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  س اا ر لواة ار اذ ودا را  ريء ا ھن ا وند ا م اوز ا نوا ون أذا ھ
 ث ات ا ٥/٥/٢٣٤٨ھر و ًروم ا ارم رم  ١٣٧٨وطوروا ھذا ارح اوط اق اذي وت  او  م 

وواد اه اوال و رأم ) ون ث ر   ا ) ون   ١٢او ر اس اھ  ارض رأل وط داره 
زد ا ن نرد ا را و اب ا ود ن د رو اود و ز آلزد ا ن واف را و اب اود و ز آل

  د د وردر واذان  وا فو سذاوا  د ا ند.  
  

  

ارض    ت ا اود ا  و  ًم طورت ً ود ت ر اس اھ ذ   ات ا  اء   
ا وض ادان اورة  ت رأس     وزت اط ا  اوق ا ل طم   دم  م 

  . و ر ون و و وون اف و و وون  (   ٣١٦٫٦٦٦٫٦٦٧( ارال اوا  ت ان 

  

  ود وا–   ذن–  لل ا لن ا ددةا ودا راا ر ا را رح اذا ا دمر واطوء واطر ا ان
دار اوزراء ووزس ا سر ب اد اا و وزراء ووس ا سب رده و ن وورن اردم ا ر  مظ 

  . وق و اردة ل ر ودم أن ودد طھم و

  

     
  

   
  

 
  

  

     

  ب او ا ار  
  د ارن ن د ازز آل ود

  

 
  

 
  

  
أول ن  ودم رة س ار وم ر وأول رس 

  س إدارة ر اس اھ ارة ن
)١٣٧٨  ر١٣٨٢ –ھ  رھ(  

  
  ب او ا ار

  ز آل ودــــــــن د از واف 

      

  
 ر  د د ورددة ا  

  
ن أوال اؤن ر وادان  ورأس  س     

  إدارة ر اس اھ  ارة ن
)١٣٨٣  ر١٣٨٧ –ھ  رھ(  

 وو ر نؤل ان أواو طب وال ان ر
   را  ول ات وارل اإدارة ا

)١٣٨٧  رھ(  

من ال�سجل الذهبي ل�رشكة اجلب�س الأهلية
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    من سجل الشرف  

    رؤساء جمالس ادارة الشركة منذ بداية التأسيس   

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
            
    

  
  

        
        
        
        
    

  
  

    

        

    ر ود ز آلزد ا ن  ف را و اب ا    
رأس س إدارة ر اس اھ  دور ا ذ اس   

 )١٣٨٧  ر١٣٨٩ –ھ  رھ ( و ودرز و دور 
وا دا د ررة ا  ورة  

  

    آل ودد ن د  ن د ارن ب او ار         ب او ا ار اد ن د ازز آل ود  
   راا دور  ھس اا ر س إدارة رأس

)١٣٩٠  رھ (  وورة و ود  تو
   ار آذاك

       ــــا دور  ھس اا ر س إدارة رأس
 )١٣٩١  ر١٤٠٢ –ھ  رھ (  رزة ود  ت

  طور ار ودم ر آذاك 

  

  

  

  

  

  

  

  

من �سجل ال�رشف
ر�ؤ�س�ء جم�ل�س اإدارة ال�رشكة منذ بداية الت�أ�سي�س

  

  

  

  
  

  

    

ث س إدارة ر اس اھ ر ب 
ن د ازز آل ود  او ا ار ف

  دوان ر ن  د ن ا ل وو– 
  ر  ـد د وردد  –ا ـــا

  ن رد ا ن –    د ا
  ر–  راز ازد ا  ذ  –اا

  ند–  دل ذا  ر
٢٧/١١/١٣٨٨ رھ  

  

دم ارن ارن اك  ن ن د 
ازز آل ود  زر او رض 

ا ر اس اھ ن أول رض 
 ١٣٩٣ت وط م رض م 

 رورة  ١٩٧٣/ھا  رظدي و
 ن رد ا ن  د و ا 

  س ادارة آذاك

 ١٣٧٩/ ميالدي ١٩٦٠تركيبات مصانع الرياض عام 
يظهر بالصور صاحب السمو الملكي االمير هجرية 

نواف بن عبد العزيز وصاحب السمو االمير محمد بن 
سعود الكبير والدكتور محمد خالد خاشقجي رحمه اهللا 

واألستاذ عدنان خاشقجي
  

 ١٣٧٩/  ميالدي ١٩٦٠تركيبات مصانع الرياض عام 
يتوسط الصورة الشيخ عبد اهللا بن فهد الثنيان رحمه هجرية 

اهللا والدكتور محمد خالد خاشقجي رحمه اهللا والمهندس فلبر 
من شركة بابكوك االلمانية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

  ن ا د  ن دوا
 ر  

  دة ا د ام ل
 ر  

 ا  د دة ا  
 ر  

 دة ا د د ازز 
 ر راا  

  دة ا د  ن د ان
 ر   

  س إدارة ار رأس 
  ھر ١٣٩٠م 

  إدارة ار ارة رأس 
)١٤٠٣  ر١٤٠٥ –ھ  رھ(  

س ادارة ار ارة ن رأس 
)١٤٠٦  ر١٤٠٨ –ھ  رھ(  

س ادارة ارة ن رأس 
١٤٠٩/١٩٨٩ دي ١٩٩٥  

س ادارة ار ارة رأس 
 ١٩٩٥ –ھر  ١٤١٥ن 

  ديدي ٢٠١٣  
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ث س إدارة ر اس اھ ر ب 
ن د ازز آل ود  او ا ار ف

  دوان ر ن  د ن ا ل وو– 
  ر  ـد د وردد  –ا ـــا

  ن رد ا ن –    د ا
  ر–  راز ازد ا  ذ  –اا

  ند–  دل ذا  ر
٢٧/١١/١٣٨٨ رھ  

  

دم ارن ارن اك  ن ن د 
ازز آل ود  زر او رض 

ا ر اس اھ ن أول رض 
 ١٣٩٣ت وط م رض م 

 رورة  ١٩٧٣/ھا  رظدي و
 ن رد ا ن  د و ا 

  س ادارة آذاك

 ١٣٧٩/ ميالدي ١٩٦٠تركيبات مصانع الرياض عام 
يظهر بالصور صاحب السمو الملكي االمير هجرية 

نواف بن عبد العزيز وصاحب السمو االمير محمد بن 
سعود الكبير والدكتور محمد خالد خاشقجي رحمه اهللا 

واألستاذ عدنان خاشقجي
  

 ١٣٧٩/  ميالدي ١٩٦٠تركيبات مصانع الرياض عام 
يتوسط الصورة الشيخ عبد اهللا بن فهد الثنيان رحمه هجرية 

اهللا والدكتور محمد خالد خاشقجي رحمه اهللا والمهندس فلبر 
من شركة بابكوك االلمانية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

  ن ا د  ن دوا
 ر  

  دة ا د ام ل
 ر  

 ا  د دة ا  
 ر  

 دة ا د د ازز 
 ر راا  

  دة ا د  ن د ان
 ر   

  س إدارة ار رأس 
  ھر ١٣٩٠م 

  إدارة ار ارة رأس 
)١٤٠٣  ر١٤٠٥ –ھ  رھ(  

س ادارة ار ارة ن رأس 
)١٤٠٦  ر١٤٠٨ –ھ  رھ(  

س ادارة ارة ن رأس 
١٤٠٩/١٩٨٩ دي ١٩٩٥  

س ادارة ار ارة رأس 
 ١٩٩٥ –ھر  ١٤١٥ن 

  ديدي ٢٠١٣  
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دم ارن ارن اك  ن ن د 
ازز آل ود  زر او رض 

ا ر اس اھ ن أول رض 
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 ن رد ا ن  د و ا 
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من شركة بابكوك االلمانية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

  ن ا د  ن دوا
 ر  

  دة ا د ام ل
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 ا  د دة ا  
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 دة ا د د ازز 
 ر راا  

  دة ا د  ن د ان
 ر   

  س إدارة ار رأس 
  ھر ١٣٩٠م 

  إدارة ار ارة رأس 
)١٤٠٣  ر١٤٠٥ –ھ  رھ(  

س ادارة ار ارة ن رأس 
)١٤٠٦  ر١٤٠٨ –ھ  رھ(  

س ادارة ارة ن رأس 
١٤٠٩/١٩٨٩ دي ١٩٩٥  

س ادارة ار ارة رأس 
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ث س إدارة ر اس اھ ر ب 
ن د ازز آل ود  او ا ار ف

