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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

“إننــا علــى ثقــة بقــدرات المواطــن الســعودي، ونعقــد عليــه، بعــد اللــه، آمــاًل كبيــرة فــي بنــاء 

وطنــه، والشــعور بالمســؤولية تجاهــه، إن كل مواطــن فــي بالدنــا وكل جــزء مــن أجــزاء وطننــا 

الغالــي هــو محــل اهتمامــي ورعايتــي، ونتطلـــ إلــى إســهام الجميـــ فــي خدمــة الوطــن”. 

صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

»طموحنــا أن يكــون اقتصادنــا أكبــر ممــا نحــن فيــه اليــوم، كيــف نخلــق بيئــة جذابــة وجيــدة 

ورائعــة فــي وطننــا، كيــف نكــون فخوريــن فــي وطننــا، كيــف يكــون وطننــا جــزًءا مســاهًما فــي 

تنميــة وحــراك العالــم ســواء علــى المســتوى القتصــادي أو البيئــي أو الحضــاري أو الفكــري«. 
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مواقعنا
اإلدارة العامة

طريق الملك فهد 

ص.ب 3893 الرياض 11481
هاتف: 0118298888
فاكس: 0114627569

إدارة المبيعات :
هاتف: 0118298888                     

فاكس: 0114652124                                                       

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
اإمدارة 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 الطائف الصناعية
مركز المخفض

إدارة التسويق : 
هاتف: 0118298888                     

فاكس: 

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

معرض الخفجي 
مركز المخفض )الهفوف(

المنطقة الجنوبية
 اإلدارة اإلقليمية والمبيعات:

هاتف: 0172216311
فاكس: 0172216291

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

معرض نجران
معرض صبيا

معرض بيشة
معرض القنفذة

منطقة القصيم والشمال                                             
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:  

هاتف: 0163816433
فاكس: 0163814872

معرض بريدة
معرض عنيزة
معرض الرس
معرض حائل
معرض تبوك

مركز المخفض )بريدة(

منطقة القصيم والشمال: 
هاتف: 0118298888 / تحويلة 8700

فاكس: 0112177672

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



كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة/ مساهمي شركة الخزف السعودية المحترمين...

كلمة الرئيس التنفيذي

كان عــام 2021 عــام التحديــات والتــي اســتطاعت الشــركة 

الســتراتيجية  وخططهــا  بكفاءاتهــا  أوًل–  اللــه  –بفضــل 

الناهــض  شــبابها  مــن  كبيــر  بدعــم  وتجاوزهــا  مواجهتهــا 

التطــور والنمــو. ورغــم هــذه  بالســتمرار علــى  والتزامهــم 

التحديــات ومـــ انتعــاش الســوق والطلــب علــى مســتلزمات 

عمالئنــا،  واحتياجــات  متطلبــات  تغطيــة  اســتطعنا  البنــاء؛ 

ــام  ــذا الع ــالل ه ــيًة خ ــا قياس ــا أرقاًم ــى تحقيقن ــة إل باإلضاف

فــي ِقطاعــي اإلنتــاج والتصديــر. 

حافــظ الخــزف الســعودي خــالل عــام2021 علــى مســتوى 

اإليــرادات إذ بلغــت 1.5 مليــار ريــال. فيمــا شــهد صافــي الربــح 

ــح ــي الرب ــغ صاف ــث بل ــا حي ــًنا ملحوًظ ــر تحس ــو اآلخ ه

 233.7 مليــون ريــال خــالل عــام 2021 مقارنــًة بـــ 77 مليــون 

ــح  ــل الرب ــش مجم ــاع هوام ــة لرتف ــام 2020 نتيج ــي ع ــال ف ري

التمويــل.   تكلفــة  وانخفــاض  للمنتجــات 

واســتجابة للطلــب العالــي علــى المنتجــات، قامــت الشــركة 

بإنشــاء مصنـــ جديــد خــاص بإنتــاج البورســالن بطاقــة إنتاجيــة 

ــا يضمــن اســتمرارية  ا. مّم تبلــغ 8.25 مالييــن متــر مربـــ ســنويًّ

اإلنتــاج وتلبيــة الطلــب المتزايــد. كمــا قامــت الشــركة بافتتــاح 

لتوفيــر  المملكــة  مســتوى  علــى  المعــارض  مــن  العديــد 

الصعيــد  وعلــى  لعمالئهــا.  والخدمــات  المنتجــات  أفضــل 

العالمــي، تزايــد الطلــب أيًضــا علــى منتجــات الشــركة وخاصــة 

ــة حــول  ر الشــركة إلــى مــا يقــارب 80 دول الســخانات، إذ ُتَصــدِّ

ــى  ــا فــي الوصــول إل ــاًل علــى نجاحن ــّد دلي ــذي ُيَع ــم وال العال

األســواق العالميــة. وعلــى الصعيــد التقنــي، طــورت الشــركُة 

أنظمتهــا مــن خــالل أتمتــة أنظمــة المصانـــ والفواتيــر البيعية، 

والتحــول الرقمــي لخدمــات المــوارد البشــرية )داعــم(. 

وتماشــًيا مـــ أهــداف رؤيــة المملكــة، بلغــت نســبة التوطيــن 

ذوي  مــن  الكفــاءات  مــن  العديــد  ضــم  مـــ   ،%45 حوالــي 

ــا  ــي الشــركة اهتماًم ــادرة مواءمــة. كمــا ُتوِل ــا لمب الهمــم دعًم

بالًغــا بموظفيهــا علــى الصعيديــن المهنــي والشــخصي، إذ 

قامــت الشــركة بعقــد العديــد مــن الشــراكات لتقديــم أفضــل 

الخدمــات الصحيــة والجتماعيــة )برنامــج ولء(.

ختاًمــا، أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة 

مونــه مــن دعــم مســتمر. والشــكر موصــول إلــى  علــى مــا ُيقدِّ

جميـــ موظفــي الخــزف الســعودي علــى تفانيهــم المتواصــل 

ــق أهــداف الشــركة. لتحقي

سائلين المولى التوفيق والسداد

الرئيس التنفيذي

المهندس/ ماجد بن عبدالله العيسى 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

اســتمرار  نتيجــة  بالتحديــات  ملــيء  عــام   2021 عــام  كان 

علــى   )19-COVID( كورونــا  جائحــة  وآثــار  تبعــات 

اقتصــاد المنطقــة والقتصــاد العالمــي والتــي اثــرت 

ــاج وتباطــؤ  ــف اإلنت ــاع تكالي ــداد وارتف ــى سالســل الم عل

التجــارة العالميــة. لقــد واجــه قطــاع التشــييد والبنــاء الكثيــر 

ــك  ــرت بتل ــات اســوة بباقــي القطاعــات التــي تأث مــن التحدي

الظــروف. 

خــالل العــام 2021 واصلــت  شــركة الخــزف الســعودي مســيرتها 

نحــو تحقيــق نتائــج افضــل، فقــد اســتطاعت وللــه الحمــد 

ــاح.  كمــا اســتطاعت الشــركة تحقيــق  مضاعفــة صافــي الرب

نتائــج ايجابيــة فــي اداء جميـــ قطاعاتهــا ولعــل مــن ابرزهــا 

وصــول  وكذلــك  الصحيــة،  المنتجــات  قطــاع  اداء  تحســن 

ــة.  ــا النتاجي ــل طاقته ــى كام ــخانات ال ــالط والس ـــ الب مصان

ويســرني نيابــة عــن مجلــس الدارة أن اتقــدم لمســاهمينا 

الكــرام بالتقريــر الســنوي للشــركة والــذي يعــرض أدائهــا 

وجهودهــا التــي ُبِذلــت خــالل العــام 2021م ونتائــج أعمالهــا 

ــكري  ــق ش ــن عمي ــرب ع ــا أع ــة. كم ــداث الجوهري ــم األح وأه

وعظيــم امتنانــي لجميـــ المســاهمين لدعمهــم المســتمر 

وثقتهــم فــي شــركة الخــزف الســعودية كواحــدة مــن اوائــل 

الشــركات الوطنيــة المســاهمة. كمــا أهنئهــم علــى نتائــج 

اداء العــام الــذي شــهد تحســنًا كبيــرًا وللــه الحمــد بعــد تبنــي 

الشــركة لعــدد مــن المبــادرات بهــدف رفـــ الكفــاءة اإلنتاجيــة 

وتعزيــز التواجــد فــي األســواق الداخليــة والخارجيــة. وكنتيجــة 

أربــاح  توزيـــ  الشــركة  ادارة  مجلــس  قــرر  التحســن،  لذلــك 

ــي 2021.  ــام المال ــن الع ــركة ع ــال الش ــن رأس م ــة 15% م نقدي

كمــا وافــق مجلــس ادارة خــالل هــذا العــام علــى بنــاء مصنـــ 

للبورســالن بتكلفــة تفــوق 240 مليــون ريــال وبطاقــة إنتاجيــة تزيــد 

ـــ لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى المنتــج.  ــر مرب عــن 8 مليــون مت

أعضــاء  زمالئــي  جميـــ  وباســم  وباســمي  المناســبة،  وبهــذه 

مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة أتقــدم لمقــام خــادم الحرميــن 

الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن بالشــكر الجزيــل علــى مــا 

ــن  ــعودية م ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــاع الصناع ــده قط يج

تحفيــز وتشــجيـ تحقيقــَا لمســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030. كمــا 

ان الشــكر موصــول لــوزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة نظيــر 

ــاهمة  ــأنها المس ــن ش ــي م ــادرات الت ــي المب ــي تبن ــم ف جهوده

فــي تطويــر الصناعــة الوطنيــة كمطلــب اســتراتيجي لتنويـــ 

ــكر  ــًا اش ــي.  وختام ــوى المحل ــز المحت ــي وتعزي ــاد الوطن القتص

لدورهــم  الشــركة  وجميـــ موظفــي  التنفيذيــة  اإلدارة  فريــق 

الفاعــل فــي تنفيــذ اســتراتيجية الشــركة والعمــل علــى تحقيــق 

األهــداف. 

وأسال الله التوفيق للجميـ

يوسف بن صالح أبا الخيل

رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة 

يوسف بن صالح أبا الخيل
رئيس مجلس اإلدارة

عبد الكريم بن إبراهيم النافع 
نائب رئيس مجلس اإلدارة         

عبدالله بن تركي السديري
عضو مجلس اإلدارة

سامي بن ابراهيم العيسى
)المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية(  

عضو مجلس اإلدارة                                         

ماجد بن عبدالله العيسى
)الرئيس التنفيذي(
عضو مجلس اإلدارة

تركي بن سعود الدايل
عضو مجلس اإلدارة

متعب بن محمد الشثري
)صندوق االستثمارات العامة(

عضو مجلس اإلدارة

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
عضو مجلس اإلدارة

لمحة عامة عن عام 2021
أهم النتائج والمؤشرات المالية 

1,5 مليار ريال
مبيعات  الشركة

%33.3
نسبة زيادة رأس المال 

%29
معدل العائد على السهم  

%15
معدل صافي الدخل

60 مليون ريال 
توزيعات األرباح المدفوعة  

2,86 مليار ريال
حجم األصول
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يســر مجلــس اإلدارة أن يتقــدم إليكــم بتقريــره الســنوي مشــفوًعا بالقوائــم الماليــة 

المالــي للشــركة كمــا هــي  المركــز  2021م والتــي تتضمــن قائمــة  العــام  نتائــج  عــن 

ــوق  ــي حق ــرات ف ــة والتغي ــات النقدي ــل والتدفق ــم الدخ ــك قوائ ــي 2021/12/31م، وكذل ف

المســاهمين واإليضاحــات الالزمــة عــن الســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ. كمــا تضمــن 

ــزام الشــركة  ــر الت ــا خــالل العــام. كــم يســتعرض التقري ــم تحقيقه ــي ت ــرز األهــداف الت اب

بمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة.

تقرير مجلس اإلدارة عن عام 2021م

األنشطة الرئيسية للشركة:

التصنيع:
تقــوم الشــركة بتصنيـــ، وتخزيــن، ونقل، وتســويق بالط الســيراميك والبورســالن علــى اختالف 
أنواعهــا.  واألدوات الصحيــة مــن الخــزف ومكمالتهــا، وتجهيــزات دورات الميــاه، وســخانات 
الميــاه الكهربائيــة المركزيــة والشمســية، ومــواد الطــالء الخاصــة )الفريــت( ، والطــوب الفخــاري 
األحمــر ومشــتقاته، واألنابيــب الفخاريــة لمختلــف األغــراض، ومنتجــات البالســتيك المختلفــة، 
ومغاطــس وأحــواض اســتحمام مــن الخــزف واألكريليــك والبالســتيك باإلضافة الــى الخالطات 

والمكمــالت الصحيــة، وكذلــك عالمــات الطــرق الخزفيــة والبالســتيكية.

التعدين:
ويشــمل ذلــك: اســتخراج ومعالجــة وتشــكيل وتســويق المــواد الخــام، ومنهــا –علــى ســبيل 
المثــال ل الحصــر–: بــودرة رمــل الســليكا، والدولوميــت ،ومعــدن الفلدســبار والطينــة الحمــراء، 
ــام  ــواد الخ ــل الم ــل. ونق ــوان والرم ــر الص ــس، وحج ــودرة الجب ــري، وب ــر الجي ــن، والحج والكاولي
وإدارة  إنشــاء  الــى  باإلضافــة  التعديــن،  ومواقـــ  المحاجــر  وإدارة  وتســويقها،  وتخزينهــا 

ــام. ــواد الخ ـــ الم ــي مواق ــن ف ــارات والطواحي الكس

التجاري:
التجــارة فــي كافــة أغــراض الشــركة، ومــن ذلــك تجــارة الجملــة والتجزئــة، والتجــارة اإللكترونّيــة 
لتســويق منتجــات مــواد البنــاء التــي تصنعهــا الشــركة او تشــتريها مــن اآلخريــن إلعــادة بيعهــا. 
التوريــد للمشــاريـ الحكوميــة والخاصــة مــن منتجــات الشــركة والمنتجــات األخــرى، الســتيراد 
التجارّيــة  والــوكالت  والتعهــدات  التجارّيــة،  والخدمــات  الدوليــة،  والمبيعــات  والتصديــر 
ــركة  ــات الش ـــ منتج ــرض بي ــرى لغ ــدول األخ ــي ال ــارض ف ــب والمع ــح المكات ــويق وفت والتس

التــي تصنعهــا أو تشــتريها مــن اآلخريــن.

الرؤية
ــا الُمثَبتــة والمكّرســة لتصنيـــ  ــاٍء فــي جميـــ أنحــاء العالــم. وذلــك مــن خــالل معاييرن أن نكــون الشــريك الرائــد لــكّل بيــت، وكّل مشــروع بن

ــة المــدى.  ــَل لهــا، منتجــات طويل المنتجــات بجــودة وقيمــة ل مثي

1
 الرسالة:

المحافظــة علــى العالمــة التجاريــة للشــركة مــن خــالل التركيــز علــى النمــو المســتدام 

وزيــادة عوائــد المســتثمرين مــن خــالل توفيــر منتجــات عاليــة ذات جــودة وقيمــة مبتكــرة، 

والمســاهمة الفاعلــة فــي التنميــة القتصاديــة.

