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  اإلدارةتقرير مجلس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ة ى الجمعي اء  إل وم الثالث دها ي رر عق ة المق ة العادي رة  18العام ادي اآلخ ـ 1436جم ويم أم (ه حسب تق

  .م في الساعة السابعة مساًء بقاعة الملك سلمان بفندق شيراتون الرياض2015إبريل  7الموافق ) القرى
  

  ين الكرام حضرات المساهم
  

ة                ة العام اع الجمعي ه لحضور اجتم تكم دعوت ى تلبي م ويشكرآم عل يسّر مجلس اإلدارة أن يرحب بك
ام            ائج الع ن نت ة ع القوائم المالي فوعًا ب نوي مش ره الس يكم بتقري دم إل ين وأن يتق ابعة والثالث ة الس العادي

ا هي في     تم والتي 2014 دخل    31/12/2014تضمن قائمة المرآز المالي للشرآة آم وائم ال ذلك ق م وآ
ك     ة في ذل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين واإليضاحات المبينة عليها عن السنة المنتهي

  .التاريخ 
  

   نشاط الشرآة
  

ا        من بالط السيراميك والبورسالن واألدوات     (تصنيع وبيع المنتجات الخزفية على اختالف أنواعه
واد        وآذلك) الصحية ومكمالتها دات وآالت وم ك من مع ه ذل ا يتطلب سخانات المياه ومكوناتها واستيراد م

  .مكملة 
ا نسبته     واألدواتفي دخل قطاع بالط السيراميك  صايشكل      اح    % 86,9الصحية م من صافي أرب

  . من هذه األرباح % 13,1م في حين يشكل قطاع السخانات 2014الشرآة لعام 
  

  نتائج أعمال الشرآة 
  

ام   حققت ا     درها   2014لشرآة بحمد اهللا أرقامًا قياسية جديدة في حجم المبيعات لع ادة ق % 1,3م بزي
  :م 2013م ، 2014وفيما يلي بيان مقارن لنتائج عامي . م 2013عن مبيعات عام 

  
  )ألف ريال(م 2013عام     )ألف ريال(م 2014عام           

  

  309,443       310,222    صافي الربح    
    579,056      563,964    إجمالي الربح     
  331,062      280,709    الربح التشغيلي     
  8,25        8,27    ربح السهم بالريال     
  
رادات   2013م مقارنًا بالعام الماضي 2014ي الربح لهذا العام ويعود سبب إرتفاع صاف   ادة اإلي م إلى زي

  .األخرى وإنخفاض تكلفة التمويل وإنخفاض مخصص الزآاة الشرعية 
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  في إليرادات الشرآةالتحليل الجغرا
  من مبيعات الشرآة  % 32,81        إيرادات منطقة الرياض    
  من مبيعات الشرآة   %29,82  مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائفإيرادات مناطق     
  من مبيعات الشرآة  % 25,44      مناطق المملكة إيرادات باقي     
  من مبيعات الشرآة  % 11,93         إيرادات التصدير للخارج                           
  ـــــــــــــــ                  
    %  100المجموع                       
                            =======  
  

      
  المقارنة مع نتائج العام الماضي 

تمّر     و المبيعات إس د اهللا نم ا بحم تديمة ومتواصلة حيث بلغت مبيع ام  تبصفة مس غ 2014ع م مبل
ي مبيعات آخر    . م 2013عن مبيعات العام الماضي % 1,3ل بزيادة قدرها مليون ريا 1,621 وفيما يل

   % .10,7خمس سنوات والتي تشير إلى متوسط نمو سنوي قدره  
  

    المبيعات بآالف الرياالت    ةــالسن        
        2010      1,079,833  
        2011      1,221,345  
        2012      1,447,363  
        2013       1,600,550  
      2014      1,621,351  
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ة   وتواصل الشرآة م خالل    . تقديم خدماتها من خالل ثالثين معرضًا متواجدًا في معظم مدن المملك د ت وق
ك شبكة واسعة من الموزعين        . معرض في حي النرجس بالرياض   البدء بتأسيسالعام  ى ذل ويضاف إل

ة        والتجار في آافة أنحاء المملكة من أجل ا داخل المملك ة عمالئه ى آاف وفي  . إيصال منتجات الشرآة إل
غ عدد ال             ددة حيث بل ة متع ى أسواق دولي ا إل ول التي وصلتها   دالمقابل تواصل الشرآة تصدير منتجاته

دد  ا  60منتجات الشرآة ع ة حيث وصلت منتجاته د وآازإدول ى أسواق الهن تاال ات  نخس وبلغت مبيع
   .ال مليون ري 196,6 مبلغالتصدير 

  
  مصانع الشرآة 

ام          الل ع ة خ ة المتاح ا اإلنتاجي رآة بطاقاته انع الش ت مص د اهللا 2014عمل دث بحم م يح ة م ول  أّي
بالط والبورسالن     . أعطال تؤدي إلى توقف ملحوظ ألي من خطوط اإلنتاج خالل العام  اج ال د زاد إنت وق

ام    مقارن% 11,7وسخانات المياه % 6,7واألدوات الصحية % 6,6بواقع  اج في ع م 2013ة مع اإلنت
.  