  دوان ر ن  د ن ا ل وو– 
  ر  ـد د وردد  –ا ـــا

  ن رد ا ن –    د ا
  ر–  راز ازد ا  ذ  –اا
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دم ارن ارن اك  ن ن د 
ازز آل ود  زر او رض 

ا ر اس اھ ن أول رض 
 ١٣٩٣ت وط م رض م 

 رورة  ١٩٧٣/ھا  رظدي و
 ن رد ا ن  د و ا 
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 ١٣٧٩/ ميالدي ١٩٦٠تركيبات مصانع الرياض عام 
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  ن ا د  ن دوا
 ر  

  دة ا د ام ل
 ر  

 ا  د دة ا  
 ر  

 دة ا د د ازز 
 ر راا  

  دة ا د  ن د ان
 ر   

  س إدارة ار رأس 
  ھر ١٣٩٠م 

  إدارة ار ارة رأس 
)١٤٠٣  ر١٤٠٥ –ھ  رھ(  

س ادارة ار ارة ن رأس 
)١٤٠٦  ر١٤٠٨ –ھ  رھ(  

س ادارة ارة ن رأس 
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  ديدي ٢٠١٣  

من الت�ريخ الذهبي ل�رشكة اجلب�س الأهلية
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مليون ريال12عند التأسيس

مليون ريال36هجريةسنة ١٣٩٦

مليون ريال72هجرية سنة ١٣٩٩

مليون ريال144ميالديسنة ٢٠٠٠

مليون ريال200ميالديسنة ٢٠٠١

مليون ريال237.5ميالديسنة ٢٠٠٣

مليون ريال316.6ميالديسنة ٢٠٠٦

طن سنويا38,593سنة ١٣٧٨ هجريةعند التأسيس

طن سنويا40,302سنة ١٣٨٨ هجرية

طن سنويا91,567سنة ١٣٩٨ هجرية

طن سنويا151,631سنة ١٤٠٨ هجرية 

طن سنويا292,729سنة ١٤١٦ هجرية 

طن سنويا397,876سنة ١٤٢٠ هجرية 

طن سنويا420,000سنة ٢٠٠٠ ميالدي

طن سنويا450,000سنة ٢٠٠١ ميالدي

طن سنويا600,000سنة ٢٠٠٢ ميالدي

طن سنويا750,000سنة ٢٠٠٣ ميالدي

طن سنويا900,000سنة ٢٠٠٥ ميالدي 

تطور رأس المال منذ التأسيس حتى تاريخه 

تطور الطاقة االنتاجية لمصانع الجبس 

تطور رأس المال والطاقات االنتاجية للجبس وااللواح الجبسية 











٢٠٠٦سنة ٢٠٠٣سنة ٢٠٠١سنة ٢٠٠٠سنة ١٣٩٩سنة ١٣٩٦سنة عند التأسيس













 ١٣٧٨سنة 
هجرية

 ١٣٨٨سنة 
هجرية

 ١٣٩٨سنة 
هجرية

 ١٤٠٨سنة 
هجرية 

 ١٤١٦سنة 
هجرية 

 ١٤٢٠سنة 
هجرية 

 ٢٠٠٠سنة 
ميالدي

 ٢٠٠١سنة 
ميالدي

 ٢٠٠٢سنة 
ميالدي

 ٢٠٠٣سنة 
ميالدي

 ٢٠٠٥سنة 
ميالدي 

 ٢٠٠٧سنة 
ميالدي 

طن سنويا900,000سنة ٢٠٠٥ ميالدي 

طن سنويا960,000سنة ٢٠٠٧ ميالدي 

متر مربع سنويا2,654,191سنة ١٤٠٥ هجريةبداية االنتاج

متر مربع سنويا2,842,282سنة ١٩٩٠ ميالدي

متر مربع سنويا5,600,000سنة ١٩٩٥ ميالدي

متر مربع سنويا7,664,181سنة ١٩٩٩ ميالدي

متر مربع سنويا11,670,000سنة ٢٠٠٠ ميالدي

متر مربع سنويا17,760,000سنة ٢٠٠٦ ميالدي 

متر مربع سنويا23,760,000سنة ٢٠٠٧ ميالدي 

تطوير الطاقة االنتاجية لاللواح الجبسية 

ميالدي ميالدي ميالديميالديميالديميالديهجرية هجرية هجرية هجريةهجريةهجرية













ميالدي  ٢٠٠٧سنة ميالدي  ٢٠٠٦سنة ميالدي ٢٠٠٠سنة ميالدي ١٩٩٩سنة ميالدي ١٩٩٥سنة ميالدي ١٩٩٠سنة هجرية ١٤٠٥سنة 
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        كلمةكلمةكلمةكلمة
        رئيس جملس االدارةرئيس جملس االدارةرئيس جملس االدارةرئيس جملس االدارة

        
        حضرات املساهمني الكرام حضرات املساهمني الكرام حضرات املساهمني الكرام حضرات املساهمني الكرام 

                            
   ميالدي ٢٠١٤وما تم من اعمال فى عام لشركتكم لمناقشة ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة )  ٥٠(الجمعية العامة رقم  انعقاد يسرني أن أرحب بكم في

            ........        
ريال قبل خصم الزكاة الشرعية  ٢٥,١٨٠,٩٧٥ريال وصافي الدخل  ٣٠,٢٠٩,٤٧٥قته شركتكم هذا العام من نتائج حيث بلغ اجمالي الربح على ما حقنحمد اهللا 

  .ريال  ٣,٤٥٣,٩٤٥البالغة 
ة المعروض على حضراتكم وستجدون فى تقرير مجلس االدارمن رأس المال %  ٦هلله لكل سهم أي بواقع  ٦٠بإذن اهللا ارباح  عكما نحيط حضراتكم انه سيوز

  .وما اتخذ من أعمال ) مكتب طالل ابو غزاله وشركاه ( المدققة من قبل المحاسب القانوني القوائم المالية 
الذي يبذله مجلس االدارة والقائمون على ادارة الشركة ومن جميع العاملين من فنيين وإداريين وبدعم مستمر من حكومة  كل ذلك تحقق بفضل من اهللا ومن الجهد

  .وفقهم اهللا ولي ولي العهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده االمين وسمو 
  .لمباركة إن شاء اهللا نسأل اهللا العلي القدير أن يحقق لشركتكم الموقرة مزيدا من التوفيق في مسيرتها ا

                                                                                                                 ...... . ...... . ...... . ...... .                    ....                                                                                                                            
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  ملسامهي الشركة)  ٥٠٥٠٥٠٥٠( العمومية العادية  لجمعيةل
        ميالديميالديميالديميالدي    ٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥    مارسمارسمارسمارس        ٢٦٢٦٢٦٢٦    املوافقاملوافقاملوافقاملوافق    هجريةهجريةهجريةهجرية    ١٤٣٦١٤٣٦١٤٣٦١٤٣٦    الثانيالثانيالثانيالثانيمجادي مجادي مجادي مجادي     ٦٦٦٦    اخلميساخلميساخلميساخلميسعصر يوم عصر يوم عصر يوم عصر يوم 

  
  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ....   حضرات املسامهني الكرام  
اع جمعيتكم العامة وقرة الترحيب بكم في اجتمـيسر مجلس إدارة شركتكم الم

ويسعدنا ان نعرض عليكم في اجتماعكم هذا التقرير ) الخمسون ( ة ــــــالعادي
والذي يوضح نشاط الشركة  ميالدي ٣١/١٢/٢٠١٤السنوي عن العام المالي المنتهي في 

من الجبس البودرة واأللواح الجبسية ، وما حقق من نتائج خالل العام المنصرم ومرفقا 
مكتب طالل (  ميالدي ٢٠١٤لمالية المدققة من مراجعي حسابات الشركة لعام به القوائم ا

والذي تم تكليفه من قبل مجلس ) محاسبون ومراجعون قانونيون  - طالل ابو غزاله
االدارة بناءا على اختيار لجنة المراجعة نظرا العتذار مكتب طالل محسن العتيبي 

ويسر مجلس اإلدارة .. ارئ خارج المملكة الرتباطه الط ميالدي ٩/٦/٢٠١٤بالخطاب رقم 
.. االستماع إلى آرائكم الهادفة لما فيه خير ومصلحة شركتكم والرد علي استفساراتكم 

  .آملين أن نكون قد وفقنا في أداء المهمة المناط بنـا 
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                    ::::  ميالدي ٢٠١٤ل عام  وفيما يلي نعرض على حضراتكم اجلوانب الرئيسية ألنشطة الشركة خال .  
و:אطوאجא:المنتجات الرئيسية  :  

       / / / /                   المنتجــــات

 