2
 الِوحَدة:

 يقــف فريــق عمــل الخــزف الســعودي وراء نجــاح الشــركة. إذ تؤمــن الشــركة بالتعــاون، 

ــل. ــة عم ــاف كثقاف ــو واإلنص ــى النم ــز عل وترك

3
 المسؤولية: 

كقــادة فــي المملكــة وكأعضــاء فــي المجتمـــ العالمــّي، تؤمــن شــركة الخــزف الســعودي 

بــأّن العمــل علــى القضايــا الجتماعيــة والبيئيــة يقـــ ضمــن مســؤولياتها األساســية الُمدرجــة 

ــات  ــدًءا مــن العمــل مـــ الجمعي ــف الطــرق، ب ــك بمختل ــذ ذل فــي اســتراتيجية الشــركة. وُتنّف

الخيريــة المحلّيــة، وصــوًل إلــى ابتــكار حلــوٍل أكثــر مواءمــة للبيئــة.

4
 التكّيف:

ــكار،  ــا التامــة فــي البت ــُق شــركة الخــزف الســعودي بمعرفته  بعــد 4 عقــوٍد مــن العمــل، تث

والتأقلــم مـــ التغيــرات، والشــراكات طويلــة المــدى. كمــا تســعى للحفــاظ علــى إطــار 

اســتراتيجي مــرن وخــاّلق للنمــو المســتدام والعائــد لمســاهميها.

القيم
قيم الخزف السعودي هي عماُد الشركة، والتي تدخُل في صلب ثقافة وبيئة العمل، والشراكة مـ العمالء، والعالقة بالزبائن.
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تأسيس الشركة
ـــ  ــول التصني ــد لحل ــي رائ ــزود وطن ــو م ــعودي ه ــزف الس الخ
ذات المســتوى العالمــي، والــذي يعمــل علــى توفيــِر عــدٍد مــن 
حلــول البنــاء، مــن بينهــا البــالط، واألدوات الصحيــة، وســخانات 

الميــاه، والطــوب األحمــر، ومناجــم الصحــراء. 

ــاع  ــّدر قط ــعودي تتص ــزف الس ــركة الخ ــام 1977، وش ــذ ع ومن
مــن  ِبنــاٍء  حلــوِل  تقديــم  فــي  برؤيتهــا  مدفوعــة  التصنيـــ، 
الدرجــة األولــى وبمســتوى عالمــي. وبعــد 45 عاًمــا مــن العمــل 
فــي القطــاع، أصبحــت أكبــر شــركة تصنيـــ فــي المملكــة 
وإحــدى أبــرز الشــركات الموّزعــة عبــر القــارات- ألكثــر مــن 80 

دولــة، فخــورًة بكونهــا ســفير التمّيــز للمنتــج الســعودي.
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األداء المالي
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2017 2018 2019 2020 2021

15% 10.5% 26% 26% 35% مجمل الربح

-8.5% -21.5% 0.2% 5% 15% صافي الربح

-6% -15% 0.2% 5.2% 13.5% معدل العائد على حقوق الملكية

-3% -7.7% 0.1% 2.8% 8% معدل العائد على األصول

0.76 0.97 1.07 0.80 0.67 إجمالي اللتزامات/ حقوق الملكية

السيولة ورأس المال العامل )بٓاالف الرياالت(

معدلت سيولة تضمن الوفاء باللتزامات وتقيس مدى كفاءة الوضـ المالي للشركة وإدارة عملياتها

2017م2018م2019م2020م2021م

545,592422,615374,98949,632174,819رأس

المال

العامل

نسبة 

 2.0 1.67 1.45 1.051.19

السيولة

السیولة

-
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1.00

1.50

2.00

2.50

20172018201920202021

1.191.05

1.45
1.67

2.0

المؤشرات الرئيسية  

20172018201920202021
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-3%

-6%

-8%

-15%

0%

0%

3%

5%

8%

14%

الشــركة علــى مســتوى مبيعــات  حافظــت 

العــام الماضــي مــن خــالل تحقيــق صافــي 

قابــل  ريــال، وقــد  مليــار   1.5 بلغــت  مبيعــات 

ــذي انعكــس  ــك تحســن فــي األســعار وال ذل

علــى تحســن أدائهــا المالــي وزيــادة هامــش 

الربــح مقارنــة بالعــام الســابق، رغــم اســتمرار 

العالمــي  القتصــاد  قطاعــات  بعــض  تـــأثر 

 .19-covid واإلقليمــي بتداعيــات وبــاء كورونــا

ــًنا  ــر تحس ــو اآلَخ ــح ه ــي الرب ــهد صاف ــا ش فيم

 233.7 الربــح  صافــي  بلــغ  حيــث  ملحوًظــا، 

 77 بـــ  مقارنــًة   2021 عــام  خــالل  ريــال  مليــون 

مليــون ريــال عــام 2020، نتيجًة لرتفــاع هوامش 

تكلفــة  وانخفــاض  للمنتجــات  الربــح  مجمــل 

التمويــل. حيــث بلــغ هامــش الربــح لهــذا العــام 

35% مقارنــة بـــ 26% فــي العــام الماضــي بزيادة 

قدرهــا 9%. كمــا واصلــت الشــركة رفـــ طاقتهــا 

والعمــل  التشــغيلية  والكفــاءة  اإلنتاجيــة 

ــه  ــا كان ل ــاج مّم علــى تخفيــض تكاليــف اإلنت

األثــر اإليجابــي فــي تحســن الربحيــة.

أيًضــا قامــت الشــركة بمواصلــة تجديــد هويــة 

جميـــ  تغطيــة  علــى  والعمــل  معارضهــا، 

مناطــق المملكــة مــن خــالل فتــح معــارض 

جديــدة، حيــث تــم افتتــاح 8 معــارض خــالل 

عــام 2021م. وقــد تــم كذلــك تعزيــز قنــاة البيـــ 

ــا  اإللكترونــي لتلبيــة احتياجــات العمــالء محلًي

ــة الشــركة  ــز انتشــار هوي ــا بهــدف تعزي ودولًي

وعالمتهــا التجارّيــة كعالمــة رائــدة ومتميــزة 

ولتســهيل  والبنــاء  التشــييد  قطــاع  فــي 

وصــول منتجاتهــا إلــى المســتهلك النهائــي. 

كمــا قامــت الشــركة بإضافــة منتجــات حديثــة 

لتوفيــر  وذلــك  الشــركة،  لمنتجــات  ُمكّملــة 

مجموعــة متكاملــة مــن المنتجــات للعميــل، 

حيــث تــم مؤخــًرا البــدء بتجميـــ الخالطــات 

الخــزف  اســم  تحــت  العاليــة  الجــودة  ذات 

الســعودي.

األداء المالي
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قائمة المركز المالي )بٓالف الريالت(

2017 2018 2019 2020 2021 البند 

الموجودات

الموجودات المتداولة 

79,296 48,008 100,231 68,689 109,646 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

324,901 279,112 351,160 325,168 293,479 مدينون تجاريون

707,067 706,211 752,118 651,837 731,481 المخزون

1,111,264 1,033,331 1,203,509 1,045,694 1,134,606 إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

10,894 11,649 6,952 7,746 7,987 موجودات مالية، غير متداولة

1,712,645 1,811,386 1,705,095 1,620,607 1,640,698 ممتلكات وآلت ومعدات

1,775 929 510 202 - موجودات غير ملموسة باستثناء الشهرة، صاٍف

25,067 8,941 9,001 8,963 9,011 استثمارات في شركات زميلة ومشاريـ مشتركة

  63,994 75,496 71,567 موجودات غير متداولة أخرى

1,750,381 1,832,905 1,785,552 1,713,014 1,729,263 إجمالي الموجودات غير المتداولة

2,861,645 2,866,236 2,989,061 2,758,708 2,863,869 إجمالي الموجودات

 المطلوبات وحقوق الملكية     

 المطلوبات      

المطلوبات المتداولة      

465,794 566,470 292,447 201,171 234,841 قسط متداول من قروض طويلة األجل

224,498 113,080 221,255 85,045 - قروض قصيرة األجل

243,809 295,452 286,345 297,322 317,675 دائنون تجاريون

2,344 8,697 17,923 28,001 22,596 زكاة مستحقة

  10,550 11,540 13,902 مطلوبات متداولة أخرى

936,445 983,699 828,520 623,079 574,032 إجمالي المطلوبات المتداولة

  المطلوبات غير المتداولة              

225,366 352,966 588,499 463,789 422,678 قروض طويلة الجل            

69,385 71,352 78,729 85,370 87,859 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين            

  46,262 57,255 52,216 مطلوبات غير متداولة أخرى            

294,751 424,318 713,490 606,414 562,753 إجمالي المطلوبات غير المتداولة            

1,231,196 1,408,017 1,542,010 1,229,493 1,151,767 إجمالي المطلوبات         

2017 2018 2019 2020 2021 البند

حقوق الملكية      

حقوق المساهمين  

500,000 600,000 600,000 600,000 800,000 رأس المال

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

218,336 218,336 218,336 218,336 218,336 احتياطي نظامي

906,148 590,535 599,022 674,474 653,491 أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

الحتياطيات األخرى       

5,965 6,695 2,727 3,521 3,762 احتياطي القيمة العادلة

1,630,449 1,415,566 1,409,077 1,485,323 1,671,719 حقوق الملكية المتعلقة بُماّلك الشركة األم

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

1,630,449 1,458,219 1,447,051 1,529,215 1,712,102 إجمالي حقوق الملكية

2,861,645 2,866,236 2,989,061 2,758,708 2,863,869 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

المجموع التصدير
 للخارج 

المنطقة
 الجنوبية

المنطقة
 الشمالية  

والقصيم

المنطقة
 الشرقية

المنطقة
الغربية 

المنطقة
السنة الوسطى

1,534,770 113,144 257,716 199,600 199,455 375,067 389,788 2021

قائمة الدخل الشامل )بٓالف الريالت(

2017 2018 2019 2020 2021 البند 

1,139,726 1,028,048 1,235,085 1,516,060 1,534,770 اإليرادات

)971,457( )920,244( )908,511( )1,124,129( )1,006,509( تكلفة اإليرادات

168,269 107,804 326,574 391,931 528,261 مجمل الربح

)241,998( )280,595( )266,185( )265,291( )273,985( المصروفات اإلدارية والعمومية والبيعية

)73,729( )172,791( 60,389 126,640 254,276 الربح التشغيلي

17,091 12,381 14,526 20,284 28,105 إيرادات أخرى

)40,316( )50,536( )53,875( )44,713( )23,816( تكاليف التمويل

)96,954( )210,946( 21,040 102,211 258,563 صافي الربح قبل الزكاة الشرعية

)100( )9,658( )18,569( )31,723( )26,784( الزكاة الشرعية

)97,054( )220,604( 2,471 70,488 231,779 صافي ربح السنة

 صافي ربح/ )خسارة( السنة العائدة إلى

)97,054( )214,577( 7,150 77,700 233,792 المساهمين في الشركة

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

استدامة في معدالت نمو اإليرادات ومعدالت الربحية 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2017 2018 2019 2020 2021

قائمة التدفقات النقدية )بٓالف الريالت(

2017 2018 2019 2020 2021 البند

152,113 151,460 62,101 407,057 صافي التدفق النقدي التشغيلي 362,707

)49,659(      )129,511( )8,961( )35,844( )135,453( صافي التدفق النقدي االستثماري

)47,857( )53,237( )917( )402,755( )186,291( صافي التدفق النقدي التمويلي

 54,597 )31,288(  52,223 )31,542( 40,957 صافي التدفق النقدي

 24,699  79,296  48,008 100,231 النقد والنقد المماثل ٔاول السنة 68,689

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

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة  )المبالغ بآلف الريالت(

43%

7%

25%

25%

األنشطة الرئيسية

األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج: )المبالغ بآالف الرياالت(

النسبة إيرادات النشاط

99% 1,523,310 نشاط التصنيع والتجارة

1% 11,460 نشاط  التعدين

100% 1,534,770 اإلجمالّي:
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إستثمارات 
الشركة الرئيسية
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- شركة توزيع الغاز الطبيعي – )غاز ( 

شركة مساهمة بالسوق الموازية – نمو 
تٔاسســت شــركة توزيـــ الغــاز الطبيعــي فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية، بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010160762 وتاريــخ 02 / 
05 / 1421 ه الموافــق 20 / 08 / 2000 م. كمــا يتمثــل نشــاط الشــركة فــي شــراء الغــاز الجــاف مــن شــركة ٔارامكــو الســعودية، وٕانشــاء شــبكة لتوزيعــه 
علــى جميـــ المصانـــ الحاليــة والمســتقبلية فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض. وتقــوم الشــركة بتشــغيل وصيانــة هــذه الشــبكة لخدمــة 
العمــالء بموجــب ترخيــص وزارة الطاقــة رقــم )1( لســنة 1423ه والترخيــص الصناعــي رقــم 5358 /ص وتاريــخ 23 / 7/ 1432 ه، وفــي عــام 1431 ه 
الموافــق 2010 م تّمــت الموافقــة علــى إعــالن تحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة. فيمــا تــم طرحهــا فــي الســوق المــوازي فــي العــام 

1442 الموافــق 2021م.

الدولة محل
التأسيس

الدولة المحل
الرئيس

لعملياتها

نشاطها
الرئيس

نسبة ملكية
الشركة فيها رأس مالها

السعودية الرياض شراء الغاز الجاف وتوزيعه  %15.87 50 مليون ريال سعودي شركة توزيـ الغاز الطبيعي

CPC  2- شركة الخزف لألنابيب

إنتاج أنابيب فخارية ووصالتها وملحقاتها

تأسســت شــركة الخــزف لألنابيــب فــي عــام 2007 

م كشــركة مســاهمة )CPC(  مقفلــة ســعودية، 

 257 رقــم  والصناعــة  التجــارة  وزارة  لقــرار  وفًقــا 

وترخيــص   1010241426 رقــم  التجــاري  الســجل  /ق 

الفخاريــة  األنابيــب  /2007/10 23 إلنتــاج  صناعــي 

األســواق  لطلــب  تلبيــًة  وذلــك  ووصالتهــا 

المحليــة والدوليــة علــى األنابيــب الفخاريــة 

وملحقاتهــا. وتجهيزاتهــا 

الدولة محل
التأسيس

الدولة المحل
الرئيس

لعملياتها

نشاطها
الرئيس

نسبة ملكية
الشركة فيها

إيرادات 
النشاط رأس مالها

السعودية الرياض تصنيـ األنابيب الفخارية %73.89 29,112,637 149,023,110 ريالت شركة الخزف لألنابيب

3- شركة الخزف لالستثمار 

تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المنتجــات الخزفيــة وســخانات الميــاه ومكوناتهــا المختلفــة، وصنابيــر وخالطــات الميــاه، والمنتجــات البالســتيكية، 

وماكينــات الطــرد، واألغطيــة لكراســي المراحيــض، واألنابيــب الفخاريــة والبالســتيكية علــى اختــالف أنواعهــا وأشــكالها ومقاســاتها ومكمالتهــا 

ــات واآللت واألجهــزة  ــة للماكين ــة والتجزئ ــر وتجــارة الجمل ــة، واســتيراد وتصدي ــد األســطح الفخاري ــواع قرامي ـــ أن واألكــواع والمواصــالت، وجمي

والمعــدات، علًمــا بأنــه لــم يبــدأ نشــاط للشــركة حتــى اآلن.