  ترشيد المياه والطاقة 
اء                 رات من الم ة ليت ة بثالث اءة تام استمرت الشرآة في تطوير آراسي الحمامات بحيث تعمل وبكف

اقي الكراسي        ى تطوير ب فقط حيث تم تنفيذ هذا الترشيد على معظم آراسي الحمامات وتعمل الشرآة عل
ى         بحيث ستعمل جميعها بثالثة ليترات ه الشرآة عل ذي أخذت ادة ال ق دور الري من المياه ، وذلك من منطل

ى شهادة من              ا حصلت الشرآة عل اه والتي بموجبه وطني نحو ترشيد استهالك المي عاتقها في التوجه ال
ام اإلفرنجي بنسبة         وتأمل  % . 100هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية بنجاح آرسي الحم

ة الجه  رآة بموافق ي    الش اه والت دة للمي ات المرّش ي الحمام اد آراس ى اعتم ة عل ة ذات العالق ات الحكومي
ذلك          . تنتجها الشرآة في مشاريعها    ة وآ وّفر للطاق ذآي الم ائي ال اج السخان الكهرب وتواصل الشرآة إنت

  .سخان المياه الذي يعمل بالطاقة الشمسية 
  

  توسعة المصانع 
م بح     ام   تت الل الع د اهللا خ ى    الوم 2014م بالط إل ة ال ول بطاق و      64ص ا ه ع آم ر مرب ون مت ملي

ا يسير العمل في      مستهدف بعد إآتمال جميع التوسعات اني       آم ى من مشروع المصنع الث ة األول المرحل
نوية   ه الس غ طاقت ذي تبل ه وال دة ل ة المع ًا للخط اض وفق حية بالري ألدوات الص ن  18,000ل ط

ة 1,200,000( يئة اهللا أن ) قطع ع بمش انيحيث يتوق ة النصف الث ي بداي اج ف دأ المشروع باإلنت من  يب
ا        . م2015العام الحالي  اني وفق الخطة الموضوعة له آما يسير العمل في توسعة مصنع السخانات الث

ام     ذه التوسعة      2015حيث يتوقع أن تبدأ باإلنتاج مع بداية الربع الثالث من ع ة السنوية له غ الطاق م وتبل
ة األرض المستأجرة          رتمآما يس. ستمائة ألف سخان  ى قطع ام عل العمل بمشروع الطوب األحمر والمق

دء  من هيئة المدن الصناعية بمدينة ضرما الصناعية ويتوقع  ه وب ة      االنتهاء من يئة اهللا مع بداي اج بمش اإلنت
ع ال ثالرب الي  ثال ام الح ة . م 2015من الع ه التقني ا توصلت إلي اريعها آخر م ي مش وتستخدم الشرآة ف

يراميك العال ي مجال صناعة الس ة ف ا األوتعطي الشرآة . مي ي عملياته ودة ف ار الج ة القصوى لمعي همي
  .اإلنتاجية 
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  المخاطر المحتملة 
ابع         اطر ذات ط رض لمخ ا تتع د يجعله ذي ق اري وال ناعي والتج اطها الص رآة نش ارس الش تم

ة   اقتصادي ة المدّرب ن خالل نقص العمال ك م اطها وذل ة نش ة بطبيع ه عالق الأو ل از  احتم  أوتوقف الغ
ا  ام وجميعه واد الخ ذبات أسعار الم ائي أو تذب ار الكهرب االتانقطاع التي ات تشغيل  احتم واردة في عملي

ا في حال    . المصانع ، إّال أّن نسبة حدوثها ضعيفة  وتعمل إدارة الشرآة على تالفيها مسبقًا والتعامل معه
ا   . حدوثها  ين االعتب ة         آما ال بّد من األخذ بع دول األجنبي ا بعض ال وم به ة التي تق ر الممارسات اإلغراقي
  .األسواق المحلية أو اإلقليمية  في سواء

  
  القوى العاملة والسعودة والتدريب 

  

وقد أبرمت الشرآة عدد    . العمالة الوطنية وتوطين الوظائف  استقطابتواصل الشرآة جهودها في     
وارد البشرية خال    اتفاقيات) 5( ام  مع صندوق الم ة  74 الستقطاب م 2014ل ع نهم     وظيف د وظف م وق

  .م 31/12/2014وذلك حتى موظفًا  44
راف            ة تحت إش اض للتقني د الري ع معه التوظيف م ي ب دريب المنته ة الت رآة إتفاقي ت الش ا وقع آم

  .متدربًا ولمدة سنتين ) 18(المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني لعدد 
دريب       ًا   779وقد تم ت ا      موظف ة منه ة مختلف دريب     574من خالل دورات تدريبي دربًا بمرآز الت مت

  .متدربًا من خالل مراآز التدريب داخل المملكة إضافة إلى دورة خارج المملكة  204ع للشرآة و بالتا
ًا         ادة    1,037ويبلغ عدد السعوديين الموظفين بالشرآة حالي ًا بزي عن عددهم في أول    % 11موظف

  % .25,4نسبتهم من إجمالي القوى العاملة  لغوتب .م 2014العام 
رأة       ف الم ال توظي ي مج رأة     وف ي تضمن للم ات الت ة المتطلب وفر آاف رآة ت إن الش تها يخصوص ف

اليم الشريعة   ة السعودية    اإلسالمية  وإحترامها وفق تع ًا     . واألنظم امالت حالي غ عدد الع ة   29ويبل موظف
  .لن في مجاالت متعددة في الشرآة ويعم) عن العدد في أول العام% 38بزيادة (

  

  السياسات المحاسبية المستخدمة بالشرآة 
  

ة السعودية             ايير المحاسبة الصادرة عن الهيئ تستخدم الشرآة السياسات المحاسبية التي تتفق مع مع
  .للمحاسبين القانونيين 

  
  الشرآات الزميلة ونشاطها الرئيسي 

  

از     ـ شرآة توزيع الغاز الطبيعي ـ شرآة  1 مساهمة سعودية مقفلة ، يتمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغ
  . وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض 

ع    2 ي تصنيع وبي اطها الرئيسي ف ل نش ة ، يتمث عودية مقفل اهمة س رآة مس ب ش رآة الخزف لألنابي ـ ش
  . األنابيب الفخارية ويقع مصنعها بالرياض 

ذه الشرآة بالرياض بالمشارآة          ـ شرآة الخزف 3 لالستثمار ـ شرآة ذات مسؤولية محدودة ـ تأسست ه
غ    ) شرآة زميلة(مع شرآة الخزف لألنابيب  ل، تبل دفوع بالكام برأس مال قدره خمسمائة ألف ريال م
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ا    ل نشاطها في خدمات     . مسددة بالكامل   % 95حصة شرآة الخزف السعودية منه تيراد ويتمث  االس
  .ويق والتجزئة والتصدير والتس