     ٤١٥,٦٧٦ ٤٥٥,٤٣٢ ٩٠٠,٠٠٠  طن 

     ٤٥٠,٦٤٣ ٣٤٤,١١٠ ٢٣,٧٦٠,٠٠٠ ٢م 

:א: 
  يلي  كما..  ميالدي ٢٠١٣ريال في العام السابق  ٨٠,٥٣٨,٤٨٤ ريال مقابل ٨٢,٨٦١,٩٥١ مبلغ ميالدي ٢٠١٤م مبيعات الشركة هذا العا اجمالي بلغ

  لالجمالي                     المنتجات

  

                          ٨٧,٢٦  ٧٢,٣٠٧,٦٤١ ٧٢,٨٧٠,٨٦٣ % 

                            ١١,١٤  ٩,٢٣٤,٠٦٩ ٦,٥٢٤,٦٨٣ % 

                                                    ١,٦٠  ١,٣٢٠,٢٤١ ١,١٤١,٩٣٨ % 
   

                         ٨٢,٨٦١,٩٥١ ٨٠,٥٣٧,٤٨٤   % 

  : مبيعات المنتجات الرئيسية  : وكانت تفاصيل هذه المبيعات كما يلي 
                     المنتجات

 

                    ٩٧,٥٥  ٨٠,٨٣٢,٤٠٣ ٧٧,٩٠١,٢٢٣ % 

                   ٢,٤٥  ٢,٠٢٩,٥٤٨ ٢,٦٣٦,٢٦١ % 
  

        ٨٢,٨٦١,٩٥١  ٨٠,٥٣٧,٤٨٤     
  

        ٨٠,٥٣٧,٤٨٤       
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ميالدي٢٠١٤حىت عام ٢٠٠٧تطور انتاج اجلبس البودرة من عام 
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 : אא: 
 

  

( الشركة القطرية السعودية لصناعــــة الجبس :  مليون ريال قطري ٤٠رأسمال هذه الشركة البالغ راسمالها  ثلث الشركة تمتلك  

( شركة أسمنت تـــــبوك :  ألف ريال عند التأسيس في شركة اسمنت تبوك ٦٠٠سهم بالغ قيمتها  ٧٧,١٤٢ الشركةتمتلك  

( لطنة عمانس -المدينة لالستثمار  شركة  :  في شركة عبر الخليج  ريال عماني ١٩٧,٣٣٦سهم القيمة االسمية  ١,٩٧٣,٣٦٠فيها  الشركةتمتلك
مع شركة المدينة للخدمات المالية واالستثمارية بعمان تحت مسمي  اندماجهالالستثمار بسلطنة عمان والتي تم 

  .ع بسلطنة عمان .ع.م.شركة المدينة لالستثمار ش
( مليون سهم حيث ساهمت شركة الجبس في تأسيس شركة في شركة كيان للبتروكيماويات عدد  الشركةتمتلك   :  شركة الكيان للبتروكيماويات

  .الكيان للبتروكيماويات بمبلغ عشرة ماليين ريال قيمة مليون سهم 
( علي ساهمت شركتكم بمبلغ عشرة ماليين ريال مع مكتب الشيخ حمد بن إبراهيم القاسم العقاري في ارض   :  مساهمات في اراضــــي

  ولة النقدية الموجودة في الشركة ات المجلس باستثمار السيوذلك تمشيا مع توصي.. طريق خريص 
  
  

 
א : دאودوאزאوאطא:  

( אאدوقضودא :  مع صندوق التنمية الصناعية السعودي منح )  ٢٠٠٨( توقيع عقد قرض رقم  ميالدي ٢٠٠٧تم خالل عام
لتمويل مشروع توسعة مصانع الشركة إلنتاج الجبس ) ريال  ٤٨,٧٠٠,٠٠٠( جبه للشركة مبلغ بمو

أصول المشروع بالدمام للصندوق ، مدة ) رهن ( والحوائط الجبسية بالدمام بالمنطقة الشرقية وبضمان 
وذلك  )ريال  ٤٥,٢٠٠,٠٠٠( قسط ، وقد تسلمت الشركـة مبلغ وقدره  ١٢سنوات عدد االقساط  ٦القرض 

رقم  القسط االخيرومتبقى  قسط )١١(وتم السداد ريال  ٣,٥٠٠,٠٠٠بعد خصم أتعاب الصندوق والبالغ قيمتها 
  .فقط  ) ١٢(
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* مت سداد القسـط ولא بتاريخ ١٥/٢/١٤٣١   مببلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال 

 

* مت سداد القسـط  א ١٥/٨/١٤٣١  بتاريخ    ريال  ٣,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مت سداد القسـط  א ١٥/٢/١٤٣٢  بتاريخ    ريال  ٣,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مت سداد القسـط  אא ١٥/٨/١٤٣٢  بتاريخ    ريال  ٣,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* س  مت سداد القسـطא ١٥/٢/١٤٣٣  بتاريخ    ريال  ٤,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* دس  د القسـطمت سداא ١٥/٨/١٤٣٣  بتاريخ    ريال  ٤,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مت سداد القسـط  א ١٥/٢/١٤٣٤  بتاريخ    ريال  ٤,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* ن  مت سداد القسـطא ١٥/٨/١٤٣٤  بتاريخ    ريال  ٥,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مت سداد القسـط  א ١٥/٢/١٤٣٥  يخبتار    ريال  ٥,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مت سداد القسـط  א ١٥/٨/١٤٣٥  بتاريخ    ريال  ٥,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مت سداد القسـط  دא ١٥/٢/١٤٣٦  بتاريخ    ريال  ٥,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مستحق السـداد  א ١٥/٨/١٤٣٦  بتاريخ    ريال  ٥,٧٠٠,٠٠٠  مببلغ  )אط(  
 
 
( אودאאאدوقض :  اتعاب متابعة القرض والبالغ قيمتها  
* مت سداد القسـط ولא بتاريخ ١٥/٢/١٤٣٥   مببلغ ٤٤٦,٦٧٥ ريال 

 

* مت سداد القسـط  א ١٥/٨/١٤٣٥  بتاريخ    لريا  ٤٤٦,٦٧٥  مببلغ  
* مت سداد القسـط  א ١٥/٢/١٤٣٦  بتاريخ    ريال  ٤٤٦,٦٧٥  مببلغ  
* مستحق السـداد  אא ١٥/٨/١٤٣٦  بتاريخ    ريال  ٤٤٦,٦٧٥  مببلغ  
                
                

                  
 
 
 

* مت سداد القسـط ولא بتاريخ ١٥/٢/١٤٣١   مببلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال 

 

* مت سداد القسـط  א ١٥/٨/١٤٣١  بتاريخ    ريال  ٣,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مت سداد القسـط  א ١٥/٢/١٤٣٢  بتاريخ    ريال  ٣,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مت سداد القسـط  אא ١٥/٨/١٤٣٢  بتاريخ    ريال  ٣,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* س  مت سداد القسـطא ١٥/٢/١٤٣٣  بتاريخ    ريال  ٤,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* دس  د القسـطمت سداא ١٥/٨/١٤٣٣  بتاريخ    ريال  ٤,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مت سداد القسـط  א ١٥/٢/١٤٣٤  بتاريخ    ريال  ٤,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* ن  مت سداد القسـطא ١٥/٨/١٤٣٤  بتاريخ    ريال  ٥,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مت سداد القسـط  א ١٥/٢/١٤٣٥  يخبتار    ريال  ٥,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مت سداد القسـط  א ١٥/٨/١٤٣٥  بتاريخ    ريال  ٥,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مت سداد القسـط  دא ١٥/٢/١٤٣٦  بتاريخ    ريال  ٥,٠٠٠,٠٠٠  مببلغ  
* مستحق السـداد  א ١٥/٨/١٤٣٦  بتاريخ    ريال  ٥,٧٠٠,٠٠٠  مببلغ  )אط(  
 
 
( אودאאאدوقض :  اتعاب متابعة القرض والبالغ قيمتها  
* مت سداد القسـط ولא بتاريخ ١٥/٢/١٤٣٥   مببلغ ٤٤٦,٦٧٥ ريال 

 

* مت سداد القسـط  א ١٥/٨/١٤٣٥  بتاريخ    لريا  ٤٤٦,٦٧٥  مببلغ  
* مت سداد القسـط  א ١٥/٢/١٤٣٦  بتاريخ    ريال  ٤٤٦,٦٧٥  مببلغ  
* مستحق السـداد  אא ١٥/٨/١٤٣٦  بتاريخ    ريال  ٤٤٦,٦٧٥  مببلغ  
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( : אندאوאאزאوאطא:  
(  اية عام يورو متثل عقود جتارب وتشغيل وتدريب الفنيني ملصنع جبس الفا وبيتا بالدمام  ١,٣٠٥,٠٠٠ميالدي بقيمة قدرها  ٢٠١٤للشركة ارتباط مايل قائم حىت. 