4- شركة أرزان للتشغيل والصيانة 

ــة  ــي الســكنية والتجاري ــة ونظافــة وتشــغيل المبان ــي وصيان ــة للمبان ــل أنشــطة الشــركة فــي مقــاولت عام تتمث

وخدمــات صيانــة وإصــالح المركبــات وشــراء وبيـــ األراضــي والعقــارات لصالــح الشــركة وإدارتهــا وتطويرهــا، وتمــارس 

ــا أعمالهــا لخدمــة أغــراض الشــركة األم )شــركة الخــزف الســعودي( %100. الشــركة حالًي

الدولة محل
التأسيس

الدولة المحل
الرئيس

لعملياتها

نشاطها
الرئيس

نسبة ملكية
الشركة فيها رأس مالها اسم الشركة

التابعة

السعودية الرياض مقاولت عامة للمباني والصيانة والتشغيل وبيـ 
األراضي والعقارات لصالح الشركة.

%100 50,000 ريال شركة أرزان للتشغيل 
والصيانة

• األنظمة المالّية والمحاسبّية: 
نظــًرا ألهميــة األعمــال الماليــة والمحاســبية فــي الشــركة والتــي تتطلــب المزيــد مــن الدقــة والســرعة فــي اإلجــراءات، فقــد تــم تطويــر إجــراءات 

اإلدارة الماليــة فــي الشــركة بمــا يتوافــق مـــ المعاييــر المحاســبية الدوليــة مــن خــالل مــا يلــي:

إجــراءات  فــي  التطويــر  اســتمرار 
وآليــات العمــل المالــي والمحاســبي 
النمــو  مـــ  يتوافــق  بمــا  بالشــركة 
والتحســن فــي األداء، وبمــا يضمــن 

تعزيــز نظــام الرقابــة الداخلــي.

1

الكفــاءات  اســتقطاب  مواصلــة 
الوطنيــة ورفـــ نســب التوطيــن فــي 

والمحاســبية.  الماليــة  الوظائــف 

2

قيــام اإلدارة الماليــة علــى تطويــر 
العامليــن  أداء  مؤشــرات  نظــام 
KPIs للرفـــ مــن كفــاءة الموظفيــن 
وتحقيــق أهــداف الشــركة ورؤيتهــا.

3

ــن العمــل المالــي  ــز التكامــل بي تعزي
وإدارة  اللتــزام  إدارة  مــن  وكل 
تعزيــز  بهــدف  بالشــركة  المخاطــر 

الداخلــي.   الرقابــة  نظــام 

4

بالوفــاء  اللتــزام  اإلدارة  تواصــل 
الماليــة  الســوق  بمتطلبــات هيئــة 
والمتثــال لجميـــ التشــريعات مــن 
يضمــن  بمــا  المشــرعة  الجهــات 
تحقيــق حمايــة ألصحــاب المصالــح 

ين. لمســتثمر وا

5

إقــرار: لــم تقــم الشــركة بإعــالن أي توقعــات 
ماليــة خالل العــام 2021م.

الدولة المحل
الرئيس

لعملياتها

نشاطها
الرئيس

نسبة ملكية
الشركة فيها رأس مالها اسم الشركة

التابعة

السعودية خدمات الستيراد والتصدير والتسويق وتجارة الجملة 
في األنابيب ومواد البناء والتجزئة.

%95 500,000 ريال شركة الخزف لالستثمار 
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الوضع الزكوي والضريبي 

ــزكاة  ــهادة ال ــى ش ــركة عل ــت الش ــي 2020/12/31م وحصل ــة ف ــرة المنتهي ــن الفت ــة ع ــا الزكوي ــم إقراراته ــعودية بتقدي ــزف الس ــركة الخ ــت ش قام

النهائيــة وســارية حتــى تاريــخ 1443/09/29ه الموافــق 2022/04/30م. وســوف يتــم تقديــم اإلقــرارات للعــام 2021م خــالل المــدة النظاميــة.

كمــا قامــت الشــركات التابعــة وتحديــًدا شــركة الخــزف لالســتثمار، وشــركة الخــزف لألنابيــب، وشــركة أرزان للتشــغيل والصيانــة بتقديــم إقراراتهــا 

الزكويــة عــن الفتــرة المنتهيــة فــي 2020/12/31م، وحصلــت الشــركة علــى شــهادة الــزكاة ســارية حتــى تاريــخ 1442/09/29هـــ الموافــق 2022/04/30م 

، وســوف يتــم تقديــم اإلقــرارات للعــام 2021م خــالل المــدة النظاميــة.

ــم إقراراتهــا وســدادها فــي وقتهــا  ــم تقدي ــة الســتقطاع لشــركة الخــزف الســعودي، فقــد ت ــة القيمــة المضافــة وضريب ــق بضريب وفيمــا يتعل

المحــدد.

الرصيد في 31 ديسمبر 
2021م

صافي السداد للقرض 
خالل السنة ة القرض ُمدَّ الرصيد في 1 يناير 

2021م اسم الجهة المانحة للقرض

104,193 70,750 طويل أجل 174,943 صندوق التنمية الصناعية السعودي

)ب( قروض جهات حكومية أخرى:

وّقعــت الشــركة علــى اتفاقيــات تمويــل متوافقــة مـــ الشــريعة الســالمية لتمويــل رأس المــال العامــل مـــ عــدة جهــات حكوميــة بهــدف تعزيــز 

أنشــطتها التشــغيلية. 

المبلغ باأللف ريال سعودي.

الرصيد في 31 
ديسمبر 2020م

صافي السداد 
للقرض خالل السنة

صافي المحصل 
للقرض خالل السنة ة القرض ُمدَّ الرصيد في 1 يناير 2021م اسم الجهة المانحة 

للقرض

89,820 10,000 89,820 قصير أجل 10,000 جهات حكومية

74,782 0 0 قصير األجل 74,782 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 لتمويــل أعمــال 

التوســعة فــي المصانـــ وبضمــان ســندات ألمــٍر لصالــح البنــوك. ويتــم ســداد هــذه القــروض علــى أقســاط خــالل العــام غيــر متســاوية القيمــة.

المبلغ باأللف ريال سعودي.

الرصيد في 31 
ديسمبر 2020م

صافي السداد 
للقرض خالل السنة

صافي المحصل
للقرض خالل السنة ة القرض ُمدَّ الرصيد في 1 

يناير 2020م اسم الجهة المانحة للقرض

0 قصير األجل    )105,000(  105,000 بنوك محلية

0 )102,083( قصير األجل   102,083 بنوك محلية

0 )66,667( قصير األجل   66,667 بنوك محلية

0 )113,521( قصير األجل   113,521 بنوك محلية

0 )16,667( قصير األجل  بنوك محلية 16,667 

62,527 )3,473( 66,000 طويل األجل  بنوك محلية

 256,280 )28,475( 284,756 طويل األجل  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 2021م. كمــا تضمــن الشــركة قــرض البنــك الســعودي لالســتثمار الممنــوح إلــى الشــركة التابعــة )شــركة الخــزف 

لألنابيــب( كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م.

القروض

فيمــا يلــي بيــان بتفاصيــل القــروض طويلــة 

عليهــا  حصلــت  التــي  األجــل  وقصيــرة 

طــور  فــي  التابعــة  وشــركاتها  الشــركة 

العتياديــة: وأنشــطتها  عملياتهــا 

)أ ( قرض صندوق التنمية الصناعّية السعودّي:

ــالط  ـــ ب ــل التوســعات فــي مصان ــة الســعودّي لتموي ــة الصناعّي ــدوق التنمي ــة األجــل مــن صن ــى قــروض طويل ــت الشــركة عل ســبق وأن حصل

ــودات  ــن الموج ــان ره ــك بضم ــر وذل ــوب األحم ـــ الط ــروع مصن ــة ومش ــاه الكهربائي ــخانات المي ــة وس ــالن واألدوات الصحي ــيراميك والبورس الس

ـــ. ــة لهــذه المصان الثابت

المبلغ باأللف ريال سعودي.
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قطاعات وإدارات 
الشركة
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المصانع
 يعنــى قطــاع المصانـــ بــإدارة جميـــ مصانـــ الخــزف الســعودي والتــي يبلــغ عددهــا 14 مصنًعــا، واإلشــراف علــى ســير العمــل بهــا، 

ومتابعــة خطــوط اإلنتــاج، وإجــراءات الصيانــة والمرافــق حيــث يتــم ســنوًيا إنتــاج مــا يقــارب 52 مليــون متــًرا مربًعــا مــن البــالط، 2 مليــون 

وحــدة مــن الســخانات، مليوَنــي قطعــٍة مــن األدوات الصحيــة، باإلضافــة إلــى أعمــال التعبئــة والتغليــف. 

كما يقوم بإنشاء، وإصالح، وإعادة البناء، والتركيب للمصانـ، والمعامل، والمباني، وتركيب اآللت والمعدات وتنفيذ المشاريـ. 

المبيعات
تمكنــت شــركة الخــزف الســعودية مــن الوصــول إلــى أكبــر شــريحة مــن العمــالء مــن خــالل معارضهــا، والبالــغ عددهــا 51 معرًضــا حــول 

ر إلــى مــا  المملكــة، مّمــا ســاعد فــي زيــادة المبيعــات بواقـــ 40% مقارنــة بالعــام الماضــي، باإلضافــة إلــى قطــاع التصديــر والــذي ُيصــدِّ

يقــارب 80 دولــًة حــول العالــم. كمــا اســتحدثت الشــركة قنــاًة بيعيــًة إلكترونيــة لتلبيــة احتياجــات العمــالء باإلضافــة إلــى التعاقــد مـــ 

المتاجــر اإللكترونيــة العالميــة مثــل “أمــازون” و”علــي بابــا”. 

التسويق
قدمــت الشــركة خــالل عــام 2021 عــدة حمــالت مختلفــة علــى مــدار الســنة شــملت أغلــب المنتجــات مــن البــالط بنوعيــه )الســيراميك 

ــخانات. ــواراتها والس ــة وإكسس ــالن(، واألدوات الصحي والبورس

التصدير
 وّســعت أعمــال التصديــر مــن نطــاق اعمــال الشــركة حــول العالــم. مّمــا ســاعد فــي نمــو شــبكتها التســويقية ومبيعاتنــا العالميــة. إذ 

ر حالًيــا إلــى مــا يقــارب 80 دولــًة حــول العالــم.  ُنصــدِّ

السالمة واألمن الصناعي
يتركــز عمــل إدارة الســالمة واألمــن الصناعــي فــي حمايــة منشــآت الشــركة مــن المخاطــر الداخليــة والخارجيــة، وذلــك بتوفيــر كافــة 

وســائل ومتطلبــات الســالمة واألمــن وجْعــل بيئــة العمــل خاليــًة مــن المخاطــر والخســائر البشــرية والماديــة وفــق معاييــر المنظمــات 

ــة  ــب التشــغيل والصيان ــة فــي جوان ــى بحــث ُســبل الســالمة المثالي ــا إل ــة لألمــن والســالمة، تســعى الخــزف دائًم ــة والعالمي المحلي

لضمــان جــودة العمــال واســتمرار اإلنتــاج بأقــل التكاليــف الممكنــة. 

تقنية المعلومات  
 فـــــي عــام 2021م قامـــــت شــركة الخــزف الســعودية بإطــالق عــدة اســـــتراتيجيات تطويريــة شـــــاملة؛ لتحقيـــــق التكامــل بيــن ســعي 

الشــركة إلــى أن تكــون الشــركة الرائــدة فــي مجــال التصنيـــ والتجــارة وتلبيــة احتياجــات العمــالء مــن خــالل تطويــر وتســهيل العمليات 

التصنيعيــة والبيعيــة وإيجــاد حلــول تقنيــة وتطويريــة بشــكل مســتمر.

ي أفضل الممارسات التقنية من ذلك: حيث تم العمل على عدة برامج تطويرية لتحقيق رؤية الشركة وَتَبنِّ

اإلنجازات: 
العمــل علــى إنشــاء مصنـــ جديــد إلنتــاج البورســالن 

ــنوية  ــاج س ــة إنت ــة، وبطاق ــات العالمي ــدث التقني بأح

ر بـــ 8.25 مالييــن متــر مربـــ.  ُتقــدَّ

توسعة في المصنـ الرابـ للبالط.

التوســـ فــي المســتودعات والعمــال اللوجســتية 

لســتيعاب كميــات اكبــر مــن المخــزون.

تطويــر قــدرات وكفــاءة خطــوط اإلنتــاج لمصانـــ 

البــالط واألدوات الصحيــة والســخانات.

اإلنجازات: 
افتتاح معارض جديدة حول المملكة.

افتتاح معارض جديدة للمنتجات المخفضة.

اإلنجازات:
القيــام بالعديــد مــن البحــوث التســويقية علــى العديد 

خدمــات  وتقديــم  التطويــر  لغــرض  المنتجــات  مــن 

ومنتجــات أفضــل لعمالئنــا، إضافــًة إلــى قيــاس مــدى 

رضــا العمــالء عــن الخدمــات وتحســينها. 

المشــاركة فــي العديــد مــن المعــارض والمحافــل علــى 

المســتويين المحلــي والعالمــي. 

عبــر  العمــالء  مـــ  التواصــل  تفعيــل 

الجتماعــي. التواصــل  منصــات 

الدعم والمشاركة الجتماعية والوطنية.

اإلنجازات: 

مبيعــات  إجمالــي  مــن   %7.2 حوالــي  تحقيــق 
الشــركة خــالل  2021، وبزيــادة نحــو 14.4 % مقارنــًة 

بعــام 2020. 

تحقيــق الســخانات ألعلــى نســبة مبيعــات 
خــالل األربـــ ســنوات الســابقة.

توسيـ قاعدة العمالء والدخول لدول جديدة

خطط الطوارئ:  

تلتــزم شــركة الخــزف الســعودية بتطبيــق أفضــل 

التشــغيلية  الســالمة  ومعاييــر  األمنيــة  المعاييــر 

وترســيخ  والمــوارد  األصــول  لحمايــة  والشــخصية 

مفهــوم الســالمة، حيــث تقــوم الشــركة بتطبيــق 

خطــة طــوارئ ســنوية بإشــراف الدفــاع المدنــي. 

بالضافــة إلــى تنظيــم دورات شــهرية للموظفيــن 

مـــ اآللت وتشــغيلها.  التعامــل  حــول كيفيــة 

األهداف:

تتطلـــ اإلدارة دائًمــا إلــى رفـــ مســتوى األمــن والســالمة 

المهنيــة  والصحــة  بالبيئــة  والهتمــام  متواصــل  بشــكل 

والحــد مــن اإلصابــات واألمــراض لضمــان ســالمة الموظفين 

واألعمــال التشــغيلية. 

برنامــج التحــول الرقمــي )داعــم( الــذي يهــدف إلــى 

المــوارد  خدمــات  وإجــراءات  عمليــات  جميـــ  أتمتــة 

البشــرية.

إلــى  يهــدف  الــذي  اإللكترونيــة  الفوتــرة  نظــام 

تطويــر العمليــات البيعيــة مــن خــالل أتمتــة الفواتيــر 

الــزكاة  هيئــة  لمتطلبــات  ومواءمتــه  البيعيــة 

والجمــارك. والضريبــة 

تطويــر أنظمــة البوابــات الذكيــة لموازيــن مصانـــ الشــركة 

الــذي يهــدف إلــى زيــادة اإلنتــاج وأتمتــة العمليــات.