  

  األسهم وأدوات الدين الصادرة عن الشرآات الزميلة 
  

ال سعودي    25شرآة توزيع الغاز الطبيعي البالغ  لفي رأس ما% 15,87ـ تمتلك الشرآة 1 ون ري ملي
ة آل     396,667مليون سهمًا أسميًا وتبلغ حصة شرآة الخزف السعودية منها 2,5قيمة  سهمًا  قيم

  .م تصدر شرآة توزيع الغاز الطبيعي أية أدوات دين ول .منها عشرة رياالت 
رآة 2 ك الش الغ  % 50ـ تمتل ب الب رآة الخزف لألنابي ال ش ي رأس م عودي  193ف ال س ون ري . ملي

ال    118مليون ريال إلى  150صدر قرار مجلس إدارة الشرآة بتخفيض رأس مالها من  ون ري ملي
درها        مليون سهمًا قيمة آل 3,2وذلك بإلغاء أسهم قدرها  اء خسائر ق االت إلطف ا عشرة ري  32منه

ى     118آما قرر مجلس إدارة الشرآة المذآورة زيادة رأس مالها من  . مليون ريال  ال إل ون ري ملي
ون سهمًا    9,65مليون ريال قيمة  96,5مليون ريال حصة شرآة الخزف السعودية منها  193 ملي

ن    ولم تص. قيمة آل منها عشرة رياالت مدفوعة بالكامل  ة أدوات دي  .در شرآة الخزف لألنابيب أي
ة          ة الالزم رات الفني وفر الخب اج التجاري بسبب عدم ت وقد نتجت هذه الخسارة من جراء تأخر اإلنت

  . لتشغيل المصنع بالطاقة التصميمية وال زالت هذه التحديات الفنية قائمة 
بق      د س د أنوق ب ق زف لألنابي رآة الخ داول ان ش ي ت رآة ف ت الش اريخ  أعلن ت بت وقع

م مذآرة تفاهم مع الشرآة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية لبحث استحواذ الشرآة    19/3/2014
ديهما   رًا الن الطرفين ل ل أسهمها ، نظ ى آام ة عل اج األنابيب الفخاري ة  أنشطةالسعودية إلنت مكمل

دماج لتحقيق   ملبعضه ت  ا في مجال صناعة األنابيب الفخارية ويرغبان في االن ادة من  فالتكامل واالس
ى    ا عل اقتصاديات الحجم وتنويع الخدمات وتحسين الربحية والتوسع في المشاريع المكملة ، وقد اتفق
د الحصول         ك بع دى الطرفين وذل دراسة عملية االستحواذ بالشكل الذي يحقق مصلحة المساهمين ل

ة       ة واستكمال آاف ع     تاإلجراءا على موافقات الجهات الرسمية ذات العالق ة وتوقي ة والمهني النظامي
ة المقرضين       ى موافق ة غي    ومن ث  اتفاق نهائي بين الطرفين والحصول عل ة العام ة الجمعي ر م موافق

  .بها أطراف ذو عالقة ) إن تّمت(العادية لشرآة الخزف لألنابيب ، علمًا بأن عملية اإلستحواذ 
  

د أن    ام مجلسإال أنه ورد خطاب لشرآة الخزف لألنابيب من سعادة أمين ع     المنافسة المكلف يفي
دم من         1/7/2014مجلس المنافسة قد قرر في   ى طلب الترآز االقتصادي المق ة عل دم الموافق م بع

ا رآه           ك آم ى شرآة الخزف لألنابيب وذل ة لإلستحواذ عل الشرآة السعودية إلنتاج األنابيب الفخاري
  .المجلس من وجود أثر سلبي على المنافسة في السوق 

  

ًا ال     س إدارة حق ى مجل عودية  أوص زف الس رآة الخ اريخ    ش د بت ه المنعق ي اجتماع ف
ب   29/12/2014 رآة الخزف لألنابي ي ش رين ف اهمين اآلخ هم المس راء أس اهمة (م بش رآة مس ش
ع الشرآاء   وفي حالة وذلك بعد إعداد مذآرات التفاهم الالزمة ) مقفلة ى  موافقة جمي ة   عل د القيم تحدي

ال موزعة     193ير بالذآر أن رأس مال الشرآة هو   الجد. العادلة للشرآة  ون ري ون   19,3ملي ملي
ات        % . 50سهم تمتلك شرآة الخزف السعودية منها  ا مع عملي والغرض من الشراء دمج عملياته

  . شرآة الخزف السعودية لرفع آفاءة األداء والتشغيل 
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رآة 3 ك الش الغ نصف  % 95ـ تمتل تثمار الب رآة الخزف لإلس ال ش ي رأس م ال نصيب  ف ون ري ملي
  .ألف ريال مسددة بالكامل  475الشرآة منه 

  

  سياسة توزيع األرباح 
  

  

  : توزع األرباح الصافية بعد خصم آافة األعباء على النحو اآلتي   
  . ـ تجنب الزآاة المفروضة شرعًا 1
ب  -2 ا   % 10يجن وين إحتي افية لتك اح الص ن األرب ف    م ة وق ة العام وز للجمعي امي ويج ذاطي نظ  ه

  .نصف رأس المال  االحتياطيالتجنيب متى بلغ   
  .من رأس المال المدفوع % 5ـ يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل 3
ال   20,9 م حوالي2014وتبلغ في عام  من الباقي % 7,5يخصص بعد ما تقدم  -4 أة  مليون ري آمكاف

ة السارية      ي لمجلس اإلدارة وبما ال يتعارض مع األنظم أة بحد اقصى   د تحد  والت الف   200 المكاف
  .ريال لكل عضو

اقي للمساهمين آحصة              5 ع جزء من الب ى توصية مجلس اإلدارة توزي اًء عل ة بن ة العام رر الجمعي ـ تق
  .إضافية في األرباح 