(  مان ملسحوبات الشركة من الزيت اخلام والكريوسني والديزل ملصانعها ريال كض ١,٧٠٠,٠٠٠لصاحل شركة ارامكو بقيمة قدرها ) صادرة للغري ( ميالدي  ٣١/١٢/٢٠١٤يوجد خطاب ضمان قائم حىت.  

ج(  م من منتجات الشركة  ٤,٦٢١,٤٠٠حصلت الشركة على ضمانات من الغري بلغ امجاليهاريال وهي تتمثل ىف الضمانات املقدمة من عمالء الشركة ضماننا ملسحوبا.  

( : אودא:  
( ريال طبقا ملا ورد يف ميزانية الشركة هلذا العام ٣,٤٥٣,٩٤٥ركة بدفع الزكاة الشرعية املقررة حسب االنظمة والتعليمات وبلغت الزكاة هلذا العام تقوم الش 

( هجرية والقاضي بتحصيل  ١٤/١/١٤٢٤بتاريخ  ١١ر جملس الوزراء املوقر رقم تقوم الشركة بدفع مبالغ لوزارة البترول والثروة املعدنية مقابل استخراج اجلحر اخلام وذلك متشيا ملا صدر من تعليمات وقرا
رياالن ومخسة وعشرون هلله لكل طن يتم استغالله واحلد األدىن للطاقة )  ٢,٢٥(مقابل مايل لالستغالل على مجيع أنواع املعادن والصخور والذي حدد فيه معامل املقابل املايل الستغالل خام اجلبس مببلغ 

ألف ريال ، كما حدد القرار قيمة اإلجيار السطحي السنوي الواجب دفعة من قبل حاملي امتيازات التعدين بواقع عشرة آالف  ٩٠ألف طن واملقابل املــايل هلا  ٤٠دينية السنوية للخام بالنسبة للمناجم هي التع
  ميالدي  ٣١/١٢/٢٠١٤ميالدي حىت  ١/١/٢٠١٤ريال تقريبا قيمة استغالل خام اجلبس للفترة من  ١,١١٥,٤١٢ومن املقدر ان يتم دفع مبلغ وقدره .. ريال لكل كيلو متر مربع أو جزء منه 

ج(  ريال  ٣٠٠,٠٠٠ميالدي للتداول وذلك حسب الفاتورة املرسلة من التداول مببلغ  ٣١/١٢/٢٠١٤ميالدي حىت  ١/١/٢٠١٤قامت الشركة بتسديد املقابل املايل للخدمات االساسية للفترة من.  

د(  ا  ٨٥٤,٧٥٢ميالدي مبلغ  ٢٠١٤قامت  الشركة بدفع التامينات االجتماعية  خالل عام ريال وذلك طبقا لالنظمة املعمول.  

(  ريال ١,١١٠,٦٤٢الصحي على منسويب الشركة ريال وكذلك التامني  ٣٨١,٧٨٤ميالدي مببلغ  ٢٠١٤قامت الشركة بالتأمني العام على ممتلكات الشركة بالرياض وينبع والدمام واملج لعام  
   

 

      : ميالدي ٢٠١٤جدول المدفوعات النظامية عام   **  
  

  مستحق  مدفوع  

  

  ريال  ٣,٤٥٣,٩٤٥      ميالدي ٢٠١٤الزكاة الشرعيـــة عام 
  ريال  ١,١١٥,٤١٢      رسوم استخراج الحجر الخام وزارة البترول والثروة المعدنية 

      ريال  ٣٠٠,٠٠٠  ميالدي ٢٠١٤ تداول –االساسية  مقابل مالي للخدمات
      ريال  ٥,٠٠٠,٠٠٠  صندوق التنمية ) ٢٠٠٨(قرض رقم  عاشـــر قسط 
      ريال  ٥,٠٠٠,٠٠٠  صندوق التنمية) ٢٠٠٨(قرض رقم   احدي عشرقسط 

      ريال  ٨٥٤,٧٥٢  التامينات االجتماعية
      ريال  ٣٨١,٧٨٤  ديميال ٢٠١٤التامين العـام على ممتلكات الشركة لعام 
      ريال  ١,١١٠,٦٤٢  ميالدي ٢٠١٤التأمين الصحي على منسوبي الشركة لعام 
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 : אوא:  
  مصانعها وتطوير مصانعها بالتشغيل االمثل لمواكبة التطوير دعما ألرباح الشركة وتطورها على المدى البعيد بإذن اهللا وعلي تحديث المصانع الشركة تعمل.  
 

د : وאאطאא:  
(  دول ( الجبسية وتتمثل في انشاء مصانع في مناطـق التوزيع داخل المملكـة وخارجها  واأللواحتواجه الشركة منافسة من الشركات في االسواق المحلية والخارجية لمنتجاتها من الجبس البودرة

وتعمل ادارة الشركة علي فتح .. تطبيق االتفاقيات التجارية وما يتبعها من تخفيف الجمارك وارتفاع نسبة االستثمارات االجنبية  بأسبابك زيادة االستيراد لتلك المنتجات من الخارج وكذل) الخليج 
وتعمل ادارة العمل ) الدوالر واليورو ( خدمة فى االنتاج وعدم استقرار اسعار العمالت االجنبية كما انه تواجه الشركة ارتفاع اسعار المواد الخام المست.. اسواق لمقابلة ذلك لتصريف منتجاتها 

  على تقليل تكلفة االنتاج
(  بالتزاماتها نحو تطبيق المعايير  وقد قامت الشركة.. وذلك تخوفا من ان يكون المصنع ضار بالبيئة المحيطة به  ١٠نقل المصانع من موقعها الحالي بطريق الخرج كيلو محاوالت بعض الجهات

ومتابعة مصلحة االرصاد وحماية البيئة بالرياض حيث ان الشركة  وبإشرافالخاصة بالبيئة حيث تلتزم شركة الجبس االهلية بتطبيق المعايير والمقاييس العالمية والسعودية للحفاظ على البيئة 
لكي تعمل بكفاءة تامة حسب المتطلبات المحددة من  بأوللتشغيلية لمصانعها ، وتحرص دائما علي صيانة وسالمة الفالتر بالمصانع اوال تراعي كافة التعليمات والمتطلبات االساسية بسياستها ا

  )  ٣٥/١١٧٠٢/ش ١٥٩رخصة بيئية للتشغيل  (  الشركة على شهادة بيئية وقد حصلت.. قبل مصلحة االرصاد وحماية البيئة بالمملكة 
 

:אدאאسאאد 
  عدد االجتماعات    اسم عضــــو مجلس اإلدارة                                         
  حضور كامل  ٩  تنفيـــذي  والعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة   احمد بن عبد اهللا الثنيـــــــان  ١
  حضور كامل  ٩  مســـتقل   ورئيس لجنة المراجعةس اإلدارة عضو مجل  نواف عبد المجيد صــالح خاشقجي  ٢
  حضور كامل  ٩  مســـتقل  لجنة ترشيحاتورئيس عضو مجلس اإلدارة   سعود بن عبد اهللا الثنيــــــان  ٣
  املحضور ك  ٩  مســـتقل  لجنة المراجعة ورئيس اللجنة التنفيذيةعضو مجلس اإلدارة وعضو   محمد بن صالح عبد العزيز العـواد  ٤
  حضور كامل  ٩  مســـتقل  ةــعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات وعضو اللجنة التنفيذي  خالد بن عبد اهللا ابراهيم الغديـــر  ٥
  كامل حضور  ٩  غير تنفيذي  ةـــعضو مجلس االدارة وعضو لجنة الترشيحات وعضو اللجنة التنفيذي  فهد بن محمد براك الحــــبردي  ٦

  

دول 
  ات

)٩(  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  
٢٧/١٠/٢٠١٤  ١٩/٧/٢٠١٤  ٩/٦/٢٠١٤  ٢٠/٤/٢٠١٤  ٧/٤/٢٠١٤  ٢/٣/٢٠١٤  ٢٣/٢/٢٠١٤  ١٨/١/٢٠١٤  ٧/١/٢٠١٤  

  

 " احدة يجتمع مجلس االدارة ستة مرات على االقل خالل السنة المالية الو" من النظام االساسي للشركة ) ٢٣(طبقا للمادة 
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:  ركات مساهمة في أن واحد ـــخمس شعضوية دارة أكثر من أن ال يشغل عضو مجلس اإلعضاء مجلس االدارة ملتزمين بجميع إ. 