كمــا عملــت الشـــــركة علــى تنفيـــــذ مجموعــة مــن المبــادرات 

لرفـــ مســـــتوى خدمــة ورضــا  تهــدف  التــي  واإلجـــــراءات 

العمــالء مـــــن خــالل ايجــاد حلــول تقنية توفـــــر الخدمة بشــكل 

ــا  ــر بعمالئه ــل المباشـــ ــق التواص ــا تحقي ــهل، وأيًض ــريـ وس س

والرتقــاء بمنتجاتهــا وخدماتهــا.

سالسل اإلمداد
تتولــى إدارة المشــتريات توفيــر خدمــات إداريــة ترقــى إلــى المســتويات العالميــة لسلســلة التوريــد لشــركة الخــزف، وتضمــن تحقيــق 

مســتوى مناســب مــن الجــودة والتكلفــة، كمــا تحــاول إدارة المشــتريات دائًمــا التعامــل مـــ أفضــل المورديــن مــن حيــث اللتزام والســعر 

المناسب.

ولذلــك تقــوم بالبحــث فــي األســواق عــن أفضــل العــروض، وتتعامــل الشــركة مـــ عــدد مــن المورديــن مــن عــدد مــن الــدول لضمــان 

اســتمرار المــداد وعــدم تأثــره بتقلبــات األســعار العالميــة. 

اإلنجازات:

تحسين فعالية وكفاءة العمليات. 

تعزيز نظام الرقابة الخاص بالمشتريات.

إطالق منصة تسجيل الموردين على موقـ الشركة.
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رأس المال البشري
إن تركيــز شــركة الخــزف الســعودية علــى اســتقطاب المواهــب والكفــاءات واســتبقائها وتطويرهــا يقـــ فــي صميــم التزامهــا بدعــم 

رؤيــة 2030. وتتحمــل شــركة الخــزف الســعودية مســؤوليًة مباشــرًة تجــاه جميـــ موظفيهــا لتمكينهــم مــن اســتثمار قدراتهــم. كمــا تلتــزم 

إدارة المــوارد البشــرية ببــذل قصــارى جهدهــا لالرتقــاء بالشــركة وموظفيهــا وتطويرهــم. كمــا تلتــزم الشــركة –فــي تحقيــق جميـــ 

مبــادرات التوطيــن– بجميـــ التخصصــات الفنيــة واإلداريــة والبيعيــة والماليــة. 

تضم الشركة ما يزيد عن 4400 موظف من الجنسين في جميـ القطاعات:

ذوي  مــن  شــخًصا   60 عــن  يزيــد  مــا  الشــركة  وظفــت 

اإلعاقــة؛ وذلــك إيماًنــا منهــا بتمكينهــم وتفعيــل دورهــم 

فــي المجتمـــ.

ــي  ــة ف ــارض متخصص ــة مع ــي ثالث ــركة ف ــاركت الش ش

التوظيــف فــي أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية

المطلوبــة  التوطيــن  مســتهدفات  الشــركة  حققــت 

والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  قــرارات  حســب 

القطاعــات. جميـــ  فــي  الجتماعيــة 

لجميـــ  ــا  تدريبيًّ برنامًجــا   447 عــدد  الشــركة  أقامــت 

وخــارج  داخــل  الوظيفيــة  والمســتويات  التخصصــات 

 2701 )موظفــون   )2875 المتدربيــن  )عــدد  الشــركة 

 .)174 و)موظفــات 

نّفــذت إدارة عمليــات المــوارد البشــرية أكثــر مــن 133 

ألــف عمليــة إلكترونيــة لخدمــات الموظفيــن.

ــن  ــد م ــس والعدي ــج ولء بل ـــ برنام ــركة م ــت الش وّقع

أفضــل  لتوفيــر  وذلــك  التجاريــة،  والجهــات  البنــوك 

الخصومــات لموظفيهــا وتوفيــر امتيــازات مناســبة لهــم.

قامــت الشــركة بتطبيــق »برنامــج إدارة األداء«  لتحفيــز الموظفيــن وفًقــا لطبيعــة أعمالهــم؛ وهــذا يعــزز ثقافــة »األجــر مقابــل األداء« 

بيــن فريــق عملهــا - لترســيخ إحســاس أقــوى بقيمــة العمــل وأهميتــه. 

السعوديين

1100
الجنسيات األخرى 

3300

المسؤولية 
المجتمعية:

مــن  بأنــه  الســعودية  الخــزف  شــركة  فــي  نؤمــن 

واجباتهــا تجــاه المجتمـــ أن تســاهم فــي رفـــ مســتوى 

حيــاة الفــرد داخــل المجتمـــ ويتجــاوز التزامهــا إلــى إثــراء 

حيــاة النــاس لتشــمل المجتمـــ بشــكل أوســـ؛ حيــث تستشــعر 

ــا  ــي نعمــل فيه ــا الســتثمار فــي المجتمعــات الت الشــركة أن عليه

ليعــود بالخيــر والنفـــ علــى الجميـــ علــى المــدى البعيــد. لذلــك كانــت 

للشــركة ومــا تــزال مبــادرات نحــو توظيــف األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

ــف أفــراد المجتمـــ وبالتعــاون مـــ عــدة جهــات مرخصــة ومتخصصــة فــي  مــن مختل

اســتقطابهم وتقديــم التدريــب الــذي ُيمكِّنهــم مــن تأديــة واجباتهــم العمليــة وتوفيــر بيئــة 

ــم  ــي تهت ــة الت ــات الخيري ــد مــن الجمعي العمــل المناســبة لهــم. كمــا تدعــم الشــركة العدي

ـــ.  ــة للجمي ــرص المتكافئ ــر الف ــا بتوفي ــا مّن ـــ، إيماًن ــراد المجتم ـــ أف بجمي

المستودعات والتسليمات

التنظيميــة  لإلجــراءات  المســتمر  والتحســين  التطويــر 

والرقابيــة علــى المخــزون وإتبــاع اإلســتراتيجيات الحديثــة 

ــزو. ــق نظــام األي فــي إدارة المخــازن وتطبي

وإداريــا  فنيــا  بالمناطــق  الفــروع  مســتودعات  ربــط 

إيجابيــًا علــى  انعكــس  الرئيســية ممــا  بالمســتودعات 

وتحســينها. العمليــات  تطويــر 

بإســطول  العمــالء  إلــى  الشــحن  أســطول  تدعيــم 

حديــث ممــا ســاهم فــي تقليــل وقــت توصيــل البضائـــ 

ــل. ــى العمي إل

ــي  ــاع المدن ــتراطات الدف ــات واش ـــ متطلب ــق جمي تطبي

ــتودعات. ـــ المس ــة بجمي ــدن الصناعي ــة الم وهيئ

تمكيــن ودعــم الموظفيــن الســعوديين واســتقطاب 

الكفــاءات ورفـــ نســبة الســعودة.

ــحن  ــى ش ــليمات  عل ــتودعات والتس ــت إدارة المس عمل

59,102 شــاحنة إلــى عمــالء شــركة الخــزف الســعودي ) 

محليــًا – دوليــًا (

البضائـــ  الشــحن  لتقليــل تكاليــف  المســتمر  الســعي 

إلــى العمــالء ممــا ســاهم فــي خفــض التكاليــف
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الحوكمة
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االلتزام والمخاطر
المخاطر المحتملة ألعمال الشركة:

تواجــه الشــركة العديــد مــن المخاطــر الســتراتيجية والتشــغيلية والســوقية والماليــة وأمــن المعلومــات، 

ولذلــك تقــوم إدارة المخاطــر بتقييــم احتماليــة حــدوث تلــك المخاطــر وآثارهــا المتوقعــة والتوصيــة 

ــا أو  ــا كان مســتواها؛ لتفاديه ــك المخاطــر مهم ــذ خطــط وبرامــج للتعامــل مـــ تل إلدارة الشــركة لتنفي

تقليــل تأثيرهــا فــي عمليــات الشــركة قــدر اإلمــكان. ومــن أهــم المخاطــر التــي تتــم متابعتهــا وتقييمهــا 

باســتمرار مــا يلــي:

مخاطر التغيرات والتعديالت في التشريعات والقوانين واألنظمة الحكومية:

مــة  تســعى الشــركة لضمــان اللتــزام التــام بكافــة التشــريعات والقوانيــن الحكوميــة المنظِّ

لألعمــال والتعديــالت التــي تطــرأ عليهــا، مــن خــالل مــا تقــوم بــه إدارة اللتــزام بالتحقــق مــن ضمــان 

تقّيــد الشــركة التــام بجميـــ األنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمــات مــن الجهــات التنظيميــة 

ذات العالقــة، ومتابعــة خطــط اللتــزام بتلــك التشــريعات والتواريــخ المتوقعــة لذلــك.

مخاطر انقطاع الخدمات الرئيسية وتوقف األعمال:

تقــوم الشــركة بتقييــم مســتمر لخطــط ضمــان اســتمرارية األعمــال فــي حــال حــدوث انقطــاع أليٍّ 

ــر مــن  ــار وجــود أكث ــاء، غــاز...( حيــث وضعــت فــي عيــن العتب مــن الخدمــات الرئيســية )مــاء، كهرب

مصــدر لهــذه المــوارد ووجــود إجــراءات تضمــن العــودة لإلنتــاج بالوضـــ الطبيعــي فــي أقــِل وقــٍت 

ممكــٍن، باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم الشــركة بالتأميــن ضــد توقــف األعمــال بشــكل دوري.

مخاطر الحريق:

ــاج  ــات اإلنت ــر فــي عملي ــق يؤث تســعى الشــركة لضمــان اســتمرارية أعمالهــا دون حــدوث أي حري

والمبيعــات، ولذلــك تســعى الشــركة دائًمــا لاللتــزام بتعليمــات الدفــاع المدنــي والحصــول علــى 

ــآت،  ــف المنش ــي مختل ــكل دوري ف ــق بش ــر الحري ــم مخاط ــة لتقيي ــة، باإلضاف ــص النظامي التراخي

وتدريــب الموظفيــن علــى التعامــل مـــ هــذه المخاطــر.

ــر أنظمــة اإلطفــاء فــي مصانعهــا ومســتودعاتها، مـــ التأكيــد  ــا بتطوي كمــا تقــوم الشــركة حالًي

علــى وجــود وثيقــة للتأميــن ضــد الحريــق لكافــة مبانــي الشــركة ومنشــآتها.

مخاطر الموردين وتذبذب األسعار:

طــورت الشــركة مــن اســتراتيجيتها فــي مواجهــة التذبــذب فــي أســعار قطـــ الغيــار والمــواد 

األوليــة وتأُثــر بعضهــا بأســعار الصــرف، حيــث قامــت بالبحــث عــن أكثــر مــن مصــدٍر للتوريــد، وتحديــث 

قوائــم المورديــن، والســعي لتوثيــق هــذه العالقــة عبــر عقــوٍد تضمــن الســتقرار والثبــات باألســعار، 

بمــا يضمــن توريــد هــذه المــواد فــي الوقــت المناســب والســعر المناســب.

كمــا قامــت الشــركة فــي اآلونــة األخيــرة باســتحداث موقـــ إلكترونــي خــاص لعتمــاد المورديــن، 

ــتجدات  ــود مس ــال وج ــي ح ــب ف ــل المناس ــود البدي ــم، ووج ــودة منتجاته ــم وج ــان كفاءته وضم

مختلفــة.

مخاطر المنافسة المحلية: 

قامــت الشــركة بالتوســـ بعمليــات التجــارة اإللكترونيــة مــن خــالل الموقـــ اإللكترونــي والتطبيــق 

الخــاص بالشــركة علــى نظامــي IOS وAndroid باإلضافــة لفتتــاِح عــدٍد مــن المعــارض الجديــدة 

فــي مناطــق جديــدة فــي المملكــة بعــد دراســات ســوقية وافيــة، وذلــك بهــدف توســيـ شــبكة 

ــى الحصــة  ــة لضمــان المحافظــة عل ــادة مبيعــات الشــركة، ونشــر العالمــة التجاري المعــارض، وزي

الســوقية و زيادتهــا ضمــن هامــش ربــح محســوب وتكاليــف محــددة. 

مخاطر السيولة واالئتمان:

ــعار  ــر أس ــان وتغيُّ ــيولة والئتم ــر الس ــة مخاط ــط لمواجه ــن الخط ــدٍد م ـِ ع ــ ــركة بوض ــت الش قام

ــد  ــق عوائ ــة ولتحقي ــرة األجــل لمواجهــة أّي التزامــات طارئ ـــ قصي ــط الودائ الصــرف مــن خــالل رب

ماليــة إضافيــة، كمــا تقــوم إدارة الخزينــة بمراجعــة أســعار الصــرف بشــكل دوري لضمــان الحصــول 

علــى أفضــل األســعار، وتســعى الشــركة لمراجعــة أســعار الفوائــد على القــروض بهــدف تخفيضها 

والحصــول علــى أفضــل األســعار مــن البنــوك.

مخاطر أمن المعلومات:

ــات  ــة المعلوم ــت إدارة تقني ــا قام ــات، كم ــن المعلوم ــٍة ألم ــٍة خاص ـِ سياس ــ ــركة بوض ــت الش قام

بوضـــ أنظمــِة حمايــٍة علــى أجهــزة وأنظمــة الشــركة بهــدف حمايــة معلومــات وبيانــات الشــركة، 

ــم علــى أنظمــة  ــات التــي تت ـــ العملي ــة مــن جمي ــة يومي باإلضافــة لقيامهــا بأخــذ ُنســخ احتياطي

ــر مــن مــكان. ــك وفــي أكث الشــركة حيــث تقــوم بتخزينهــا علــى خــوادم خاصــة لذل

سياسة الشركة في تقييم وإدارة المخاطر :

ـــ  ــها وض ــن تأسيس ــدف م ــث كان اله ــام 2021م، حي ــة الع ــذ بداي ــا من ــر أعماله ــدأت إدارة المخاط ب

إدارة  المتوّقعــة وتزويــد  آثارهــا  المخاطــر واحتماليتهــا وتحديــد  لتقييــم  سياســات وإجــراءات 

الشــركة بالتوصيــات الالزمــة فيمــا يخــص تفعيــل اإلجــراءات الرقابيــة أو وضـــ إجــراءات معينــة أو 

ــن. ــات أخــرى مــن خــالل التأمي ــول المخاطــر أو نقــل أثرهــا لجه قب

تقــوم إدارة المخاطــر بعملهــا مــن خــالل تصنيــف المخاطــر إلــى مخاطــر اســتراتيجية، وتشــغيلية، وماليــة، 

وســوقية، وائتمانيــة، ومعلوماتيــة، ومــن ثــم تقييــم تلــك المخاطــر وفــق أفضــل الممارســات العالميــة، 

وبمــا يتوافــق مـــ المعاييــر العالميــة والمحليــة بهــذا الخصــوص.