ات أخرى             6 رر تكوين إحتياطي اح الصافية أن تق د نصيب األسهم في األرب د تحدي ة عن ـ للجمعية العام
  . قق دوام الرخاء للشرآة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر اإلمكان للمساهمين وذلك بالقدر الذي يح

  

  ملكية حصص آبيرة من األسهم بموجب المادة الثالثين من قواعد التسجيل واإلدراج 
  

  

ود ألي من األشخاص     ي التصويت تع ة ف هم ذات األحقي ة األس ي فئ ؤثرة ف ة مصلحة م د أي ال توج
اموا ام   ق الل ع جيل       م ب2014خ د التس ن قواع ين م ادة الثالث ب الم وق بموج ك الحق رآة بتل إبالغ الش

  .م 2014واإلدراج حيث لم يرد للشرآة أي من هذه البالغات خالل عام 
  

  مجلس اإلدارة 
ة لمساهمي              ة العام ل الجمعي ين أعضاء مجلس اإلدارة من قب تم تعي ًا للنظام األساسي للشرآة ي وفق

دة في           . الشرآة لمدة ثالث سنوات  ة المنعق ة العام ل الجمعي ين أعضاء المجلس الحالي من قب وقد تم تعي
ة التصويت التراآمي       2013أول إبريل  دة ثالث سنوات وبطريق ًا بأسماء أعضاء      . م لم ي بيان ا يل وفيم

  : م 2014والتغير في ملكيتهم خالل عام مجلس اإلدارة الحالي وملكيتهم لألسهم 
   

  عدد األسهم  أسم العضو  م
31/12/2014    31/12/2013  

  واألوالد القّصر  عدد أسهم الزوجة
31/12/2014    31/12/2013  

  3,750  3,750  226,500  226,000  سعد إبراهيم المعجل   1
  ــــ  ــــ  6,074,272  6,074,272  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   2
  ــــ  ــــ  2,025,187  2,025,187  صندوق االستثمارات العامة  3
  ــــ  ــــ  1,000  1,000  خالد صالح الرجحي   4
  ــــ  ــــ  1,500  1,500  عبد المحسن عبد الرحمن السويلم   5
  ــــ  ــــ  7,500  7,500  عبد العزيز عبد الكريم الخريجي  6
  ــــ  ــــ  1,000  1,000  علي سعيد الخريمي  7
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  أسهم آبار التنفيذيين 
  معدد األسه  أسم المدير التنفيذي   م

31/12/2014    31/12/2013  
  الزوجة واألوالد القصر عدد أسهم

31/12/2014    31/12/2013  
  ــــ  ــــ  11,500  11,500  عبد الكريم إبراهيم النافع   1
  750  750  1,500  1,500  علي صالح النعيم    2
  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  إبراهيم محمد الحيدري  3
  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  محمد عبد اهللا المقبل   4
  ــــ  ــــ ــــ ــــ  محمد عبد الرحمن القعود  5

  

  
  قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي 

  

ل       حصلت الشرآة على قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بموجب عقد قرض موحد طوي
اه    األجل وذلك لتمويل التوسعات في مصانع بالط السيراميك والبورسالن واألدوات الصحية  وسخانات المي

اوية       .ومشروع مصنع الطوب األحمر الكهربائية  ر متس نوية غي وتسدد هذه القروض على أقساط نصف س
  .القيمة 

ي     ةالتنمي بلغ رصيد قروض صندوق        غ  31/12/2014الصناعية السعودي ف ون   201,59م مبل ملي
آما بلغ رصيد التسهيالت . ريالمليون  60,72م  بمبلغ 2015وسوف يسدد منها قسطين خالل العام القادم 
  . مليون ريال  120,63م مبلغ 31/12/2014غير المستخدمة من قروض الصندوق في 

ا جديدة مع الصندوق يبلغ  اتفاقياتوقعت الشرآة خالل العام ثالث      ال    190,2 أجماليه ون ري تم  . ملي ي
اوية الق   ر متس ي    سداد القروض الحالية للصندوق على أقساط نصف سنوية غي دأ ف ة تب ـ  15/10/1435يم ه

  . هـ 15/4/1444وتنتهي في 
ائمين       وينتهز المجلس هذه المناسبة ليعرب عن شكره وامتنانه لصندوق التنمية الصناعية السعودي والق

اريع                دعم مش ام الصندوق مشكورًا ب ا الشرآة من الصندوق حيث ق ي تلقاه اندة الت دعم والمس ى ال عليه عل
  . الشرآة 

  

     )طويلة وقصيرة اآلجل(محلية قروض بنوك 
ة       ة وقصيرة اآلجل    (حصلت الشرآة على تسهيالت قروض بنكي ك     ) قروض طويل ة وذل وك المحلي من البن

  . ممنوحة للشرآة ومضمونه بسندات ألمر البنوك بقيمة تلك القروض  اسالمية مرابحات بطريقة
  ألف ريال     
  1/1/2014رصيد   689,508    
  م 2014تلمة خالل عام المبالغ المس  545,000    
  م 2014المبالغ المسددة من القروض خالل عام   )549,570(    

  ـــــــــــــــــــ          
  م 31/12/2014الرصيد في   684,938    
  ــــــــــــــــــ    
  ألف ريال     
  جل قروض بنكية قصيرة األ  20,000    
  وض بنكية طويلة األجل قر  664,938    
  ـــــــــــــــــــ    
    684,938  
    =======  
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  أدوات الدين ، حقوق خيار ، حقوق تمويل 

  
  

وق    حويل أو اآتتاب بموجب أدوات الدين قابلة للتحال توجد لدى الشرآة أية حقوق ت   ى أسهم أو حق ويل إل
  .م 2014خيار أو مذآرات حق اآتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشرآة أو منحتها خالل عام 

  .استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشرآة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد  آما ال يوجد أي  
  

  

  اجتماعات مجلس اإلدارة 
  

  