  اسم العضو
   إدارةالمتولي بها عضو مجلس  األخرىالشركات 

  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولي
  ------   - -----   ------   ------   ال يوجـــــــــــــــد

:אמאמدوאوמوزونذאودאאسא)מد(: 
  ميالدي  ٢٠١٤ نهاية العامفي  األسهم والنسبة  التغير في األسهم والنسبة  أول العام عدد األسهم والنسبة  
  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  %    سهم    %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  ـاناحمد بن عبد اهللا الثنيـــــــ  ١
  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  %    سهم    %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  نواف بن عبد المجيــــد خاشقجي  ٢
  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  %    سهم    %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  سعود بن عبد اهللا الثنيـــــــان  ٣
  %  ٠,٠٠٤  سهم  ١١٣٣  %    سهم    %  ٠,٠٠٤  سهم  ١١٣٣  محمد بن صالح العـــــــــواد  ٤
  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  %    سهم    %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  خالد بن عبد اهللا ابراهيم الغديــــر  ٥
  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  %    سهم    %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  فهد بن محمد براك الحــــــبردي  ٦

*نذא 
  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  %    سهم    %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  احمد بن عبد اهللا الثنيــــــان  ١
  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  %    سهم    %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  فهد بن محمد براك الحــــبردي  ٢

 
:وودسאدאوאزوאמوאودמאאמאوאدوאدنאאونא:א 

  التغير في األسهم والنسبة نهاية العام  التغير في األسهم والنسبة  أول العام عدد األسهم والنسبة  اسم من تعود له المصلحة
  %  --      سهم  --      %  --      سهم  --      %  --      سهم  --        ال يوجــــــــــــــــد  ١

 
دא:אندאدوאאوמאאמدوאوמوאزوאنذאودوאنאو: 

  التغير في األسهم والنسبة نهاية العام  التغير في األسهم والنسبة  عدد األسهم والنسبة أول العام  اسم من تعود له المصلحة
  %  --  سهم  --  %  --  سهم  --  %  --  سهم  --  يوجــــــــــــــــد ال  ١

א:אאذوود 
  . ميالدي ٢٠١٤الشركة بعدم وجود عقود العضاء مجلس االدارة وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العالقة مع الشركة عام تقر  
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:אن)מد(: 
( אא//د 

   كاملضور ح  ٩  رئيس لجنة المراجعة  نواف بن عبد المجيــــد خاشقجي  ١
  حضور كامل  ٩  عضو لجنة المراجعة  محمد بن صالح العـــــــــواد  ٢
  حضور كامل  ٩  عضو لجنة المراجعة  خالد بن عبد اهللا ابراهيم الغديــــر  ٣

 
 

دول 
  ات

)٩(  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  
٢٧/١٠/٢٠١٤  ١٩/٧/٢٠١٤  ٩/٦/٢٠١٤  ٢٠/٤/٢٠١٤  ٦/٤/٢٠١٤  ٢/٣/٢٠١٤  ٢٣/٢/٢٠١٤  ١٨/١/٢٠١٤  ٦/١/٢٠١٤  

  

  :مهام لجنة المراجعة ومسئولياتها ما يلي * 
االشراف على إدارة المراجعة بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها بتنفيذ االعمال والمهمات   )١

  واحكام الرقابة الداخلية بالشركة
  صياتها بهذا الشأندراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب برأيها وتو  )٢  

  التوصية لمجلس االدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم  )٤    دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة بالتقارير  )٣
مال المراجعة التى يكلفون بها متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أع  )٥

  أثناء قيامهم بأعمال المراجعة
دراسة ملحوظات ومناقشة المحاسب القانوني حول القوائم المالية السنوية والربع سنوية   )٦  

  .وما تم بشأنها وإبداء الرأي والتوصيات قبل عرضها على مجلس االدارة 
  .دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء ملحوظاتها عليها   )٨    ي والمقترحات والتوصيات لمجلس االدارةدراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأ  )٧
        دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شانها   )٩

( وאא)מد(: 
جدول     حضور كامل  ٣  رئيس  ثنيـــــــانسعود بن عبد اهللا ال  ١

  االجتماعات
)٣(  )٢(  )١(  

  ٧/٩/٢٠١٤  ٤/٨/٢٠١٤  ٦/٥/٢٠١٤  حضور كامل  ٣  عضو  خالد بن عبد اهللا ابراهيم الغديــــر  ٢
  حضور كامل  ٣  عضو  فهد بن محمد براك الحـــــبردي  ٣

 

  : مهام لجنة الترشيحات والمكافأت
  .ة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واالمانة ابالترشيحات لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة ومراعالتوصية لمجلس االدارة   )١
  .لوقت الذي يلزم أن يخصصة العضو العمال مجلس االدارة د االمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس واعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة بما في ذلك تحدي  )٢
  .مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقترحات معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .. يات لهيكل مجلس االدارة بالتغييرات التى يمكن اجراؤها وصمراجعة ورفع الت  )٣
  .لين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخري التأكد بشكل سنوي استقاللية االعضاء المستق  )٤
  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت اعضاء المجلس وكبار التنفيذيين مع مراعاة استخدام معايير ترتبط باالداء وال يتعارض من النظام   )٥
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( ذאא)מد(: 
جدول     حضور كامل  ٣  رئيس   عبد العزيز العــــــــواد محمد صالح  ١

  االجتماعات
)٣(  )٢(  )١(  

  ٩/١٢/٢٠١٤  ٢٦/١٠/٢٠١٤  ١٤/٦/٢٠١٤  حضور كامل  ٣  عضو  خالد بن عبد اهللا ابراهيم الغديــــــــر  ٢
  حضور كامل  ٣  عضو  فهد بن محمد براك الحـــــــــبردي  ٣

              ا م ا  

١(   ن اا  رض ذ   اترض واا  ا   

٢(  ارد اا ى ووع  اا  ادارة ا   اف وااات اوا وو   ذات ا ا  رارد وا و.  

٣(  ار ات إى ون اوا م اا  رض أ  ، ا ل اأ  ارات اذ ات واوا م اا ا م وا ب واا ا.  

٤(  ا ا و داروا وا وا ا ا  ادارة ا   دارةا  رھ ارات اوا ا ا و ت ادارة او    

٥(   ظه اھ    م ا  ور مو ا ل اا  ا ا .  

٦(  ا  ا م ام اوا  ا اوا ا  رض ذ   ت ذات اا  و  ا  ا اض  ت وا  ا  وذ 
 ا و  و ا.  

٧(    ىا دارا وع واا ء ا  لا  رض ذ   دارةا  ا ر  ط  نى  اا ) تا و اا . (  

٨(  ء اات اأ  ارا و أ ا  ا  ب ان اء وث ا  ن ا  

א:אא 
*  ١٣٧,٨٩مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع  ١,٩٠مليون ريال مقابل  ٤,٥٢بلغ الربح التشغيلي خالل الربع الرابع %  

*  ً٩,١٤مليون ريال وذلك راتفاع  ١٨,٥٩مليون ريال مقابل  ٢٠,٢٩بلغ الربح التشغيلي خالل اثني عشر شهرا %  .  

(:دמ)دوאسوאذنوو:س 
  يود مجلس اإلدارة أن يوضح لحضراتكم أن رئيسه وأعضاءه لم يتقاضوا مخصصات أو مزايا بخالف اآلتي: 
(  موضح بالجدول ( والموضحة في اقتراح توزيع األرباح المعروض على حضراتكم  هجرية ٥/١١/١٤١٢بتاريخ  ١٠٧١المبالغ التي حددها القرار الوزاري رقم

  )ادناه 
(  كما هو موضح ميالدي ٢٠١٤وقد تضمنت القوائم المالية عن بعض المخصصات ومكافآت مدفوعة العضاء المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة خالل العام المالي  

  :بالجدول االتي 
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:אنذאنسوسאدوא 

  رواتب     
  وتعويضات 

  مكافآة دورية    البدالت  
  وسنوية    

  تعويضات ومزايا عينيه اخرى  خطط تحفيزية
  تدفع بشكل شهري او سنوي

  االجمالي  

  

            اعضاء المجلـــس التنفيذيين 
  ٤٣٤,٠١٦  مكافاة مجلس  ٦٢,٠١٦      ١٢,٠٠٠  ٣٦٠,٠٠٠  الثنيـاناحمد بن عبد اهللا فهد 