تتولــى لجنــة المراجعــة مهــام لجنــة المخاطــر فــي الشــركة المنصــوص عليهــا فــي لئحــة حوكمــة 

الشــركات، وبمــا يضمــن إْطــالع مجلــس اإلدارة بشــكل دوري علــى نتائــج تقييــم المخاطــر فــي الشــركة 

ــة التعامــل معهــا. ــات المقترحــة بخصوصهــا وآلي وآثارهــا والتوصي
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حقوق المساهمين 

قامــت شــركة الخــزف الســعودية بإرســاء مبــدأ المســاواة فــي التعامــل مـــ المســاهمين تقديــًرا ألهميــة حمايــة حقوقهــم ومصالحهــم وفًقــا 

ــا  ــي فيم ــح، ويشــجـ التعــاون اإليجاب ــا لهــم األنظمــة واللوائ ــي تكفله ــة حقــوق المســاهمين الت ــذي يؤكــد حماي إلطــار حوكمــة الشــركات ال

بيــن الشــركة والمســاهمين بهــدف خلــق كيــان ناجــح وقابــل لالســتمرار، ولبنــاء عالقــة ثقــة بيــن الشــركة والمســاهمين علــى أســس ومبــادئ 

ــن المســاهمين مــن  ــي ُتمكِّ ــات الت ــة المعلوم ــر كاف ــزام الشــركة بدورهــا فــي توفي ــد الت ــة والعــدل والُمســاواة، وتأكي الشــفافية والمصداقي

ممارســة كامــل حقوقهــم.

 التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تلتزم الشركة بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، لغرض مساعدة 

المستثمرين في اتخاذ القرارات الستثمارية بناًء على معلومات صحيحة ووافية، حيث ُتطِلعهم على أداء الشركة 

وأنشطتها من خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتها، كذلك وإطالعهم بشكل مستمر على أي تطور مهم قد يطرأ 

ويكون له تأثير في وضعها المالي وأعمالها بما ل يؤثر في قدرتها التنافسية. وتلتزم الشركة بتنفيذ السياسات 

واإلجراءات الخاصة باإلفصاح وفًقا لألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة. وتعمل الشركة على تعزيز قنوات 

التواصل مـ كافة المستثمرين المحليين واألجانب والحرص على المشاركة في المؤتمرات والجتماعات الدورية. 

تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:

ر الشركة جميـ المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفًقا لمعايير اإلفصاح من دوِن تمييٍز بينهم،  )أ( ُتوفِّ

وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمِل وجٍه، وُيحَرص أن تكون هذه المعلومات وافيًة ودقيقًة وُمحّدثًة بطريقة 

منتظمة وفي المواعيد المحددة، وذلك في عدد من وسائل النشر )موقـ الشركة اإللكتروني وموقـ تداول( 

باإلضافة إلى تقارير الشركة السنوية.

 )ب( تعلن الشركة عن موعد انعقاد الجمعّية العاّمة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بـــ 21 يوًما على األقل، 

ويتم نشر الدعوة في موقـ السوق المالية السعودية »تداول« و موقـ الشركة اإللكتروني. 

)ج( إتاحة الشركة للمساهمين التصويت اآللي على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة، وفًقا للضوابط ذات 

العالقة.

حقوق التصويت:

ه في التصويت، وتتجنب وضـ أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق  ُتسّهل الشركة ممارسة المساهم لحقَّ

التصويت، كما تتحقق من أن وكالت المساهمين لحضور اجتماع جمعية المساهمين كتابية هي غير أعضاء مجلس 

اإلدارة ولـغير موظفي الشركة، وقد نص النظام األساس للشركة على وجوب استخدام التصويت التراكمي عند 

التصويت لنتخاب مجلس اإلدارة.

حقوق المساهمين في أرباح األسهم:

يكــون للمســاهمين حقــوٌق فــي األربــاح الصافيــة الســنوية طبًقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي سياســة الشــركة فــي 

توزيـــ األربــاح، ويتــم إطــالع المســاهمين علــى هــذه السياســة فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة.

1

2

3
4

رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2021م

ليــس لــدى الشــركة أســهم ممتــازة أو أســهم تتمتـــ بحقــوق أولويــة فــي التصويــت ســواء للمســاهمين أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو  منســوبيها، 

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

األساسي.

800,000,000
ريال سعودي

رأس المال المصرح به  

  80,000,000
ريال سعودي

األسهم المطروحة

800,000,000
ريال سعودي

رأس المال المدفوع 

معلومات المساهمين

فيما يلي بيان لكبار الُماّلك الذين يملكون 5% َفَما فوق نهاية العام 31/12/2021م:
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أسهم الخزينة                                       

ــة للمســاهمين والمنعقــدة فــي 2019/02/12م،  ــر العادي ــة العامــة غي ــا لقــرار الجمعي ــة وفًق قامــت الشــركة خــالل عــام 2019م بشــراء أســهم خزين

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

2020م ولمــدة ثــالث ســنوات.

الغرض من شراء الشركة ألسهمها النسبة من إجمالي األسهم المصدرة عدد األسهم البيان

برامج أسهم الموظفين %0.29 234 ألًفا  أسهم الخزينة

توزيع األرباح 

)ب ( توزيع األرباح النقدية خالل 2021م 

 

ــاٍح نقديــة علــى المســاهمين عــن النصــف األول مــن العــام 2021م بواقــع 0.75 ريــال عــن كل ســهم ويوضــح  أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع أرب

الجــدول التالــي بيــان توزيــع األربــاح علــى المســاهمين عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م:

4 3 2
صافــي  مــن   )%10( ُيجّنــب 

الحتياطــي  لتكويــن  األربــاح 

النظامــي للشــركة، ويجــوز أن 

تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة 

متــى  التجنيــب؛  هــذا  وقــف 

بلــغ الحتياطــي المذكور )%30( 

مــن رأس المــال المدفــوع.

العاديــة  العامــة  للجمعيــة 

اقتــراح مجلــس  علــى  بنــاًء 

نســبًة  ُتجّنــب  أن  اإلدارة 

مئويــًة مــن صافــي األربــاح 

ــي  ــي اتفاق ــن احتياط لتكوي

عــام. 

تقــرر  أن  العامــة  للجمعيــة 

ُأخــرى  احتياطيــات  تكويــن 

يحقــق  الــذي  بالقــدر  وذلــك 

يكفــل  أو  الشــركة  مصلحــة 

قــدر  ثابتــة  أربــاح  توزيـــ 

اإلمــكان علــى المســاهمين.

ــك  ــد ذل ــي بع ــن الباق ــوّزع م ُي

علــى المســاهمين بنســبٍة ل 

مــن   )%5( خمســة  عــن  تقــل 

ــوع.    ــركة المدف ــال الش رأس م

1

وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم: 

)أ( سياسة توزيع األرباح

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

للجمعيــة العامــة أن ُتِقــّر توزيـــ أربــاٍح بشــكل ســنوي أو نصــف أو ربـــ ســنوي، ويجــوز تفويــض مجلــس اإلدارة فــي ذلــك. وتدفـــ األربــاح المقــرر 

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

المالّيــة.

الربح الموزع لكل سهم  تاريخ التوزيع  تاريخ االستحقاق  تاريخ اإلعالن 

0.75 2021/08/15 2021/08/01 2021/07/27

- خــالل العــام المالــي 2021 تّمــت زيــادة رأس مــال الشــركة مــن 600 مليــون ريــال ســعودي إلــى 800 مليــون ريــال ســعودي، وهــو مــا يمثــل زيــادًة 

بنســبة 33,33% فــي رأس مــال الشــركة.

اإلفصاحات المهمة خالل 2021م 
حرصــت الشــركة علــى اإلفصــاح بنحــٍو منتظــٍم فــي موقـــ الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(، علــى التطــورات الجوهريــة والبيانــات الماليــة 

ــح، حيــث  ــا للضوابــط واألحــكام المنظمــة للشــفافية واإلفصــاح وعرضهــا للمســاهمين والمســتثمرين وأصحــاب المصال واألحــداث الهامــة وفًق

أعلنــت شــركة الخــزف الســعودي خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 عــن العديــد مــن األحــداث المهمــة موجهــًة لمســاهمي الشــركة، 

فــًة حســب تاريــخ اإلعــالن: ُيــدَرج فيمــا يلــي موجــٌز لــكل منهــا ُمصنَّ

عنوان اإلعالن تاريخ اإلعالن   الرقم

إعالن شركة الخزف السعودي عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة )4( فبراير 1

إعالن شركة الخزف السعودي عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم )4( فبراير 2

إعالن شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2020 )16( فبراير 3

تدعو شركة الخزف السعودي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل 

التقنية  الحديثة
)9( مارس 4

إعالن شركة الخزف السعودي عن بدء التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

المتضمنة  زيادة رأس مال الشركة الجتماع الول
)25( مارس 5

إعالن شركة الخزف السعودي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على 

زيادة رأس مال الشركة 
)31( مارس 6

تعلن شركة الخزف السعودي عن حصول إحدى الشركات التي تستثمر بها على موافقة الهيئة على اإلدراج 

المباشر في  السوق الموازية 
)1( أبريل 7

إعالن شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ) ثالثة أشهر (  )21( أبريل 8

إعالن شركة الخزف السعودي عن شراء أرض بقيمة 55.9 مليون ريال سعودي )14( يوليو 9

إعالن شركة الخزف السعودي عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقه مـ الشريعة السالمية من خالل 

عدد من البنوك بهدف إعادة تمويل القروض القائمة
)15( يوليو 10

إعالن شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 ) ستة أشهر (  )27( يوليو 11

إعالن شركة الخزف السعودي عن توزيـ أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الول من العام 2021م )27( يوليو 12

إعالن شركة الخزف السعودي عن إنشاء مصنـ جديد لنتاج بالط البورسالن )19( أغسطس 13

إعالن شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ) تسعة أشهر(  )18( أكتوبر 14

إعالن شركة الخزف السعودي عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة )1( ديسمبر 15
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جمعيات المساهمين 

اجتماعات الجمعيات العاّمة للُمساهمين

خــالل العــام المالــي 2021م تــم عقــد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 

للُمســاهمين فــي يــوم الثالثــاء 1442/08/17 هـــ الموافــق 2021/03/30م، 

الشــركة  لمســاهمي  الموجهــة  اإلدارة  مجلــس  دعــوة  علــى  بنــاًء 

لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتــي تــم إعالنهــا 

بموقـــ الســوق الماليــة الســعودية “تــداول”، وعليــه انعقــد الجتمــاع 

بحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة:

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

النسبة عدد األسهم  عدد المساهمين

%46.89 28,134,641 320

نتائج اجتماع الجمعية العامة 

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

الموافقة على تقرير ُمراِجـ حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

الموافقــة علــى قــرار مجلــس اإلدارة بتعييــن األســتاذ/ عبــد العزيــز بــن عبــد الكريــم الخريجــي - مســتقل عضــًوا فــي لجنــة المراجعــة ابتــداًء 
مــن تاريــخ 04-02-2021م وحتــى نهايــة فتــرة عمــل اللجنــة الحاليــة بتاريــخ 31-03-2022م، وذلــك بــدًل مــن عضــو اللجنــة الســابق األســتاذ/ ســامي 
بــن إبراهيــم العيســى - غيــر تنفيــذي علــى أن يســري التعييــن ابتــداًء مــن تاريــخ القــرار الصــادر فــي 04-02-2021م، ويأتــي هــذا التعييــن وفًقــا 

لالئحــة الحوكمــة الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة.

الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي تّمــت بيــن الشــركة وشــركة توزيـــ الغــاز الطبيعــي - شــركة زميلــة والتــي ِلعضــو مجلــس اإلدارة 
األســتاذ/ عبــد الكريــم بــن إبراهيــم النافـــ مصلحــٌة غيــر مباِشــرة فيهــا، وهــي عبــارة عــن تمثيلــه للشــركة والتــي يمثــل نشــاطها الرئيســي فــي 
شــراء الغــاز الطبيعــي وتوزيعــه علــى المصانـــ فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض، وقــد بلغــت قيمــة التعامــالت خــالل عــام 2020م مبلــغ 

)42.4( مليــون ريــال ســعودي )أوامــر شــراء(، و)793( ألــف ريــال ســعودي )توزيعــات األربــاح المســتلمة(.

الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي تّمــت بيــن الشــركة وشــركة الخــزف لألنابيــب - شــركة تابعــة والتــي ِلعضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/ 
ســامي بــن إبراهيــم العيســى مصلحــٌة غيــر مباشــرة فيهــا وهــي عبــارة عــن تمثيلــه للمؤسســة العامــة للتأمينــات الجتماعيــة ويمثــل نشــاطها 
الرئيســي فــي تصنيـــ وبيـــ األنابيــب الفخاريــة. وقــد بلغــت قيمــة التعامــالت خــالل عــام 2020م مبلــغ )25.6( مليــون ريــال ســعودي )قــروض 

وســداد التزامــات(، ومبلــغ )324( ألــف ريــال ســعودي )مبيعــات منتجــات(.

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيـ أرباح نقدية بشكل ربـ/ نصف سنوي عن العام المالي 2021م.

الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بصالحيــة الجمعيــة العامــة العاديــة بالترخيــص الــوارد فــي الفقــرة )1( مــن المــادة الحاديــة والســبعين 
مــن نظــام الشــركات، وذلــك لمــدة عــاٍم مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة أو حتــى نهايــة دورة مجلــس اإلدارة المفــوض، أيهمــا أســبق، وفًقــا 

للشــروط الــواردة فــي الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــًذا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدَرجــة.

ــا لحســابات الشــركة؛  ــة المراجعــة بتعييــن شــركة إبراهيــم أحمــد البســام وشــركائه محاســبين قانونييــن ُمراجًع الموافقــة علــى توصيــة لجن
وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للربعيــن )الثانــي والثالــث( الســنويين مــن العــام المالــي 2021م، والربـــ األول مــن العــام 

ــه. ــد أتعاب ــي 2022م، وتحدي المال

الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بشــأن زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة لمســاهمي الشــركة وفًقــا لمــا يلــي:- 
ســتتم الزيــادة مــن خــالل رســملة مبلــغ 200 مليــون ريــال مــن األربــاح المبقــاة، وســيتم منــح المســاهمين ســهًما لــكل ثالثــة أســهم مملوكــة، 
ويبلــغ رأس مــال الشــركة قبــل الزيــادة 600 مليــون ريــال تمثــل 60 مليــون ســهم، وبعــد الزيــادة ســتكون 80 مليــون ســهم بقيمــة 800 مليــون ريــال، 
وتبلــغ نســبة الزيــادة 33.3%، ســيكون تاريــخ أحقيــة أســهم المنحــة لمســاهمي الشــركة المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة المقيديــن فــي ســجل ُمســاِهمي الشــركة لــدى شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )مركــز اإليــداع( فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول 
يلــي تاريــخ الســتحقاق، وفــي حــال وجــود كســور أســهم؛ ســيتم بيعهــا وتوزيـــ قيمتهــا خــالل 30 يوًمــا مــن تاريــخ تحديــد األســهم المســتَحقة 

لــكل مســاهم.

الموافقة على تعديل المادة )7( من نظام الشركة األساس المتعلقة برأس المال.

الموافقة على تعديل المادة )8( من نظام الشركة األساس المتعلقة بالكتتاب باألسهم.