  % .95,2اجتماعات وبلغت نسبة الحضور ) 6(عقد مجلس اإلدارة خالل العام     
  

بة  المجموع  6  5  4  3  2  1  اسم العضو  مسلسل نس
  الحضور

  % 100  6     سعد إبراهيم المعجل 1
  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  2

  )ويمثلها سامي إبراهيم العيسى(
6  100 % 

  صندوق االستثمارات العامة   3
  )ويمثله عبد اهللا محمد جليغم(

6  100 % 

 % 100  6  خالد صالح الراجحي  4
  % 83,2  5     عبد المحسن عبد الرحمن السويلم 5
  %  100  6     عبد العزيز عبد الكريم الخريجي 6
  % 83,2  5      علي سعيد الخريمي  7

  %95,2  40 6 7 7 6 77  الــمــجـموع                     
  

ة      ة العام ل الجمعي ن قب ابهم م م انتخ اله ت ماؤهم أع دةـ  أعضاء مجلس اإلدارة الموضحة أس ي  المنعق ف
  .م للدورة الحالية ومدتها ثالث سنوات 1/4/2013

  
     تعارض المصالح

ة    ـ   ال يوجد ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أي مصلحة جوهري
ام      ) مباشرة أو غير مباشرة( ا هو    2014في أعمال أو عقود تمت لحساب الشرآة خالل ع تثناء م م باس

  .ه موضح أدنا
  
از الطبيعي    ـ    رآة الغ ن ش تريات م ة(بلغت المش رآة زميل ام ) ش غ2014خالل ع  22,293,751 م مبل

وتود الشرآة أن توّضح ان    .ريال  1,935,343م مبلغ 31/12/2014دها الدائن في يريال وبلغ رص
ل الشرآة في مجلس إدارة شرآة توز     / األستاذ اإلدارةعضو مجلس  از   علي سعيد الخريمي قد مّث ع الغ ي
  . م 31/12/2014الطبيعي حتى 
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ب     ـ    رآة الخزف لألنابي اب ش غ رصيد حس ة(بل رآة زميل ي ) ش غ  م31/12/2014ف  7,388,000مبل
ام    موبلغ حجم  .مدين ريال ة خالل ع غ   2014سحوباتهم وحرآة حسابهم المدين ال   6,328,000مبل ري

م     ويهم الشرآة أن توضح أنه يوجد من ضمن مّالك شرآة الخ       . ة وه : زف لألنابيب أطراف ذو عالق
  .خالد صالح الراجحي/ سعد إبراهيم المعجل والمهندس/ المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية والمهندس

  
ك في محاضر مجلس اإلدارة              ـ    م إدراج ذل ا وت ا جميعه ة مجلس اإلدارة عليه م أخذ موافق وسوف  . وقد ت

  .ة إلقرارها تعرض هذه التعامالت على الجمعية العام
  
رآة أي      ـ    م تضمن الش ن أعضاء مجلس اإلدارة ول وع ألي م ن أي ن دي م رآة أي قرض نق دم الش م تق ل

  .قرض عقده أحد أعضاء مجلس اإلدارة 
   
ًا     ـ   ك وفق ل مجلس اإلدارة وذل ن قب ا م بق إقراره ي س ارض المصالح الت ة تع ق الئح زم الشرآة بتطبي تلت

  .من المادة العاشرة من الئحة حوآمة الشرآات ) ب(لفقرة من ا) 1(للفقرة الفرعية رقم 
  

  ترتيبات أو إتفاق تنازل
  

ذيين عن      أو اإلدارةأحد أعضاء مجلس  هبموجب تنازل اتفاق أوترتيبات  أيال توجد      ار التنفي أحد آب
عن أي  آما ال توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشرآة   .أية تعويضات أو رواتب 

  .حقوق في األرباح 
  

   المدفوعات النظامية المستحقة
  

ام   اإلقراراتقدمت الشرآة   ـ   ة       2013الزآوية السنوية حتى ع اة للسنة المالي ى شهادة الزآ م وحصلت عل
ال   مليون 7,51م حيث سددت مبلغ 2013 د . ري د آوق ات ق ة التزام ة أي ّونت الشرآة مخصصًا لمقابل

ائي للسنوات الماضية          تنشأ عن فروقات لمصلحة  ربط النه اء من ال د االنته دخل عن اة وال غ   . الزآ د بل وق
اة المح ام  مخصص الزآ دخل لع ة ال ى قائم ل عل غ م م2014ّم يد  8,229,000بل غ رص ال وبل ري

  .ريال  15,145,000مبلغ بم 31/12/2014مخصص الزآاة في 
  
ل  ـ   ة مقاب ات االجتماعي ة للتأمين دفوع للمؤسسة العام غ الم ام  االشتراآات بل غ 2014عن ع  16,94م مبل

  .ريال مليون 
  
غ       ـ   تندية بمبل ادات مس  78حصلت الشرآة على تسهيالت من بنوك محلية في شكل خطابات ضمان وإعتم

د آالت      31/12/2014مليون ريال آما في  ود توري م منها إعتمادات تخص ارتباطات رأسمالية عن عق
  .مليون ريال  33 ومعدات مشاريع توسعة المصانع بمبلغ
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تضمن الشرآة جزء من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي الممنوح إلى شرآة الخزف لألنابيب     ـ   

ة( ي ) شرآة زميل ا ف ة آم ال الشرآة الزميل ي رأس م ادل حصة الشرآة ف ا يع م 2014ديسمبر  31بم

غ  ال  41بمبل ون ري ك السعودي. ملي ا تضمن الشرآة جزء من قرض البن ى ل آم وح إل تثمار الممن إلس

ال سعودي   50الشرآة الزميلة بمبلغ  ا      مليون ري ادل حصتها في رأس م ا يع ة    لبم ا  . الشرآة الزميل آم

ادل      عتضمن الشرآة جزء من التسهيالت الممنوحة من البنك الس    ا يع ة بم ودي البريطاني للشرآة الزميل

  . ليون ريال م 10حصتها في رأس مال الشرآة الزميلة وبحد أقصى ال يتجاوز 
  

  استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشرآة 
  

  .ال يوجد حاليًا أية إستثمارات أو أية إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشرآة     