  ١٠٢,٥١٦  مكافاة مجلس  ٦٢,٠١٦  ١/٧/٢٠١٤ التنفيذيالعمل من استقال   ٨,١٠٠  ٣٢,٤٠٠  فهد بن محمد براك الحـبردي
            بالشركــــة التنفيذيين كبار 

  ١٨٦,٠٠٠        ٤٢,٠٠٠  ١٤٤,٠٠٠  ـــاممدير فرع الدم
  ٧٥,٠٠٠        ١٥,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠  اريـــــــةرئيس الشئون االد

  ١٣٩,٨٠٠        ٣١,٨٠٠  ١٠٨,٠٠٠  ــات الجبس رئيس مبيعـــــ
  ٨٧,٠٠٠        ١٧,٤٠٠  ٦٩,٦٠٠  رئيس الشئون المالية واالدارية ينبع

  ٢١٠,٠٠٠        ٤٢,٠٠٠  ١٦٨,٠٠٠  لمصانع الريــاضالمديـر الفني 
            

  ظام حســب النمكافأة اعضاء مجلـــس االدارة 
  )مستقل  –غير تنفيذي  –تنفيذي (         

  موضح ذلك ضمن اقتراح توزيع االرباح لهذا العام بالبند  ٣٧٢٠٩٨
  ريال لكل عضو  ٦٢,٠١٦بواقع  عشر  السابع

 
  

:وزא:دس 
وتاريخ  ١١١وقرار مجلس الوزراء رقم  هجرية ١٨/٩/١٣٨٧ وتاريخ ٥/٥/٢٣٤٨طبقا للنظام االساسي للشركة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 

  : والذي ينص على هجرية ٩/٩/١٣٧٨
  :المصروفات والتكاليف االخرى والزكاة على الوجه التالي  وجميعالمساهمين بعد خصم االستهالكات  ىيجري توزيع االرباح السنوية عل  ) :٤٧(المادة 

باح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال  من االر) عشرة في المائة % ( ١٠يجنب   )١
  .ويستخدم االحتياطي المذكور في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس المال 

  .من رأس المال المدفوع ) خمسة في المائة % ( ٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل   )٢
  .من الباقي لمكافأة اعضاء مجلس االدارة ) عشرة في المائة % ( ١٠يخصص بعد ذلك   )٣
المساهمين ، ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أو مخصصات أخرى ، على أنه من الجائز بناء على اقتراح مجلس  يوزع الباقي بعد ذلك على  )٤
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أو احتياطي لالستهالك  دارة أن ترحل هذه االرباح أو جزء منها إلى العام التالي أو تخصص كاملة أو يخصص جزء منها الستهالك االسهم أو إنشاء احتياطي للطوارئاال
  .غير العاديين 

  .يحددها مجلس االدارة  يالمساهمين في المكان والمواعيد الت تدفع حصص االرباح الى  ) :٤٨(المادة 
:אوزوאא: 

ريال فى العام  ٢٠,٩٨١,١٧٩ريال مقابل   ٢٥,١٨٠,٩٧٥قبل خصم الزكاة الشرعية  ميالدي ٢٠١٤ قد بلغ صافي الربح المحقق لهذا العامهللا فانحمد 
  . ميالدي ٢٠١٣السابق 

   :ويقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم توزيعه على النحو التالي**    
 صافى الربح قبل خصم الزكاة الشرعية ريال ٢٥,١٨٠,٩٧٥

  

 الزكاة الشرعيــــــــة: يخصم  ريال )٣,٤٥٣,٩٤٥(

 صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية ريال ٢١,٧٢٧,٠٣٠

 احتيـــاطي نظامي%  ١٠: يخصم  ريال )٢,١٧٢,٧٠٣(

  البـــــــــــــــــاقي ريال  ١٩,٥٥٤,٣٢٧
  من راس المال%  ٥توزيع دفعة اولي للمساهمين : يخصم  ريال  )١٥,٨٣٣,٣٣٤(

  البـــــــــــــــــاقي ريال  ٣,٧٢٠,٩٩٣
  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: يخصم  ريال  ) ٣٧٢,٠٩٨(

  البـــــــــــــــــاقي  ريال  ٣,٣٤٨,٨٩٥
  أرباح مبقاة من العام السابق: يضاف   ريال  ١,٧١٧,٥٨٥
  الي ــــــــــــــــاالجم  ريال  ٥,٠٦٦,٤٨٠

  من راس المال%  ١للمساهمين  ثانية توزيع دفعة : يخصم   ريال  )٣,١٦٦,٦٦٦(
  االرباح المبقاة آخر العام   ريال  ١,٨٩٩,٨١٤

:وאزאאوאوאאאאאدא:ن 
( بالشكل الصحيح وان نظام  ميالدي ٣١/١٢/٢٠١٤انه تم اعداد الحسابات المالية للعام المالي المنتهي في قر المراجعة الداخلية بشركة الجبس االهلية بت

المتعارف عليها من فحص واجراءات اخرى المتبعة والرقابة الداخلية اعد على أسس سليمه وتم تنفيذه بفعالية وتمت المراجعة وفقا لمعايير المراجعة 
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.ت والنظام االساسي للشركة وأنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها ضرورية تتفق مع نظام الشركا 
(  وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبشكل  ميالدي ٣١/١٢/٢٠١٤كما انه تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في

  .لها يظهر عدالة المركز المالي 
(  ويظهر من تقرير مراجعي الحسابات بان القوائم المالية خالية من أيه اخطاء جوهرية وال يوجد أية تحفظات عليها.  
( كما انه ال يوجد أي عقوبة او جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية اخرى  
 *  ميالدي ٢٠١٣الف ريال وذلك كمالحظات على تقرير مجلس االدارة لعام  ١٠امه مقرره  من سوق المال بمبلغ فيما عدا غر  
* حظات التي كافة المالحظات الخاصة بالرقابة الداخلية ترفعها لجنة المراجعة لمجلس االدارة ولم يتضح وجود مالحظات جوهرية يمكن ذكرها وكافة المال

  .قشتها وحلها اوال بأول ترفع يتم دراستها ومنا

*  ميالدي ٩/٦/٢٠١٤نظرا العتذار مكتب طالل حمسن العتييب باخلطاب رقم ) حماسبون ومراجعون قانونيون  - طالل ابو غزالهمكتب طالل (  قامت جملس االدارة بناءا على توصية جلنة املراجعة بتكليف 
  .الرتباطه الطارئ خارج اململكة 

   يقر المجلس بما يلي:  
 انه تم اعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح   )١  
 ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمه وتم تنفيذه بفاعلية  )٢  
 انه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها  )٣  

  
 : אوقאندאאو//قوאא//د: 

 *  وزارة التجارة السيما تقوم الشركة بتطبيق بعض االحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات ، وبما يتوافق مع النظام االساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من
:ما عدا بعض البنود منها .. ح والشفافية ، على نحو يكفل تطبيق معيار االفصاح والشفافية فيما يتعلق بحقوق المساهمين وااللتزام باالجراءات المتعلقة باالفصا 

  ايضاح  نص المادة  المادة
  العادي طبقا للنظام االساسي تتبع الشركة نظام التصويت   التصويت التراكمي  ) ٦(المادة ) ب(بالفقرة 

  جاري االنتهاء من اعدادة ضمن تنظيمات والسياسات الخاصة بالشركة وطبقا لنظام حوكمة الشركات   لوظيفية فى الشركة واعتمادها المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية وا  ٥) أ(١٠مادة 
  ة سياسية المخاطر  جاري االنتهاء من اعداد ودراس  .و ارا ا ر وطط ال ار و إدارة اطر ورا وو  )١( ١بند  ١٠مادة 
اد ن طق أظ ر  دارة اطر، وذك ن ل دد اور ام ن اطر ا د   )٣(بند ب  ١٠مادة 

 وطر را وا  
  جاري االنتهاء من اعداد ودراسة سياسية المخاطر  

من ) ٧٩(لمادة لوكذلك طبقا )  ٢٢(النظام االساسي للشركة املادة تمشيا مع و)  تكوين جملس االدارة( طبقا لنظام حوكمة الشركة جاء ىف باملادة الثانية عشر   )او ادب ر ب  رس س ( ذ  ًل رس اس   )د(فقره  ١٢مادة 
  نظام الشركات املسامهة 

 طبقا لنظام حوكمة الشركة باملادة الثانية عشر ) تكوين مجلس االدارة – يجوز ان يجمع عضو واحد بني مركز رئيس اجمللس والعضو
املنتدب ( والتي تتمشي مع النظام االساسي للشركة املادة )22(  وكذلك طبقا للمادة )79( من نظام الشركات املساهمة
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                                 : : : :        
        

((((         ميالدي ٣١/١٢/٢٠١٤الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .        