سجل المساهمين 

السبب تاريخ الطلب #

إجراءات الشركات )13( ديسمبر 1

ملف األرباح  )13( يونيو، )02( أغسطس 2
الجمعية العامة )30( مارس   3

أخرى - عالقات المستثمرين )14( يناير، )21( أبريل، )10( مايو  4
7 تقارير  المجموع

عدد طلبات الشركة لسجل الُمساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها لعام 2021م 
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.

أعضاء مجلس اإلدارة

يوسف بن
 صالح أبا الخيل

الوظائف الحالية
متقاعد

الوظائف السابقة
متقاعد

المؤهالت
ماجستير علوم إدارة نظم المعلومات

الخبرات
عمل في مركز المعلومات الوطني/ محلل حاسب آلي ومسؤول 

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

منها.

عبدالكريم بن
 ابراهيم النافع

الوظائف الحالية
متقاعد 

الوظائف السابقة
مدير عام صندوق التنمية الصناعي السعودي

الرئيس التنقيذي لشركة الخزف السعودي

المؤهالت
بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة

الخبرات
خبرات مالية وصناعية المنبثقة منها.

عبدالعزيز بن
 عبدالكريم
 الخريجي

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة الخريجي لالستثمار

الوظائف السابقة
الرئيس التنفيذي لشركة الخريجي لالستثمار

المؤهالت
بكالوريوس علوم في اإلدارة

الخبرات
مجموعة شركات الخريجي من 2001م .

شركة تشب العربية للتأمين التعاوني.

سامي بن ابراهيم 
العيسى

الوظائف الحالية
مدير عام المراجعة الداخلية -المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

الوظائف السابقة
مدير عام الرقابة المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

المؤهالت
ماجستير إدارة العمال التنفيذي

الخبرات
مدير عام المراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية 

من يناير 2012م – حتى تاريخه. مدير عام الرقابة المالية بالمؤسسة 
العامة للتأمينات الجتماعية من يونيو 2010م حتى ديسمبر 2011م. مدير 

إدارة الرقابة المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية من يوليو 
2008م حتى يونيو 2010م. أمين لجنة المراقبة بالمؤسسة العامة للتأمينات 

الجتماعية من 2012 وحتى تاريخه.

متعب بن محمد
 الشثري

الوظائف الحالية
مدير إدارة صناديق الملكية الخاصة – صندوق الستثمارات العامة

الوظائف السابقة
شركة أرامكو السعودية

الستشارات اإلدارية

المؤهالت
ماجستير إدارة أعمال

الخبرات
شركة أرامكو السعودية – الستشارات اإلدارية من 2008م – 2013م.

شركة الرياض العالمية لألغذية – المكتب الستراتيجي من 2015م – 
2017م.

صندوق الستثمارات العامة – الستثمارات السعودية من 2018م – حتى 
اآلن.

عبدالله بن تركي 
السديري

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة امالك العالمية للتمويل العقاري

الوظائف السابقة
نائب الرئيس التنفيذي  - مدير تنفيذي للتطوير الستراتيجي – شركة 

امالك العالمية للتمويل العقاري .
مدير تنفيذي اإلئتمان والمخاطر – شركة امالك العالمية للتمويل 

العقاري .
مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة سامبا المالية .

المؤهالت
ماجستير إدارة دولية

الخبرات
الستراتيجية والتطوير .

الئتمان والمخاطر .
قسم تمويل الشركات.

ماجد بن عبدالله
 العيسى

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية

الوظائف السابقة
الرئيس التنفيذي لشركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية

الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للجبس.
مدير صندوق تطوير الفرص والستثمار بالشركة السعودية للصناعات 

الساسية )سابك(.

المؤهالت
ماجستير في اإلدارة الصناعية.

الخبرات
عضو مجلس الدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الخزف السعودية 

منذ 2019 وحتى اآلن والرئيس التنفيذي منذ 2020. 
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 والستثمار بشركة سابك من 2013 – 2016م.

صندوق التنمية الصناعية السعودي من 2000 – 2013.

تركي بن
 سعود الدايل

الوظائف الحالية
مدير الستثمار في الشركات الخاصة شركة الستثمارات الرائدة

الوظائف السابقة
السعودي الفرنسي كابيتال - الستثمار

المؤهالت
ماجستير إدارة أعمال

الخبرات
جي بي مورغان – الستثمار من 2007 – 2009.
الرياض كابيتال – الستثمار من 2009 – 2012.
مجموعة أبراج – الستثمار من 2012 – 2014. 

السعودي الفرنسي كابيتال – الستثمار من 2014 – 2017. 
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اإلدارة التنفيذّيةخبرات أعضاء اللجان الخارجيين

الوظائف الحالية: متقاعد

الوظائف السابقة: مدير إدارة الشؤون المالية واإلدارية والستثمار في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

المؤهالت: ماجستير إدارة أعمال ومحاسبة

الخبرات: شغل عدة مناصب في عضوية مجالس اإلدارة ورئاسة اللجان لعدة شركات منها:

شركة الراجحي للتأمين التعاوني 	 

شركة الجوف الزراعية	 

شركة األسمنت المتحدة الصناعية	 

شركة ملكية لالستثمار	 

شركة طيبة القابضة	 

شركة الجوف الزراعية 	 

الشركة األهلية للتأمين	 

شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات	 

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(	 

مركز العتماد السعودي	 

ناصر بن عبد الله العوفي
عضو لجنة المراجعة

أحمد بن سليمان المزيني
عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية: 

مؤسس واستشاري رئيس – كواليتي آند تايم لالستشارات	 

شريك مؤسس – َسَنْد لخدمات األعمال.	 

الوظائف السابقة: عضو مجلس إدارة منتدب – الشركة السعودية لألسماك.

المؤهالت: درجة الماجستير في اإلدارة العامة 

الخبرات: 

شريك مؤسس والشريك التنفيذي المسؤول عن قطاع الستشارات المالية -شركة تيم ون	 

مديًرا للمحاسبة المالية في بنك البالد )شركة مساهمة سعودية(	 

 مديًرا للتطوير التنظيمي لدى الهيئة العليا للسياحة	 

العمل لدى شركة إرنست ويونغ العالمية.	 

نائب رئيس تنفيذي للمالية والخدمات المساندة لشركة مشاريـ األرجان	 

 نائب المدير العام للمالية والخدمات المساندة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(، 	 

نائب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية والمخاطر لشركة منافـ القابضة	 

عضو مجلس اإلدارة المنتدب للشركة السعودية لألسماك	 

عيد بن عبدالله العنزي ماجد بن عبد الله العيسى

يزيد بن خالد المرشود وليد بن محمد البسام

الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية
الوظائف 

الحالية 

الرئيس التنفيذي لشركة باتك لالستثمار واألعمال 

اللوجستية
الوظائف 
السابقة 

ماجستير في اإلدارة الصناعية المؤهالت 

الخبرات

الخــزف  بشــركة  التنفيذيــة  اللجنــة  وعضــو  الدارة  مجلــس  عضــو   •

 .2020 منــذ  التنفيــذي  والرئيــس  اآلن  وحتــى   2019 منــذ  الســعودية 

• الرئيــس التنفيــذي لشــركة باتــك لالســتثمار واألعمــال اللوجســتية مــن 

2019 وحتــى 2020.

• الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي 

الشــركة الوطنيــة للجبــس مــن 2016 – 2019.

ــر الفــرص والســتثمار بشــركة ســابك مــن 2013 –  ــدوق تطوي ــر صن • مدي

2016م.

• صندوق التنمية الصناعية السعودي من 2000 – 2013.

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في شركة الخزف 
السعودية

الوظائف 
الحالية 

نائب الرئيس التنفيذي لشؤون “السيراميك” في شركة 
الخزف السعودية

الوظائف 
السابقة 

ماجستير في الجيولوجيا القتصادية  - المعادن الصناعية . المؤهالت 

الخبرات

الخــزف  شــركة  فــي  الفنيــة  للشــؤون  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب   •

2018م. عــام  منــذ  الســعودية 

نائــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون مصانـ “الســيراميك“ )البــالط والدوات 

الصحيــة (في شــركة الخــزف الســعودية )2017م –2018م(.

مديــر عــام مصانـــ البــالط فــي شــركة الخــزف الســعودية ))2009م   •

-2017م(.

• مدير إنتاج مصانـ البالط في شركة الخزف السعودية )2004م-2009م(.

• رئيس إنتاج في شركة الخزف السعودية )2001م-2004م(.

• مهندس إنتاج في شركة الخزف السعودية )2001م-2001م(.

• ضابط إنتاج في شركة الخزف السعودية )1999م-2001م(.

• جيولوجي متدرب في شركة الخزف السعودية )1998م-1999م(.

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الخزف 

السعودية
الوظائف 

الحالية 

المدير المالي لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية )زجاج( 
الوظائف 
السابقة 

دكتوراه في المحاسبة والحوكمة وزميل هيئة المحاسبين 

القانونيين
المؤهالت 

الخبرات

•المديــر المالــي للمجموعــة CFO وســكرتير لجنــة المراجعــة وعضــو لجنــة 

الحوكمــة – شــركة الصناعــات الزجاجيــة الوطنيــة )زجــاج(.

مستشار لدى مجموعة سيركل لالستشارات.

• مستشار ميزانية في وزارة الشؤون البلدية والقروية. 

إلــى أســاس  النقــدي  التحــول مــن األســاس  لجنــة تمكيــن  • عضــو 

.)2030 المملكــة  رؤيــة   – المالــي  التــوازن  برامــج  )أحــد  الســتحقاق 

• مستشار غير متفرغ – الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

• مراجـ إدارة الحسابات – المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية.

• محاسب – الشركة السعودية للصناعات الدوائية. 

• عضو هيئة تدريس سابق – جامعة المام

الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة الخزف 

السعودية
الوظائف 

الحالية 

مدير إدارة التصالت والتشغيل بوزارة السياحة
الوظائف 
السابقة 

ماجستير علوم حاسب آلي  المؤهالت 

الخبرات

• الرئيــس التنفيــذي لتقنيــة المعلومــات فــي شــركة الخــزف الســعودية 

منــذ عــام 2017 م.

• مستشــار الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة تقنيــة للدفــاع واألمــن )2014- 

.)2015

• مدير إدارة التصالت والتشغيل بوزارة السياحة )2009م – 2017م(.

• مبرمــج مســاعد فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات الجتماعيــة )2005م 

– 2007م(.

• محلل نظم معلومات في بنك ساب لعام 2005 م.
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ــن  ــابقة أو م ــة والس ــا الحالي ــس إداراته ــي مجال ــًوا ف ــس اإلدارة عض ــو مجل ــون عض ــي يك ــا الت ــة أو خارجه ــل المملك ــركات داخ ــماء الش أس
ــا: ُمِدْيريه

اسم العضو

أسماء الشركات 
التي يكون

عضو مجلس اإلدارة 
عضًوا

في مجالس إداراتها 
الحالية

أو ِمن مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني
)مساهمة

مدرجة/ مساهمة
غير مدرجة/

ذات مسؤولية
محدودة/....(

أسماء الشركات 
التي يكون 

عضو
مجلس اإلدارة 

عضًوا في
مجالس إداراتها 
السابقة أو من

مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

)مساهمة
مدرجة/ 
مساهمة

غير مدرجة/
ذات مسؤولية
محدودة/....(

- شركة أكسا للتأمين يوسف بن صالح أبا الخيل
التعاوني

- الشركة العربية 
لألنابيب

- شركة أسمنت
 العربية.

داخل
 المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

---

عبدالكريم بن إبراهيم 
النافـ

- شركة أسترا 
الصناعية.

- شركة بوان. 
- شركة نسيج حتى 

تاريخ
 2021/07/31م.

- شركة أسمنت 
المتحدة.

- شركة الرياض
للحديد اعتباًرا من 

نوفمبر 2021م.
- شركة موبايلي اعتباًرا 

من 2021/12/01م.
- شركة الخزف

لألنابيب.
- شركة معن الجاسر 

وشركائه للخزائن 
الجاهزة.

داخل
 المملكة

مساهمة مدرجة

“
“
 

غير مدرجة

“

مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة

غير مدرجة

---

عبد العزيز بن عبد الكريم 
الخريجي

-  شركة تشب العربية 
للتأمين التعاوني. 

-  مجموعة شركات 
الخريجي )الخريجي 

لالستثمار(.
- شركة اإلثراء المعرفي 

للتعليم والتدريب .
- شركة بداية لتمويل 

المنازل.
 RFIB شركة -

السعودية لوساطة 
إعادة التأمين.

- شركة العقار
 الشامل.

- شركة إيس العربية 
للتأمين.

داخل
المملكة

خارج
 المملكة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

غير مدرجة

غير مدرجة
غير مدرجة

غير مدرجة

--

اسم العضو

أسماء الشركات 
التي يكون

عضو مجلس اإلدارة 
عضًوا

في مجالس إداراتها 
الحالية

أو ِمن مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني
)مساهمة

مدرجة/ مساهمة
غير مدرجة/

ذات مسؤولية
محدودة/....(

أسماء الشركات 
التي يكون عضو
مجلس اإلدارة 

عضًوا في
مجالس إداراتها 
السابقة أو من

مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

)مساهمة
مدرجة/ 
مساهمة

غير مدرجة/
ذات مسؤولية
محدودة/....(

- شركة باتك لالستثمار  ماجد بن عبد الله العيسى 

واألعمال اللوجستية.

- شركة توزيـ الغاز 

الطبيعي.

- شركة جازان للطاقة 

والتنمية.

داخل

 المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

- شركة أمالك العالمية عبد الله بن تركي السديري

للتمويل العقاري

- شركة دلة الصحية.

داخل

 المملكة

مساهمة مدرجة

---مساهمة مدرجة

- شركة أسمنتمتعب بن محمد الشثري

القصيم 

- الشركة السعودية 

المصرية لالستثمارات.

- شركة تطوير 

السياحة.

- شركة إنوفيتف 

إينيرجي القابضة.

داخل

 المملكة

خارج

المملكة

مساهمة مدرجة

غير مدرجة 

غير مدرجة 

غير مدرجة

-

 

-

-  شركة الجبيلتركي بن سعود الدايل

 المتحدة 

للبتروكيماويات.

- شركة كودو للتغذية 

واإلعاشة.

- الشركة السعودية 

لصناعات التكنولوجيا 

الطبية الحيوية.

