع طرق �إعداد التقارير الداخلية ،علم ًا ب�أن ال�شركة تقوم ب�إن�شاء وتطوير نظام مي ّكنها من
توفري معلومات قطاعية تف�صيلية للن�شاط.
تتمثل قطاعات ال�شركة الأ�سا�سية يف قطاع بالط ال�سرياميك والأدوات ال�صحية وقطاع ال�سخانات .ويتم
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شركة الخـزف السعودية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

(جميع املبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك)

دمج القطاعات الأخرى وهي قطاع انتاج مدخالت الإنتاج وقطاع املنتجات البال�ستيكية وقطاع البلوك
الأحمر �ضمن قطاع بالط ال�سرياميك والأدوات ال�صحية ،فيما يتم دمج قطاع برادات مياه ال�شرب وقطاع
املكيفات ال�صحراوية البال�ستيكية �ضمن قطاع ال�سخانات ،وذلك لعدم �أهميتها الن�سبية للتقرير عن كل
منها كقطاع م�ستقل .وفيما يلي املعلومات املتعلقة بهذين القطاعني:
قطــاع
بـالط ال�سرياميك
والأدوات ال�صحية

قطـــــاع
ال�سخـانــات

املجمـــوع

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م
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جمموع املوجودات

2.739.858

360.721

3.100.579

جمموع املطلوبات

1.202.507

75.392

1.277.899

�صايف املبيعــات

995.421

308.098

1.303.519

جممل الدخل

263.882

96.618

360.500

�صايف الدخل

()10.317

34.858

24.541

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م
جمموع املوجودات

2.949.252

310.192

3.259.444

جمموع املطلوبات

1.248.458

113.092

1.361.550

�صايف املبيعــات

1.324.726

333.249

1.657.975

جممل الدخل

483.918

98.062

581.980

�صايف الدخل

231.953

51.864

283.817

2020إدارة المخاطر والقيمة العادلة لألدوات المالية
مخاطر العموالت

تنتج خماطر العموالت من التغريات والتذبذبات املحتملة يف معدالت الفائدة التي ت�ؤثر على الربح امل�ستقبلي
�أو القيم العادلة للأدوات املالية.
تخ�ضــع ال�شركة ملخاطر العمــوالت على مطلوباتها املالية التي تدفع عليها عموالت والتي تت�ضمن �أر�صدة
الت�سهيالت البنكية والقرو�ض .ت�سعــى ال�شركة لتقليل خماطــر مـعــدل الفائدة من خالل مراقبة التذبذبات
املحتملة يف معدالت الفائدة وتقوم بالتحوط لهــذه املخاطر عند احلاجة ،حيث تقوم ب�إبرام اتفاقيات
حتوط ق�صرية الأجل مع �أحد البنوك التجارية املحلية لتثبيت �أ�سعار العموالت (االتفاقية القائمة يف تاريخ
املركز املايل مببلغ  38مليون ريال �سعودي وتنتهي يف  07يونيو 2017م) .تعتقد �إدارة ال�شركة �أن خماطر
�سعر الفائدة غري جوهرية.
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مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة ال�شركة على مقابلة التزاماتها املتعلقة باملطلوبــات املالية حال
ا�ستحقاقها .تتم مراقبة احتياجات ال�سيولة على �أ�سا�س �شهري وتعمل الإدارة على الت�أكد من توفر �أموال
كافية ملقابلة �أي التزامات عند ا�ستحقاقها.
تتكون املطلوبات املالية لل�شركة من القرو�ض ق�صرية الأجل والأق�ساط املتداولة من القرو�ض طويلة الأجل
والذمم الدائنة و�أوراق الدف ــع واملطلوبات الأخـ ـ ــرى .تعمل ال�شركة على احلد من خماطر ال�سيولة عن
طريق الت�أكد من توفر ت�سهيالت بنكية ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء موائمة بني فرتات حت�صيل �أر�صدة العمالء
وفرتات �سداد �أر�صدة املوردين.
مخاطر االئتمان

�إن خماطر الإئتمان تتمثل يف اخفاق �أحد الأطراف يف �أداة مالي ــة يف الوف ــاء بالتزام ــه والت�سبب يف تكب ــد
ال�شركة خ�سارة مالية.

�إن الأدوات املالية اخلا�صة بال�شركة التي ميكن �أن تتعر�ض ملخاطر الإئتمان تت�ضمن ب�شكل �أ�سا�س النقدية
بالبنوك وذمم العمالء .تقوم ال�شركة ب�إيداع �أموالها يف م�صارف مالية ذات �سمعة وقدرة �إئتمانية عالية
وال تتوقع الإدارة وجود خماطر �إئتمان هامة تنتج عن ذلك .كما ال تتوقع الإدارة �أن تتعر�ض ملخاطر �إئتمان
هامة من ح�سابات العمالء نظر ًا لأن لديها قاعدة عري�ضة من العمالء التي تعمل يف �أن�شطة خمتلفة ،كما
حتر�ص ال�شركة على احل�صول على �ضمانات كافية من عمالئها ،بالإ�ضافة �إىل قيامها مبراقبة الذمم
املدينة القائمة دوري ًا.
مخاطر العمالت األجنبية

تنتج خماطــر العمــالت من التغريات والتذبذبات يف قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغري يف �أ�سعار العمالت
الأجنبية .ال تتوقع ال�شركة مواجهة �أي خماطر من العمليات التي تتم بالدوالر الأمريكي ،حيث �أن �سعر
�صرف الريال ال�سعودي مثبت مقابل الدوالر الأمريكي .تراقب �إدارة ال�شركة تقلبات �أ�سعار العمالت
الأخرى وتتحوط لتلك التقلبات عند احلاجة وتعتقد �أن خماطر العمالت الأجنبية غري جوهرية.
القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم به مبادلة �أ�صل �أو �سداد التزام يف معاملة تتم بني طرفني بعلمهما
وملء �إرادتهما على �أ�سا�س جتاري .تتكون املوجودات املالية لل�شركة من النقد والنقد املماثل والذمم
املدينة واملوجودات الأخرى وتتكون مطلوباتها املالية من القرو�ض والذمم الدائنة و�أوراق الدفع واملطلوبات
الأخرى.
ال تختلف القيمة العادلة للأدوات املالية جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية.
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2121توزيعات األرباح

وافقت اجلمعية العامة العادية لل�شركة يف �إجتماعها املنعقد بتاريخ 2016/04/27م على توزيع �أرباح نقدية
على امل�ساهمني مببلغ  100مليون ريال �سعودي عن عام 2015م بواقع  2ريال �سعودي لل�سهم الواحد وتعادل
 %20من القيمة اال�سمية لل�سهم ،و�صرف مبلغ  1.4مليون ريال �سعودي مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س االدارة.
�أو�صى جمل�س الإدارة للجمعية العامة للم�ساهمني يف �إجتماعه الذي انعقد بتاريخ 2016/12/28م على
توزيعات �أرباح نقدية على امل�ساهمني مببلغ  50مليون ريال عن عام 2016م ،بواقع ريال لل�سهم الواحد
وتعادل  %10من القيمة اال�سمية لل�سهم.
2222إعتماد القوائم المالية

اعتمدت هذه القوائم املاليـة مـن قبـل جملـ�س �إدارة ال�شركـة يف تاريخ 2017/2/21م.