  مجلس اإلدارة  تتأآيدا
  

  : يؤآد مجلس اإلدارة   

  .ـ أن سجالت الحسابات أعّدت بالشكل الصحيح 1  

  .نظام الرقابة الداخلية أعّد على أسس سليمة ونِفذ بفاعلية  ـ أن2  

  .ـ أنه ال يوجد أي شك بشأن قدرة الشرآة على مواصلة نشاطها 3  
  

  زيادة رأس المال 
  

ادة رأس      2014ديسمبر   29أوصى مجلس االدارة بتاريخ      ة لمساهمي الشرآة بزي ة العام م للجمعي

ة أسهم     500مليون ريال إلى  375المال الحالي من  مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل آل ثالث

ة        ر العادي ة غي ة العام اد الجمعي وم إنعق قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول ي

غ  القادمة  د      125، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبل ال من بن ون ري " ملي

اح المبق دد األسهم من " اة األرب زداد ع الي ي ى ) 37,500,000(وبالت هم إل هم) 50,000,000(س  س

وم     قوتقتصر المنحة على مّالك األسهم الم. سهم ) 12,500,000(بزيادة قدرها  داول ي ة ت يدين في نهاي

  .إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس اإلدارة تاريخه في وقت الحق
  

وم           وقد صدرت       داول ي ك ونشرت في ت ى ذل ة عل ة السوق المالي ة هيئ د إغالق   27/1/2015موافق م بع

 .السوق 



  
  
  
 

11

  

 
 
 



  
  
  
 

12

 
  حـوآمة الشرآات

  
ذا النظام             ى ه ولى المجلس اإلشراف عل لقد أعّد مجلس اإلدارة نظام حوآمة خاص بالشرآة ويت

  .راقبة مدى فاعليته عند الحاجة وم
  

  :تطبق الشرآة بشكل عام جميع أحكام حوآمة الشرآات مع مالحظة ما يلي   
   
  

رة  .1 ذين         ) د(الفق ة ال فة االعتباري خاص ذوي الص ن األش اح م ة باإلفص ة الخاص ادة السادس ن الم م
رهم   ن غي ة ع تثمار (يتصرفون بالنياب ناديق االس ل ص ي  ) مث تهم ف ن سياس التصويت باإلفصاح ع

ذا اإلفصاح من أي    .... الخ .... وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية  حيث لم يرد للشرآة مثل ه
 .جهة 

 
رة  .2 م ) ط(الفق ذين يحق له ة ال ة عشرة بخصوص األشخاص ذوي الصفة اإلعتباري ادة الثاني من الم

ثًال ين مم م في مجلس اإلدارة ، حيث ال يعطي نظام بحسب نظام الشرآة تعي ذا  له ل ه الشرآة مث
 .الحق ألي أحد 

 
  مشارآة أعضاء مجلس اإلدارة في عضوية مجالس إدارات الشرآات المساهمة األخرى 

  
  أسماء الشرآات المساهمة األخرى   اسم العضو  مسلسل

  )مدرجة( شرآة اسمنت المنطقة الشرقية  سعد إبراهيم المعجل   1
  ) مدرجة(الشرآة العربية لألنابيب 

  )غير مدرجة(ة للصناعات الحديدية شرآة اليمام
  سامي إبراهيم العيسى  2

ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
  ال يوجد

  عبد اهللا محمد جليغم   3
  ممثل صندوق االستثمارات العامة 

  ال يوجد 

  ال يوجد   خالد صالح الراجحي  4

  )غير مدرجة(ية   شرآة فالكم للخدمات المال عبد المحسن عبد الرحمن السويلم  5
 )ـ مدرجة فيبكو(شرآة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 
  )غير مدرجة( شرآة المخازن والخدمات المساندة

  )غير مدرجة(شرآة النايفات للتمويل 
  )مدرجة(التعاوني  شرآة ايس العربية للتأمين  عبد العزيز عبد الكريم الخريجي  6

  )غير مدرجة(ب شرآة الخزف لألنابي  علي سعيد الخريمي  7
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  تكوين مجلس اإلدارة 
  

   : همؤأسماالتالية  األعضاءيتكون مجلس اإلدارة من 
 التصنيف اسم العضو مسلسل 

 غير تنفيذي  المعجل  إبراهيمسعد  1
 غير تنفيذي ) ىالعيس إبراهيمويمثلها سامي ( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  2
 غير تنفيذي ) مثله عبداهللا محمد جليغم يو( مة صندوق االستثمارات العا 3
 غير تنفيذي خالد صالح الراجحي 4
 مستقل الرحمن السويلم  المحسن عبد عبد 5
 مستقل الكريم الخريجي العزيز عبد عبد 6
 غير تنفيذي علي سعيد الخريمي 7

  
  

  لجان مجلس اإلدارة 
  

 اللجنة التنفيذية  .1

ين أعضائه وتنتهي عضويتهم       تتكون اللجنة التنفيذية        من ثالثة أعضاء يختارهم مجلس اإلدارة من ب
  .ويجوز إعادة تعيينهم في اللجنة لمدد مماثلة . في اللجنة بانتهاء المدة المقررة لمجلس اإلدارة 

ي   اريع والمصروفات ف اد المش ة األداء واعتم رآة ومراقب ق سياسات الش ة تطبي ات اللجن تشمل مهم
دود صالحياتهم  س اإلدارة  ح ددها مجل ي يح ؤولياتهم الت ة محاضر  . ومس ات اللجن رر باجتماع ويح

اٍل      اع ت منتظمة وتوقع من أعضاء اللجنة وتعرض هذه المحاضر على مجلس اإلدارة في أقرب اجتم
  .للمجلس 

  

  أعضاء اللجنة التنفيذية 
  

 خالد صالح الراجحي      رئيسًا/ األستاذ 
 عضوًا       عبداهللا محمد جليغم / األستاذ 
  علي سعيد الخريمي       عضوًا/ األستاذ 