داخل

 المملكة

غير مدرجة

غير مدرجة 

---غير مدرجة 

------سامي بن إبراهيم العيسى
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اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام المالّي 2021م:

طبيعة العضويةالعضو

عدد االجتماعات )6( اجتماع

م
20

21
ير 

برا
 ف

03

م
20

21
س 

مار
 17

م
20

21
يو

ون
0 ي

9

م
20

20
و 

لي
يو

 2
6

م
20

21
بر 

تم
سب

15

م
20

21
بر 

فم
نو

 2
4

رئيس المجلسيوسف بن صالح أبا الخيل

نائب رئيس المجلسعبدالكريم بن ابراهيم النافع

عضوًاعبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 

عضوًاسامي بن ابراهيم العيسى

عضوًاعبدالله بن تركي السديري

عضوًامتعب بن محمد الشثري

عضوًاتركي بن سعود الدايل

عضوًاماجد بن عبدالله العيسى

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

تصنيف العضويةاسم العضو 

مستقليوسف بن صالح أبا الخيل

غير تنفيذيعبدالكريم بن ابراهيم النافـ 

مستقل عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 

غير تنفيذيسامي بن ابراهيم العيسى

مستقلعبدالله بن تركي السديري

غير تنفيذيمتعب بن محمد الشثري

غير تنفيذيتركي بن سعود الدايل 

تنفيذيماجد بن عبدالله العيسى

اإلجراءات التي اتخذها المجلس إلحاطة أعضائه بمقترحات الُمساهمين وملحوظاتهم:

يتخــذ مجلــس اإلدارة عــدًدا مــن اإلجــراءات إلحاطــة أعضائــه، وخاصــة مــن غيــر التنفيذييــن، ِعلًمــا بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم 

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

الجمعيــة العامــة، ويهــدف هــذا اإلجــراء لإلجابــة عــن استفســارات المســاهمين، وتلقــي مقترحاتهــم وملحوظاتهــم حيــال الشــركة 

وأدائهــا. كمــا أنَّ النظــام األســاس للشــركة يكفــل للمســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة الشــتراك فــي المــداولت والنقاشــات، 

ولتعزيــز التواصــل مــن مســاهمي الشــركة؛ اعتمــد المجلــس سياســة وإجــراءات اإلفصــاح التــي تضمــن إجــراءاٍت تكفــل للمســاهمين حــق 

الستفســار وطلــب المعلومــات واإلجابــة عــن استفســاراتهم بمــا ل يضــر بمصالــح الشــركة.

مسؤوليات مجلس اإلدارة ووظائفه األساسّية:

يتولــى مجلــس اإلدارة جميـــ الصالحيــات والســلطات الالزمــة إلدارة الشــركة، وحــدد النظــام األســاس مســؤولياته ومكافــآت أعضــاء 

ــت  ــام، وكان ــة واهتم ــة وجدي ــن ني ــؤولية وُحس ــه بمس ــة إلي ــام الموكل ــس اإلدارة المه ــد أدى مجل ــا، وق ــًدا واضًح ــس اإلدارة تحدي مجل

ــا.  قراراتــه مبنيــًة علــى معلومــات وافيــة، ويمثــل عضــو مجلــس اإلدارة جميـــ المســاهمين ويلتــزم بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة عموًم

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

مــن خــالل عــدة آليــات تتضمــن الّطــالع علــى محاضــر الجتماعــات 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 الســتثنائية غيــر المعتــادة أو التــي يتــم تبادلهــا مـــ جهــات أخــرى.

ومــن أهــم الوظائــف األساســية التــي يتولــى مجلــس اإلدارة القيــام بهــا هــي: اعتمــاد التوجهــات الســتراتيجية واألهــداف الرئيســية 

واإلشــراف علــى تنفيذهــا، وضـــ الســتراتيجية الشــاملة وخطــط العمــل الرئيســة وسياســة إدارة المخاطــر وُمراجعتهــا وتوجيههــا، وضـــ 

ــة فــي مجلــس  ــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة للعضوي ــا، إعــداد سياســات ومعايي ــة واإلشــراف عليه ــة الداخلي ــط للرقاب أنظمــة وضواب

ــم العالقــة مـــ أصحــاب المصالــح مــن أجــل حمايتهــم وحفــظ حقوقهــم،  ــة ُتنظِّ اإلدارة ووضعهــا موضـــ التنفيــذ، وضـــ سياســة مكتوب

تشــمل آليــات تعويــض أصحــاب المصالــح، وآليــة تســوية الشــكاوى أو الخالفــات إضافــًة إلــى آليــات ُمناِســبة إلقامــة عالقــات جيــدة مـــ 

الغيــر والمحافظــة علــى ســرية المعلومــات المتعلقــة بهــا، وقواعــد الســلوك المهنــي للمديريــن والعامليــن فــي الشــركة بحيــث ُتواِفــق 

ــم العالقــة بينهــم وبيــن أصحــاب المصالــح، وُمســاهمة الشــركة الجتماعّيــة، وضـــ نظــام  المعاييــر المهنيــة واألخالقيــة الســليمة وُتنظِّ

حوكمــة خــاص بالشــركة ل يتعــارض مـــ أحــكام لئحــة الحوكمــة الصــادرة مــن الجهــة المختصــة، وضـــ أهــداف األداء وُمراقبــة التنفيــذ 

ــة للهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة واعتمادهــا. واألداء الشــامل، والمراجعــة الدورّي

اللجان الُمنبثقة عن مجلس اإلدارة

• اللجنة التنفيذّية:

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

عــدٍد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أّل يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة، وُمــّدة عضويــة كل عضــو ل تقــل عــن ســنة ول تزيــد علــى ثــالث 

ســنوات وعلــى أّل تتجــاوز ُمــّدة عضويتــه فــي مجلــس اإلدارة.  

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

المثــال– مراجعــة السياســات واألهــداف الســتراتيجّية للشــركة واإلشــراف عليهــا ودراســة المقترحــات والتوصيــات للمشــاريـ المطروحــة 

للنقــاش وإبــداء المرئّيــات حيالهــا والتوصيــات قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة، كمــا تتولــى اللجنــة مـــ اإلدارة التنفيذّيــة وضـــ الخطــط 

الالزمــة لمراقبــة األداء المالــي –اإلنتاجــي بمــا يكفــل إعطــاء أفضــل النتائــج، ودراســة الفــرص الســتثمارّية التــي ُتعــَرض علــى الشــركة. 

• أعضاء اللجنة:

َن مجلس اإلدارة األعضاء اآلتية أسماؤهم في اللجنة التنفيذية اعتباًرا من 2019/04/01م: َعيَّ

رئيس اللجنة يوسف بن صالح أبا الخيل 
نائب رئيس اللجنة عبد الكريم بن إبراهيم النافع

عضًوا متعب بن محمد الشثري
عضًوا ماجد بن عبد الله العيسى 
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وفيما يلي عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2021م:

طبيعة العضويةالعضو

عدد االجتماعات )8( اجتماع

م
20

21
ير 

برا
 ف

23

م
20

21
ل 

ري
 اب

 05

م
20

21
و 

وني
  ي

02

بر 
تم

ــب
س

 07
م

20
21

م
20

21
بر 

فم
نو

 2
1

رئيس اللجنةيوسف بن صالح أبا الخيل

نائب رئيس اللجنةعبدالكريم بن ابراهيم النافـ

عضوًامتعب بن محمد الشثري

عضوًاماجد بن عبدالله العيسى

• لجنة الُمراجعة:

وفقــًا لقواعــد اختيــار لجنــة المراجعــة ومــدة عضويتهــم واســلوب عملهــا المصادق عليه مــن الجمعيــة العامة العاديــة المنعقدة فــي 1994/04/17م 

والجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة فــي 2007/04/01م والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة فــي 2017/04/19م، ُتشــكل لجنــة المراجعــة بقــرار 

مــن الجمعيــة العامــة مــن غيــر أعضــاء مجلــس الدارة التنفيذييــن وذلــك بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الدارة علــى اّل يقــل عددهــا عــن ثالثــة ول 

يزيــد عــن خمســة لمــدة ل تزيــد عــن ثــالث ســنوات ول تقــل عــن ســنة واحــدة، ويجــوز إعــادة تعيينهــم لمــدد مماثلــة. وتنتهــي عضويــة اللجنــة 

بانتهــاء المــدة المقــررة لمجلــس الدارة. ويكــون مــن بيــن أعضــاء اللجنــة عضــو مختــص بالشــئون الماليــة والمحاســبية.

ــم  ــة، والتحقــق مــن ســالمة وصحــة القوائ ــة الداخلي ــة إجــراءات الرقاب ــة وفاعلي ــة المراجعــة الرئيســية التأكــد مــن مــدى كفاي ــام لجن ومــن مه

ــرها،  ــل نش ــنوية قب ــنوية والس ـــ س ــة الرب ــم المالي ــة القوائ ــددة، ومراجع ــط مح ــق ضواب ــن وف ــبين القانونيي ــار المحاس ــه باختي ــة، والتوجي المالي

ــة، واعتمــاد أي عمــل خــارج نطــاق أعمــال  ــر والمالحظــات التــي يقدمهــا كل مــن المحاســب القانونــي وادارة المراجعــة الداخلي ودراســة التقاري

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

ــس اإلدارة. ــى مجل عل

ــارًا مــن  وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي 2019/02/13م علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة الحاليــة التــي اقترحهــا مجلــس اإلدارة اعتب

2019/04/01م. 

وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2021م:
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رئيس اللجنةناصر العوفي

عضوأحمد المزيني

عضوعبدالعزيز الخريجي

• لجنة الُمكافآت والترشيحات:

تتكــون لجنــة المكافــآت والترشــيحات بقــرار مــن مجلــس اإلدارة مــن عــدد مــن األعضــاء ل يقــل عددهــم عــن ثالثــة ول يزيــد عــن خمســة يختارهــم 

ة عضويــة اللجنــة ثــالث ســنوات تنتهــي  مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو مســتقل علــى األقــل. وُمــدَّ

ة عضويتــه فــي المجلــس. ويجــوز  ة عضــو مجلــس اإلدارة المنتخــب ضمــن أعضــاء اللجنــة مرتبطــة 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 ــًا للسياس ــيحهم وفق ــادة ترش ــه وإع ــاء في أعض

المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة والمراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق الهــداف المتوخــاة 

منهــا، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت اعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا للسياســة المعتمــدة.

عين مجلس اإلدارة األعضاء اآلتية أسماؤهم في لجنة المكافآت والترشيحات اعتبارًا من 01/04/2019م:

رئيس اللجنة  عبدالله بن تركي السديري 
عضوًا سامي بن ابراهيم العيسى
عضوًا  تركي بن سعود الدايل 

وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المكافأت والترشيحات خالل عام 2021م:
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رئيس اللجنةعبدالله بن تركي السديري

-عضوسامي بن ابراهيم العيسى

عضوتركي بن سعود الدايل 

وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانه وأعضائه

اعتمــد مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2019/11/13م البــدء بتقييــم أداء المجلــس ولجانــه )دون األعضــاء( كمرحلــة أوليــة مــن خــالل اســتقصاٍء تتــم تعبئتــه 

بصفــة ســنوية يحــدد فيــه جوانــب الضعــف والقــوة لمجلــس اإلدارة ولجانــه، حيــث بــدء فــي بدايــة العــام 2020م.  

المراجعة الخارجية 

أقــّرت الجمعّيــة العاّمــة لُمســاهمي الشــركة خــالل اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 1442/08/17هـــ الُموافــق 2021/03/30م اختيــار شــركة إبراهيــم أحمــد 

البســام محاســبين قانونييــن للقيــام بأعمــال الُمراَجعــة والتدقيــق لحســابات الشــركة عــن العــام 2021م بمــا فــي ذلــك البيانــات المالّيــة الربـــ ســنوية 

)الربعيــن الثانــي والثالــث مــن العــام 2021م والربـــ األول مــن العــام 2022م( مقابــل أتعــاب ســنوية قدرهــا )370( ألــف ريــال. 

ــابات  ــق حس ــد تدقي ــة عن ــر الدولي ــق المعايي ــي تطبي ــعة ف ــة الواس ــم المهني ــى خبراته ــود إل ــورة تع ــركة المذك ــار الش ــة باختي ــررات التوصي ومب

الشــركة المماثلــة والصناعيــة التــي يقومــون بمراجعتهــا وتعــود أيًضــا لكونهــم تقدمــوا بعــرٍض يتضمــن فريًقــا مقترًحــا مــن ذوي الخبــرة المميــزة 

ــة. وبتكاليــف معقول
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الُمساهمات االجتماعّية
هــا تســعى إلــى خلــِق مجموعــٍة مــن برامــج المســؤولية الجتماعّيــة،  إيماًنــا مــن الشــركة بأهميــة دور القطــاع الخــاص فــي الُمجتمـــ وخدمتــه، فإنَّ
فضــاًل عــن ُمســاهمتها فــي المجــال الخيــري، وذلــك عــن طريــق الُمســاهمة فــي توفيــر احتياجــات بعــض المرافــق العامــة، وتقديــم الدعــم المالــّي 

عبــر القنــوات القانونّيــة لعــدٍد مــن الجمعيــات الخيريــة وفــي إطــار األنظمــة الســارية، ورعايــة برامــج لجــان التنميــة الجتماعّيــة.

أحكام الئحة حوكمة الشركات
ــن  ــادرة ع ــة الص ــة الحوكم ــة ولئح ــة ذات العالق ــكام األنظم ـــ أح ــة م ــي 2018/04/01م الُمتوافق ــركة ف ــة الش ــة حوكم ــس اإلدارة لئح ــّر مجل َأَق
ــق الشــركة جميـــ األحــكام الــواردة فــي لئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة  هيئــة الســوق المالّيــة وأفضــل الُممارســات، وُتطبِّ
الســوق المالّيــة بُموجــب القــرار رقــم )8-16-2017( وتاريــخ 1438/05/16هـــ والُمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق المالّيــة رقــم )3-45-2018( وتاريــخ 

1439/08/07هـــ باســتثناء األحــكام السترشــادية الــواردة أدنــاه، وذلــك خــالل العــام المالــّي 2021م:

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةرقم المادة/ الفقرة

تشكيل لجنة إدارة المخاطر )استرشادية()70(

ل 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.

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

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

تشكيل لجنة حوكمة الشركات )استرشاديه()95(
يقوم مجلس إدارة الشركة ولجانه بمراقبة وتطبيق لئحة 

الحوكمة والتحقق من فعاليتها.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذّية 
توضــح الجــداول أدنــاه تفاصيــل الُمكافــآت المدفوعــة لــكٍل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وخمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا 
ــّي. وفقــًا للسياســة الموافــق عليهــا مــن الجمعيــة العامــة التــي  ــر المال أعلــى المكافــآت مــن الشــركة ومــن بينهــم الرئيــس التنفيــذّي والُمِدْي

انعقــدت فــي 2018/04/26م.

• ُمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

*مكافــآت وبــدل الحضــور عــن عضويــة مجلــس اإلدارة للمثلــي المؤسســة العامــة للتأمينــات الجتماعيــة وصنــدوق الســتثمارات العامــة يتــم 
دفعهــا للجهــة العتباريــة كونهــم ممثليــن عــن هــذه الجهــة 

*مكافآت وبدلت الحضور عن عضوية مجلس اإلدارة لمثلي صندوق الستثمارات والتأمينات الجتماعية
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أواًل: األعضاء المستقلين

1 – يوسف بن صالح 
أبا الخيل

3001815---333-------333

2- عبدالعزيز بن 
عبدالكريم الخريجي

30018 21---339-------339

3 – عبد الله بن 
تركي السديري 

3001812---330-------330

1,002-------1,002---9005448المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

1 – عبدالكريم بن 
ابراهيم النافـ

3001815---333-------333

2 – سامي بن 
ابراهيم العيسى 

) المؤسسة 
العامة للتأمينات 

الجتماعية(

300189---327-------327

3 – متعب بن محمد 
الشثري) صندوق 

الستثمارات
 العامة (

3001815---333-------333

4 – تركي بن سعود 
الدايل

3001812---330-------330

1,323-------1,323---1,2007251المجموع

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين

1- ماجد بن عبدالله 
العيسى

3001815---333-------333
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•  ُمكافآت أعضاء اللجان:

بيان
المكافآت الثابتة

)عدا بدل حضور الجلسات(
المجموعبدل حضور الجلسات

أعضاء لجنة المراجعة

100,00018,000118,000ناصر العوفي 

100,00018,000118,000أحمد المزيني

100,00018,000118,000عبد العزيز الخريجي 

300,00054,000354,000المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

30,00012,00042,000عبد الله السديري 

7,5003,00010,500عبد العزيز الخريجي* 

22,5009,00031,500سامي العيسى*

30,00012,00042,000تركي الدايل 

90,00036,000126,000المجموع

*تم تعيين األستاذ/ سامي العيسى بدياًل عن األستاذ/ عبدالكريم الخريجي خالل الدورة الحالية

أعضاء اللجنة التنفيذية

50,00015,00065,000يوسف أبا الخيل 

50,00015,00065,000عبد الكريم النافع

50,00015,00065,000متعب الشثري

50,00015,00065,000ماجد العيسى 

200,00060,000260,000المجموع

• ُمكافآت كبار التنفيذيين  
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الرئيس 
التنفيذي 

للشركة

نائب 
الرئيس 
للشؤون 

الفنية

  الرئيس 
التنفيذي 
للشؤون 

المالية

الرئيس 
التنفيذي 

لتقنية 
المعلومات

الرئيس 
التنفيذي 
للمبيعات   

7,292,075 398,000 92,158 1,170,657 - - 1,145,657 - 25,000 5,631,260 - 1,451,660 4,179,600 المجموع
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تهانوع الصفقةنوع عالقته بالشركةالطرف ذو عالقة قيمتهاُمدَّ

شركة توزيـ الغاز 
الطبيعي

أوامر شراءشركة زميلة
توزيعات أرباح مستلمة

غير محددة
غير محددة

55,2 مليون ريال
396 ألف ريال

شركة الخزف 
لألنابيب

قروض وسداد التزاماتشركة تابعة
مبيعات منتجات

غير محددة
غير محددة

19,7مليون ريال
114  ألف ريال

شركة تركن 
السعودية

5,45 ماليين ريالسنةخدمات النقلعالقة غير مباشرة للرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

شركة اكسا للتأمين 
التعاوني

238 ألف ريالسنةبوليصة تأمينعالقة غير مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة

نسبة التغيير صافي
التغيير

نهاية العام بداية العام اسم َمن تعود له المصلحة
أو األوراق التعاقدية أو حقوق الكتتاب أدواتتسلسل

 الدين
عدد

األسهم
أدوات
الدين

عدد
األسهم

أوًل: أعضاء مجلس اإلدارة

%70

-

4,777,965

-

-

-

11,526,799

-

-

-

6,748,834

-

المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية ويمثلها:

سامي بن إبراهيم العيسى

1

%33
-

1,080,099
-

-
-

4,320,397
-

-
-

3,240,298
-

صندوق الستثمارات العامة ويمثله:
متعب بن محمد الشثري

2

%33 4,000 - 16,000 - 12,000 عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي 3

- - - 121,390 - - عبد الكريم بن إبراهيم النافـ 4

%33 400 - 1,600 - 1,200 عبد الله بن تركي السديري 5

- - - - - - تركي بن سعود الدايل 6

- - - - - - ماجد بن عبد الله العيسى 7

-%54 - 517,470 - 432,798 - 950,268 يوسف بن صالح أبا الخيل 8

ثانًيا: أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة

%33 4,800 - 19,200 - 14,400 يوسف بن صالح أبا الخيل - الزوجة واألولد القصر

* وصف ألّي مصلحة ألعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذيين وألقربائهم 
• وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوِق اكتتــاٍب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأقربائهــم فــي أســهٍم أو أدواِت َديــٍن الشــركة أو 

أيٍّ مــن شــركاتها التابعــة وأيِّ تغييــٍر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة المالّيــة 2021م:

• 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 فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة المالّيــة 2021م:

نسبة
 التغيير

صافي
التغيير

نهاية العام بداية العام
اسم َمن تعود له المصلحة

أو األوراق التعاقدية أو حقوق 
الكتتاب

تسلسل
أدوات الدين

عدد
األسهم

أدوات
الدين

عدد
األسهم

أوًل: كبار التنفيذيين:

-%100 -2,400 - - - 2,400 الرئيس التنفيذي للمبيعات  

ثانًيا: أقرباء كبار التنفيذيين

ل يوجد 

األطراف ذات عالقة 

بيان باألعمال والعقود التي تكون الشركة طرًفا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء المجلس أو لكبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي 
عالقة بأيٍّ منهم

ــر مباشــرة( فــي  ــر المالــي أي مصلحــة جوهريــة )مباشــرة أو غي ل توجــد أليِّ عضــٍو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو المدي
ــٌح أدنــاه:  أعمــاٍل أو عقــوٍد تّمــت لحســاب الشــركة خــالل عــام 2021م باســتثناء مــا هــو ُموضَّ

تتعامــل الشــركة ضمــن أعمالهــا التجاريــة العاديــة مـــ أطــراف ذات عالقــة حيــث تقــوم بشــراء الغــاز مــن شــركة توزيـــ الغــاز الطبيعــي )شــركة 
زميلــة مســتثمر فيهــا( كمــا تتعامــل مـــ شــركة الخــزف لألنابيــب )شــركة تابعــة مســتثمر فيهــا( بتعامــالت متنوعــة. ِعلًمــا بأنــه يتــم التعامــل مـــ 

األطــراف ذات العالقــة بنفــس شــروط التعامــل التجاريــة مـــ األطــراف األخــرى غيــر المرتبطــة مـــ الشــركة. 
وفيما يلي أرصدة وتفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل عام 2021م: 

اسم الشركة 
طبيعة العمل أو 

العقد
مبلغ العمل أو 

العقد

ة  ُمدَّ
العمل أو 

العقد
شروط العمل أو العقد

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو 
أي شخص ذي عالقة

	شركة توزيـ الغاز 
الطبيعّي )شركة 

زميلة(

أوامر شراء

توزيعات أرباح
مستلمة

55,280,115

396,666.50

غير 
محددة 

المدة

غير 
محددة 

المدة

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

السائدة ودون أي تعامالت 
تفضيلية.

يمثل شركة الخزف السعودية في 
مجلس إدارة شركة توزيـ الغاز 

الطبيعي األستاذ/ عبد الكريم بن 
إبراهيم النافـ )نائب رئيس مجلس 

إدارة شركة الخزف السعودية(.

شركة الخزف 
لألنابيب )شركة 

تابعة(

قروض وسداد
التزامات

مبيعات منتجات

19,753,128.79   

114,407.64

غير 
محددة 

المدة

غير محدد 
المدة

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

السائدة ودون أي تعامالت 
تفضيلية.

يرأس مجلس إدارة شركة الخزف 
لألنابيب األستاذ/ عبد الكريم بن 

إبراهيم النافـ )نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة الخزف السعودية(.

شركة
 تركن السعودية

مصلحة غير مباشرة من خالل دون ميزة تفضيلية.2021م5,458,503.14نقل منتجات الشركة
عضوية المهندس/ ماجد بن عبد 

الله العيسى  عضو مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي– في شركة باتك 
لالستثمار واألعمال اللوجستية والتي 

تملك في شركة تركن نسبة %11.4

الشركة السعودية 
للنقل والستثمار 

)مبرد(

نقل منتجات
الشركة

مصلحة غير مباشرة من خالل دون ميزة تفضيلية.2021م53,135.90
عضوية المهندس/ ماجد بن عبد 

الله العيسى  عضو مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي– في شركة باتك 
لالستثمار واألعمال اللوجستية والتي 

تملك في شركة )مبرد( نسبة %100
شركة أكسا 

للتأمين التعاوني
مصلحة غير مباشرة من خالل َتَرّؤس دون ميزة تفضيلية.2021م238,241.79بوليصة تأمين

األستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل 
كالًّ من مجلس إدارة شركة الخزف 
السعودية وشركة أكسا للتأمين 

التعاوني.

في مارس 2021 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بنسبة 33.33% من خالل منح سهم لكل 3 أسهم
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بيان األسبابوصف موجز لها 2020 مالبيان

المستحق حتىالمسدد
نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد

االستحقاق وفق االنظمةمدفوعات نظامية-19,177,502.73الزكاة

االستحقاق وفق االنظمةمدفوعات نظامية-121,825,050.20الضريبة

 المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

االستحقاق وفق االنظمةمدفوعات نظامية-19,147,184.94

االستحقاق وفق االنظمةمدفوعات نظامية -2,797,033.50تكاليف تأشيرات  وجوازات

االستحقاق وفق االنظمةمدفوعات نظامية-1,098,551.00رسوم مكتب العمل

• بياٌن بقيمة المدفوعات الِنَظامّية المسددة والُمستحقة لجهات حكومّية والزكاة والضرائب وأي ُمستحقات ُأخرى 

بيان األسبابوصٌف موجٌز لها2021 مالبيان

المستحق حتىالمسدد
نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد

االستحقاق وفق األنظمةمدفوعات نظامية-19,177,502.73الزكاة

االستحقاق وفق األنظمةمدفوعات نظامية-121,825,050.20الضريبة

 المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

االستحقاق وفق األنظمةمدفوعات نظامية-19,147,184.94

االستحقاق وفق األنظمةمدفوعات نظامية -2,797,033.50تكاليف تأشيرات وجوازات

االستحقاق وفق األنظمةمدفوعات نظامية-1,098,551.00رسوم مكتب العمل

الجزاءات والغرامات

يوضح الجدول أدناه الغرامات التي تم فرضها على الشركة خالل عام2021م

العقوبة/ الجزاء/ التدبير الحترازي/ 
القيد الحتياطي

ُسبل عالجها وتفادي وقوعها في الجهة الموّقعة للمخالفةأسباب المخالفة
المستقبل.

العمل على إنجاز اإلجراءات المتأخرة وكالة الوزارة للثروة المعدنيةمخالفات الطاقة100,000
لدى وزارة الطاقة.

التحقق من عرض جميـ الشهادات هيئة الزكاة والدخل مخالفة عرض شهادة الضريبة 30,000
الضريبية.

تظهر نتائج الُمراجعة السنوية فعالّية 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).

وجود لجنة المراجعة التي ترفع تقاريرها إلى المجلس والجمعية العامة.

ترفع  بدورها  والتي  المراجعة  لجنة  إلى  الدورية  تقاريرها  برفع  الداخلية  المراجعة  إدارة  تقوم 
تقاريرها إلى مجلس اإلدارة. تتم مراجعة وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من 
ِقبل إدارة المراجعة الداخلية، كما تتم مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من ِقبل 
فعالية  تعكس  الدورة  هذه  بأّن  التامة  القناعة  المراجعة  لجنة  ولدى  الخارجيين.  المراجعين 

إجراءات الرقابة الداخلية لدى الشركة، وال توجد أّي مالحظات جوهرية يقتضي التنبيه إليها.

)21( إقرارات وفًقا لالئحة الحوكمة للعام 2021م

اإلقرار/ التأكّيد:

ل توجد أي تحفظات أو لفت انتباٍه من ُمراِجـ الحسابات على القوائم المالّية السنوية للشركة وفًقا لتقريره عن العام 2021م. 1

ن من أجلها. 2 لم ُيوِص مجلس اإلدارة خالل العام 2021م بتغيير ُمراِجـ الحسابات قبل انتهاء الفترة الُمعيَّ

ل توجد توصيات من لجنة الُمراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين 3
ُمراِجـ حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين الُمراِجـ الداخلي. 

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

لم يقم الُمراجـ الخارجي للشركة خالل العام 2021م بتقديم أّي خدمات ذات طبيعة استشارّية للشركة، ولم يتلّق أيَّ أتعاٍب في 5
هذا الخصوص. 

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

تم اختيار المكان والوقت الُمالئميِن لمشاركة أكبِر عدٍد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، وأنَّ الموضوعات المعروضة 7
على الجمعية مصحوبة بمعلومات كافية ُتمكِّن الُمساهمين من اتخاذ قراراتهم. 

8
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 الجتماعات وإجراءات التصويت من خالل 

الدعوة إلى الجمعية العامة ِطبًقا للمتطلبات الِنَظامّية. 

9
تلتزم الشركة بتمكين الُمساهم من الّطالع على محضر اجتماعات جمعية المساهمين في مقر الشركة، كما تلتزم بتزويد 

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

لم تقدم الشركة أيَّ قرٍض نقدٍي من أّي نوٍع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مـ 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 11
تنظيمية أو قضائية ُأخرى عدا ما هو وارد في َهَذا التقرير. 

ـْ أي إجراء أو قيد يؤدي إلى إعاقة الُمساهم لحّقه في التصويت، ويتمتـ الُمساهم بكافة حقوقه 12 تؤكد الشركة بأنها لم تض
المنصوص عليها في الِنَظام األساس ولئحة الحوكمة سواء العامة منها وتلك المرتبطة باجتماع الجمعية العاّمة وغيرها. 

ه لم يحدث وأن تسلمت من ُمساهمين يملكون )5%( من رأس المال أو أكثر طلًبا بانعقاد الجمعية العاّمة أو 13 تؤكد الشركة أنَّ
إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خالل العام، ولم يتم انعقادها. 

لم يتلق رئيس مجلس إدارة الشركة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أكثر خالل السنة المالّية 14
المنتهية في 2021م.

لم يتم بيـ عقارات الشركة، ولم يتم بإبراء أيٍّ من مديني الشركة من التزاماتهم خالل العام 2021م. 15
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لم ُيصِدْر مجلس اإلدارة أيَّ تفويٍض عامٍّ أو غيَر ُمحدٍد خالل العام 2021م. 16

ل توجد أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة للشركة.  17

18
ل 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 واللتزامات الُمستمرة، وأي تغيير في تلك 
الحقوق خال السنة المالية األخيرة.

ل توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو 19
أيٍّ من الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.

ل توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أيٍّ من 20
الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير. 

توجد أسهم خزينة تحتفظ بها الشركُة بغرض توزيعها على كبار الموظفين لتحفيز األداء وتحقيق األهداف كجزٍء من برنامج منح 21
الموظفين.

ل توجد أي حقوِق تحويٍل أو اكتتاٍب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق 22
مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

ل يوجد أي استرداد، أو شراء، أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، سواًء 23
كانت أوراق مالية مدرجة اشترتها الشركة، أو اشترتها شركاتها التابعة.

ل يوجد أي ترتيبات أو اتفاق َتَناَزَل بموجبه أحُد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. 24

ل يوجد أي ترتيبات أو اتفاق َتَناَزَل بموجبه أحُد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.25

ل يوجد أي انحراف بين الُمكافآت الممنوحة وسياسة الُمكافآت. 26

تابـ مجلس اإلدارة عمل اللجان ُمتاَبعًة دوريًة للتحقق من قيامها باألعمال الُموكلة إليها. 27

ها مجلُس اإلدارة.28 تلتزم الشركة بتطبيق لئحِة تعاُرِض المصالح التي سبق وأقرَّ

يؤكد مجلس اإلدارة: 29

1ـ أنَّ سجالت الحسابات ُأِعّدت بالشكل الصحيح.

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

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