((((         وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ  ميالدي ٣١/١٢/٢٠١٤الموافقة على المركز المالي في.  

((((         ميالدي ٢٠١٤العام المالي إبراء ذمة اعضاء مجلس االدارة عن .  

((((         هللـه  ستونالموافقة على توزيع األرباح حسب اقتراح مجلس اإلدارة بواقع )السبتمن رأس المال وذلك اعتبارا من %  ٦للسهم أي ) هلله  ٦٠ 
  . م اقرار الجمعية لتوزيع االرباحوسوف تكون أحقية االرباح للمساهمين المالكين السهم الشركة يو هجري ٧/٧/١٤٣٦الموافق  ميالدي ٢٥/٤/٢٠١٥

((((         ميالدي ٢٠١٥أختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي  ) وتحديد ) والبيانات المالية الربع سنوية
  أتعابه 

((((         ريال لكل عضو  ٦٢٠١٦ميالدي بواقع  ٢٠١٤ريال مكافآة العضاء مجلس االدارة لعام  ٣٧٢,٠٩٨الموافقة على صرف مبلغ.  

((((        بناءا على اختيار لجنة المراجعة وتكليف مجلس االدارة لهم ميالدي  ٢٠١٤على اختيار مكتب طالل ابو غزالة لمراجعة حسابات الشركة لعام  المصادقة
  .ئ خارج المملكة ميالدي الرتباطه الطار ٩/٦/٢٠١٤بالخطاب المؤرخ العتيبي محسن العتذار مكتب طالل وذلك 

  
 ----------------------------  

    
ام للصناعات الوطنية ودعم وتشجيع وكذلك يشكر المجلس جميع عمالء ــيقدم مجلس االدارة الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة لما توليه من اهتم

بالمجهودات التي يبذلها رئيس المجلس والعضو المنتدب وكافة  الشركة الكرام لثقتهم وحسن اختيارهم لمنتجات الشركة وال يفوت المجلس أيضاً أن يشيد
  منسوبي الشركة والتي لها األثر االيجابي فيما حققته الشركة من نتائج

لبالدنا يحفظ  مجلس اإلدارة ال يسعه إال أن يشكركم على تلبية حضراتكم بحضور الجمعية وعلى ثقتكم التي أوليتموها للمجلس ، سائلين المولى الكريم أن  
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رن بن عبد أمنها واستقرارها ورخائها تحت قيــادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهللا  ، وصاحب السمو الملكي االمير مق
ب الثاني لرئيس مجلس العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي االمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائ

   ............الوزراء ووزير الداخلية وحكومتهم الرشيدة وأن يوفقهم جميعاً لما فيه الخير واالزدهار لوطننا الغالي 
    واهللا املوفــق ،،،واهللا املوفــق ،،،واهللا املوفــق ،،،واهللا املوفــق ،،،  

          
              ****************************************                
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عام ٢٠١٤عام ٢٠١٣عام ٢٠١٢عام ٢٠١١عام ٢٠١٠عام ٢٠٠٩عام ٢٠٠٨عام ٢٠٠٧

   :  :  :  :         
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79,166,66779,166,66779,166,66763,333,33338,000,00015,833,33325,333,33319,000,000االرباح الموزعة 

مقـــترح

  : : : :         
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31,666,66731,666,66731,666,66731,666,66731,666,66731,666,66731,666,66731,666,667عدد االسهم

00000000زيادة رأس المال

     : : : :     
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ميالدي٢٠١٤حىت ٢٠٠٧تطور رأس مال الشركة من 

200,000

400,000

600,000

800,000

ميالدي٢٠١٤حىت عام ٢٠٠٧تطور انتاج اجلبس البودرة من عام 

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

ميالدي٢٠١٤حجىت ٢٠٠٧تطور انتاج االلواح اجلبسية من عام 

724,524,775731,065,511731,151,155740,997,244743,743,171747,718,137748,658,244749,042,394اجمالي الموجودات الثابته بالتكلفة

38,960,00038,960,00048,700,00043,700,00037,700,00025,700,00015,700,0005,700,000قروض طويلة االجل

                      : : : :         

900,000900,000960,000960,000960,000960,000960,000960,000الطاقات االنتاجية للجبس ( طن )

17,760,00017,760,00023,760,00023,760,00023,760,00023,760,00023,760,00023,760,000الطاقات االنتاجية للحوائط ( م٢ ) 

          : : : :     

537,140615,460578,358558,999471,333436,455455,432415,676كمية انتاج الجبس البودرة

14,496,94117,795,45211,327,0537,146,0823,268,5471,320,248344,110450,643كمية انتاج الحوائط الجبسية

             : : : :

597,234,777602,011,945628,572,965595,790,523552,975,907517,440,679519,995,252502,032,213اجمالي االصــــــول

150,004,862144,379,554154,287,869133,349,747100,865,21466,105,31461,220,17925,497,410اجمالي الخصــــــوم 

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

٢٠١٤م ٢٠١٣م ٢٠١٢م ٢٠١١م ٢٠١٠م ٢٠٠٩م ٢٠٠٨م ٢٠٠٧م 

دي ٢٠١٤م ٢٠٠٧ا اول ن م 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

٢٠١٤م ٢٠١٣م ٢٠١٢م ٢٠١١م ٢٠١٠م ٢٠٠٩م ٢٠٠٨م ٢٠٠٧م 

دي٢٠١٤دي  م  ٢٠٠٧ا اوم ن م 

0

200,000

٢٠١٤عام ٢٠١٣عام ٢٠١٢عام ٢٠١١عام ٢٠١٠عام ٢٠٠٩عام ٢٠٠٨عام ٢٠٠٧عام 
0

5,000,000

٢٠١٤عام ٢٠١٣عام ٢٠١٢عام ٢٠١١عام ٢٠١٠عام ٢٠٠٩عام ٢٠٠٨عام ٢٠٠٧عام 
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
ز ارا   

  ر  ٣١٢٠١د  

 

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  إح  اول
   ودي   ودي    اول

داوول اا        
  ٩٫١٠٧٫٥٠٥  ٢٧٫١١٩٫٠٢٣  )٣(  اد واد ال

راق ود  راتا ٤٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠  )٤(  ت ا  
 د مذ–     )٨٫٧٩١٫٢٩٦  ١١٫٢٩٣٫٥٥٣  )٥  

  ٣٩٫٧٧٢٫٤٢٧  ٣٨٫٠٢٩٫١٤٣  )٦(  –  زون 
  ٦٫٠٤١٫٩٩٠  ١٣٫٨٢٠٫٤٣٣  )٧(  رف دو دً وأرى

  ٧٩٤٫٢٢٠  ١٫٢٦٨٫٥٧٦  )٨(  طرف ذو  دن 
داوول اوع ا    ١١١٫٥٠٧٫٤٣٨  ١١٤٫٥٣٠٫٧٢٨  

داور ا ولا        
  ولرات وأ٥٨٫٤٤٢٫٩٧٠  ٥٢٫٨٧٢٫٧٧٠  )٩(  ا  

  ٣٤٧٫٩٣٩٫٨٤٩  ٣٣٠٫٩٠٩٫٠٠٢  )١٠(   اول ا وار ت اذ 
 ؤ فر–    )٢٫١٠٤٫٩٩٥  ٣٫٧١٩٫٧١٣  )١١  

  ٤٠٨٫٤٨٧٫٨١٤  ٣٨٧٫٥٠١٫٤٨٥    اول ر اداووع 
  ٥١٩٫٩٩٥٫٢٥٢  ٥٠٢٫٠٣٢٫٢١٣    وع اول

  " أ"  
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        اھنوق واوم 
داووم اا        

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٫٧٠٠٫٠٠٠  )١٢(  ازء اداول ن رض طو ال
م دا٥٫١٣٧٫٣٢٨  ٢٫٨٤٤٫٧٩٠  )١٣(  ذ  

  ٢٫٣٩٩٫١١٦  ٣٫١٨٦٫٠٥٧  )١٤(  رف  وأرى
  ةص ز  )٢٫٩٣٧٫٥٥٣  ٣٫٤٥٣٫٩٤٥  )٢٢  
  حت أروز    ٦٫٠٦٤٫٢٦٩  ٦٫٠٤٨٫٣٩١  