 

  % .100وآانت نسبة الحضور  2014وقد عقدت اللجنة التنفيذية ثمانية إجتماعات خالل عام   
  

 لجنة المراجعة  .2

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء يعينهم مجلس اإلدارة لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات وال         
اء عضوية مجلس    . دة ويجوز إعادة تعيينهم لمدد مماثلة تقل عن سنة واح وتنتهي عضوية اللجنة بانته

ًا لقواعد     . اإلدارة  ك وفق ويكون من بين أعضاء اللجنة عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وذل
ة             ة العادي ة العام ا من الجمعي ا والمصادق عليه دة عضويتهم وأسلوب عمله ة وم اختيار لجنة المراجع

  .م 1/4/2007والجمعية العامة العادية المنعقدة في  17/4/1994منعقدة في ال
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  :  م وتتكون من1/4/2013من  إعتبارًا الحاليةمراجعة الجلس لجنة معين الوقد   

 رئيسًا    أيمن صالح الغامدي               / األستاذ  -

 عضوًا   سامي إبراهيم العيسى             / األستاذ  -

 عضوًا  الرحمن عبد العزيز الحماد   عبد/ األستاذ  -
  

  % .94,4اجتماعات وآانت نسبة الحضور  6م عدد 2014وقد عقدت اللجنة خالل عام   
  

ة              ة الداخلي راءات الرقاب ة إج ة وفاعلي دى آفاي ن م د م ية التأآ ة الرئيس ة المراجع ام لجن ن مه وم
المحاسبين القانونيين وفق ضوابط محددة    والتحقق من سالمة وصحة القوائم المالية والتوصية باختيار

دمها       ارير والمالحظات التي يق ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل نشرها ودراسة التق
ة         ال المراجع اد أي عمل خارج نطاق أعم ة واعتم آل من المحاسب القانوني وإدارة المراجعة الداخلي

ة  التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال  ة        . المراجع ة األولي وائم المالي رأي والتوصية بشأن الق داء ال وإب
  .والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة 

  

 :لجنة الترشيحات والمكافآت  .3
  

ارهم       ة يخت ددهم عن ثالث ل ع ن األعضاء ال يق دد م ن ع آت م يحات والمكاف ة الترش ون لجن تتك
ل  نوات وال تق الث س د عن ث دة ال تزي ة   مجلس اإلدارة لم دد مماثل نهم لم ادة تعيي نة ويجوز إع عن س

  .وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة 

ات          ًا للسياس س وفق وية المجل يح لعض ية بالترش آت التوص يحات والمكاف ة الترش ام لجن ن مه وم
ي      ة ف ة العام ن الجمعي دة م وية والمعتم ح للعض ة للترش راءات الالزم ايير واإلج م 1/4/2013والمع

وة والضعف        د جوانب الق وآذلك إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس وتحدي
د من عدم وجود أي تعارض مصالح ووضع سياسات خاصة              ا والتأآ راح معالجته في المجلس واقت

  .بتعويض ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وآبار التنفيذيين 

  : م وتتكون من1/4/2013 من إعتبارًا الحاليةت مكافآالترشيحات والالمجلس لجنة وقد عين 

 رئيسًا  -  عبد المحسن عبد الرحمن السويلم / األستاذ -

 عضوًا  -    سامي إبراهيم العيسى   / األستاذ -

 عضوًا  -  عبد العزيز عبد الكريم الخريجي / األستاذ -

  % .94,4لحضور ت بنسبة ابلغاجتماعات و )6(م عدد 2014وقد عقدت اللجنة خالل عام           
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  المكافآت والرواتب والبدالت  

  

أعضاء المجلس  البيان 
 التنفيذيين 

 أعضاء المجلس 
 غير التنفيذيين

وا      ن تلق ذيين مم ار التنفي ن آب ة م خمس
يهم     ا ف ات بم آت والتعويض ى المكاف أعل

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي 
 3,313,000 ـــــ ـــــ الرواتب والتعويضات 

 1,101,800  596,000 ـــــ دالت الب
 1,400,0003,907,222 ـــــالمكافآت الدورية والسنوية

 590,896 ــــــ ـــــ الخطط التحفيزية 
 ــــــ ــــــ ـــــ مزايا أخرى 

 1,996,0008,912,918  المجموع 
  

  

  الجزاءات 
  

ة أو قضائية     لم تفرض على الشرآة أية عقوبة أو جزاء أو إحتياطي من أي     جهة إشرافية أو تنظيمي
  .م 2014خالل عام 

  

  المسؤولية االجتماعية والمحافظة على البيئة

فقد تمكنت   ، في إطار مساعي الشرآة الهادفة إلى جذب واستقطاب المزيد من الكوادر السعودية    
بة السعوديين بالشرآة  ادة نس د اهللا من زي ذا الشرآة بحم داد ه د إع ددهم عن ر وأصبح ع  1,037التقري

ة        وى العامل الي الق بتهم من إجم غ نس وارد البشرية       % 25,4موظفًا وتبل اون مع صندوق الم ك بالتع وذل
  .ومع الجهات الحكومية ذات العالقة 

ر من المساجد          ة الكثي دارس    وتساهم الشرآة في مشاريع إنشاء وإقام ادة والجوامع وم ودور العب
وم بتور  ث تق ريم حي رآن الك يظ الق رآة  تحف ات الش ن منتج ا م د إحتياجاته ا . ي ال(ومنه بيل المث ى س ) عل

اض   ة الري ات بمنطق ى الطرق اجد عل ة بالمس ة العناي ع لجن ديم التبرعات . التنسيق م دعم وتق وم ب ا نق آم
  . للعديد من الجمعيات الخيرية وآذلك رعاية برامج لجان التنمية االجتماعية األهلية في بعض المحافظات

  .ال خدمة التعليم فقد ساهمت الشرآة في دعم ورعاية المعرض والمنتدى الدولي للتعليم وفي مج       

ة              من المنظوم ييد ض اء والتش اع البن و قط ق نم ي تحقي اهمة ف ى المس رآة عل رص الش ا تح آم
دى الرياض االقتصادي  ة منت م ورعاي ة حيث ساهمت الشرآة في دع وفي مجال . االقتصادية بالمملك

ة في      المحافظة على  ك آالت حديث البيئة فإن الشرآة تولي إهتمامًا آبيرًا بنظافة البيئة حيث تستثمر في ذل
دو  ام        يت واد الخ ل الم ة في نق ة عالي ع من المنتجات وتستخدم تقني ات والرجي ة  . ر المخلف ى إقام إضافة إل

 .مصانع الطحن والكسارات في أماآن بعيدة عن المدن والتجمع السكاني 
 

 



  
  
  
 

16

  الداخلية الرقابة عة السنوية لفعالية إجراءات نتائج المراج

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

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

 .وجود لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة  .2

ى        الداخلية عةتقوم إدارة المراج .3 ا إل ع تقاريره دورها ترف ي ب ة والت برفع تقاريرها الدورية إلى لجنة المراجع
ل    . مجلس اإلدارة  ة من قب ة    إدارةيتم مراجعة وتقييم مدى آفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلي ة الداخلي . المراجع

ولدى لجنة المراجعة . ن الخارجيينآما يتم مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من قبل المراجعي
ة مالحظات   د أي دى الشرآة وال توج ة ل ة الداخلي ة إجراءات الرقاب دورة تعكس فعالي ذه ال أن ه ة ب ة التام القناع

 .جوهرية يقتضي التنبيه إليها 

  مراجع الحسابات الخارجي .4
  

دآتور   8/4/2014عينت الجمعية العامة لمساهمي الشرآة المنعقدة في      د العمري وشرآاه    م شرآة ال محم
  .بناًء على توصية لجنة المراجعة  وذلك م2014لمراجعة حسابات الشرآة عن عام 

  م 2014توزيع األرباح لعام 
  

   :اإلدارة توزيعه على النحو اآلتي ويقترح مجلس. ريال 310,222,000م مبلغ 2014بلغ صافي ربح عام   
  

  ريـال سعـودي  ألف    
  

  خصم الزآاة الشرعية  صافي الربح بعد  310,222    
بحيث يعادل تكملة رصيد االحتياطي  ( المحول لإلحتياطي النظامي: يخصم    )6,797(        

  . )الحالي من رأس المال المدفوع% 50      
  ــــــــــــــــــــ    
    303,425    
     من رأس المال% 5حصة أولى للمساهمين وتعادل : يخصم   )25,000(    

  .نصف ريال للسهم الواحد واقعب )البالغ خمسمائة مليون ريالبعد الزيادة رح المقت(               
  ـــــــــــــــــــــ    

278,425    
  . مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: يخصم   )1,400(    
  ـــــــــــــــــــــ     
    277,025    
  .بقاة من العام الماضي األرباح الم: يضاف   961,697    
    ـــــــــــــــــــــ    

            1,238,722    
  

    من رأس المال % 15ة للمساهمين وتعادل ثانيحصة : يخصم   )75,000(    
  .للسهم  ريال 1,5بواقع  )المقترح بعد الزيادة والبالغ خمسمائة مليون ريال(      

  ــــــــــــــــــــــــــــ    
        1,163,722    
  مال بواقع سهم مجاني لكل ثالثة أسهم المحول لزيادة رأس ال: يخصم   )125,000(    

  ــــــــــــــــــــــــــــ        ).عشرة رياالت للسهم قيمة آل منهاسهمًا  12,500,000(قائمة       
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 .الباقي ويرحل للعام القادم    1,038,722            
           =======                  

  
  

  

  : ويقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي 
      

  .م2014رير مجلس اإلدارة عن عام الموافقة على ما ورد بتق -1    
  .م2014التصديق على القوائم المالية للشرآة عن عام  ـ2  
ادة     من رأس المال المدفوع% 20الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل  ـ3   د الزي بع

اح لم  تكون أحقية  وسوف. والبالغ خمسمائة مليون ريال بواقع ريالين للسهم الواحد الكي األسهم  األرب
  .الشرآة  لمساهمي غير العاديةالعامة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 

  .م2014إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشرآة خالل عام  -4  
ام    -5   ي للع از الطبيع رآة الغ ع ش ل م ى التعام ة عل روط خاصة      2015الموافق د ش ه ال توج ًا بأن م علم

   .امل مع هذه الشرآة وهي شرآة زميلة تشارك شرآة الخزف السعودية في رأس مالها للتع
ام       -6                 ه ال توجد شروط خاصة      2015الموافقة على التعامل مع شرآة الخزف لألنابيب للع ًا بأن م علم

   .للتعامل مع هذه الشرآة وهي شرآة زميلة تشارك شرآة الخزف السعودية في رأس مالها 
ة                  -7            وائم المالي ة الق ة لمراجع ة المراجع ل لجن ن قب حين م ين المرش ن ب ابات م ع حس ين مراج تعي

  .م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه2015للعام المالي 
ف ري   مليون ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع مائتي  1,4الموافقة على صرف مبلغ  -8       ال أل
  . م2014 لكل عضو عن عام      

  

ى                ا يتوجه بالشكر إل دعوة آم ذه ال تكم له ى تلبي ذه المناسبة ليشكرآم عل وينتهز مجلس اإلدارة ه
ين وسمو       ده األم ي عه د    حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ول ي العه ي ول ول

ى       آما ي على الدعم والتشجيع الذي تلقاه الشرآة ، ا عل عرب المجلس عن شكره إلدارة الشرآة وموظفيه
ة        ى عمالء الشرآة في داخل المملك جهودهم المخلصة التي نتج عنها تحقيق هذه النتائج الطيبة وآذلك إل

  .وخارجها على استمرار ثقتهم ودعمهم 
  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،،
  

                  
  مجلس اإلدارة                

  

  
  

       1022015/ع
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