داووم اوع ا    ٢٦٫٥٣٨٫٢٦٦  ٢١٫٢٣٣٫١٨٣  
        اداو ر اوم

  ٥٫٧٠٠٫٠٠٠    )١٢(  رض طول ال
دا  ة ص  )٣٫٦٣٠٫٩٨٩  ٤٫٢٦٤٫٢٢٧  )١٥  

داور ا وموع ا    ٩٫٣٣٠٫٩٨٩  ٤٫٢٦٤٫٢٢٧  
  ٣٥٫٨٦٩٫٢٥٥  ٢٥٫٤٩٧٫٤١٠    وع اوم

        وق اھن 
)١٦(  ادوع رأس ال  ٣١٦٫٦٦٦٫٦٦٧  ٣١٦٫٦٦٦٫٦٦٧  

ظ ط١٧(  إ(  ١٢٦٫٢١٦٫٢١٠  ١٢٨٫٣٨٨٫٩١٣  
 ر  راتن ا  ر حأر

  وا ز  
  ١٤٫١٧٤٫٦١١  ١٠٫٢٠٧٫٣١١  

  ٢٥٫٣٥٠٫٩٢٤  ١٩٫٣٧٢٫٠٩٨  )٢٦(  أرح ر  وزت
  ١٫٧١٧٫٥٨٥  ١٫٨٩٩٫٨١٤    أرح ة

  ٤٨٤٫١٢٥٫٩٩٧  ٤٧٦٫٥٣٤٫٨٠٣     د –اھن وق  وع
  ٥١٩٫٩٩٥٫٢٥٢  ٥٠٢٫٠٣٢٫٢١٣    اھن وق ووع اوم 

  

   ا ن ھذه اوامل زءاً  زأ  )٢٩(إ رم ) ١(إن ات ار ن رم 
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
 لدا  
  ا ر  ٣١٢٠١٤د  

  

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ إح  

   ودي   ودي   

  ارادات
  ٨٠٫٥٣٨٫٤٨٤ ٨٢٫٨٦١٫٩٥١ 

 راداتا 
)٥٣٫٦٠٤٫١٩٨( )٥٢٫٦٥٢٫٤٧٦( )١٨( 

 إرا 
 ٢٦٫٩٣٤٫٢٨٦ ٣٠٫٢٠٩٫٤٧٥ 

 رل اف ار: 
   

وو ف إدارر 
)٦٫٨٦٣٫٦٦٧(  )٨٫٣٥٦٫٥٥٩(  )١٩(  

وزو  فر 
)١٫٤٧٦٫٠٠٦(  )١٫٥٦٧٫١١٤(  )٢٠(  

 ال ار  ادل ن
 ١٨٫٥٩٤٫٦١٣ ٢٠٫٢٨٥٫٨٠٢ 

 : ال ارى 
   

 إرادات أرى
)٢٫٣٨٦٫٥٦٦ ٤٫٨٩٥٫١٧٣ )٢١ 

ردة ازل ا لدا  
 ٢٠٫٩٨١٫١٧٩ ٢٥٫١٨٠٫٩٧٥ 

ردة از٢٫٩٢٤٫٧٠١( )٣٫٤٥٣٫٩٤٥( )٢٢( ا( 

  "ب "  

  

ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
 لدا  
  ا ر  ٣١٢٠١٤د  

  

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ إح  

   ودي   ودي   

  ارادات
  ٨٠٫٥٣٨٫٤٨٤ ٨٢٫٨٦١٫٩٥١ 

 راداتا 
)٥٣٫٦٠٤٫١٩٨( )٥٢٫٦٥٢٫٤٧٦( )١٨( 

 إرا 
 ٢٦٫٩٣٤٫٢٨٦ ٣٠٫٢٠٩٫٤٧٥ 

 رل اف ار: 
   

وو ف إدارر 
)٦٫٨٦٣٫٦٦٧(  )٨٫٣٥٦٫٥٥٩(  )١٩(  

وزو  فر 
)١٫٤٧٦٫٠٠٦(  )١٫٥٦٧٫١١٤(  )٢٠(  

 ال ار  ادل ن
 ١٨٫٥٩٤٫٦١٣ ٢٠٫٢٨٥٫٨٠٢ 

 : ال ارى 
   

 إرادات أرى
)٢٫٣٨٦٫٥٦٦ ٤٫٨٩٥٫١٧٣ )٢١ 

ردة ازل ا لدا  
 ٢٠٫٩٨١٫١٧٩ ٢٥٫١٨٠٫٩٧٥ 

ردة از٢٫٩٢٤٫٧٠١( )٣٫٤٥٣٫٩٤٥( )٢٢( ا( 

  "ب "  
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   ا ل زءاً  زأ ن ھذه اوام) ٢٩(إ رم ) ١(إن ات ار ن رم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ل اد – د   ١٨٫٠٥٦٫٤٧٨ ٢١٫٧٢٧٫٠٣٠ 

رل ال اد  ن ما ٠٫٥٩ ٠٫٦٤ )٢٣(  ر 

ا رل اد  ن م  )٠٫٥٧ ٠٫٦٩ )٢٣ 
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
 ديق ادا  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د  
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

ا طن ا دت ادودي  ا   ودي   

 لد  ١٨٫٠٥٦٫٤٧٨  ٢١٫٧٢٧٫٠٣٠  ا  

      دت ـ

  ولك أ١٧٫٤٤٦٫٧١٩  ١٧٫٤٣٢٫٦٠٤  إ  

 ؤ فر ء١٫٥٥٣٫٣٠٤  ١٫٣٧٩٫٩٨٠  إط  

  ولأ  ح١٢٠٫٠٠٠(  )١٫٠٦٢٫٥٦٨(  أر(  

 ت زر  راتن ا  ح٥١٢٫٠٥٤(  )٥٨١٫٢٨٤(  أر(  

  ١٧٤٫٢٧٣  ١٫٧٢٩٫٥٩٤  ص ة  اد ال  ارف 

 ردة اص ز  ٢٫٩٢٤٫٧٠١  ٣٫٤٥٣٫٩٤٥  

  راتوم اول وااا      

 د م٤٥١٫٦٨٠  )٢٫٥٠٢٫٢٥٧(  ذ  

  )٨٦٫٢٢٠(  ١٫٧٤٣٫٢٨٤  زون

  )١٫٥٧٨٫٢١٧(  )٧٫٧٧٨٫٤٤٣(  رف دو دً وأرى

  ن أطراف ذات وبط  )٦٥٥٫٨٥٥(  )٤٧٤٫٣٥٦(  

  "ـ "  
 

  

ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
 ديق ادا  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د  
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

ا طن ا دت ادودي  ا   ودي   

 لد  ١٨٫٠٥٦٫٤٧٨  ٢١٫٧٢٧٫٠٣٠  ا  

      دت ـ

  ولك أ١٧٫٤٤٦٫٧١٩  ١٧٫٤٣٢٫٦٠٤  إ  

 ؤ فر ء١٫٥٥٣٫٣٠٤  ١٫٣٧٩٫٩٨٠  إط  

  ولأ  ح١٢٠٫٠٠٠(  )١٫٠٦٢٫٥٦٨(  أر(  

 ت زر  راتن ا  ح٥١٢٫٠٥٤(  )٥٨١٫٢٨٤(  أر(  

  ١٧٤٫٢٧٣  ١٫٧٢٩٫٥٩٤  ص ة  اد ال  ارف 

 ردة اص ز  ٢٫٩٢٤٫٧٠١  ٣٫٤٥٣٫٩٤٥  

  راتوم اول وااا      

 د م٤٥١٫٦٨٠  )٢٫٥٠٢٫٢٥٧(  ذ  

  )٨٦٫٢٢٠(  ١٫٧٤٣٫٢٨٤  زون

  )١٫٥٧٨٫٢١٧(  )٧٫٧٧٨٫٤٤٣(  رف دو دً وأرى

  ن أطراف ذات وبط  )٦٥٥٫٨٥٥(  )٤٧٤٫٣٥٦(  

  "ـ "  
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م دا٨٣٠٫٣٠٦(  )٢٫٢٩٢٫٥٣٨(  ذ(  

  )١٫٢٣٢٫٧٤٢(  ٧٨٦٫٩٤١  رف  وأرى

دا  ة ن دد٢٫٠٣١٫٤٦٥(  )١٫٠٩٦٫٣٥٦(  ا(  

ودة از٣٫٢٢٧٫٥٠٣(  )٢٫٩٣٧٫٥٥٣(   ا(  

  ٣٠٫٣٣٢٫٧٩٣  ٢٩٫٥٢٨٫٠٢٣  اط ان   اد

را طن ا دت ادا      

ت إراق ود  رات٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ا(  

ر راتن ا ل٢٫١٨٤٫١٨٤  ا    

  ولراء أ  )٣٫٦٦٣٫٤٥٨( )٢٫٦٥٢٫٩٥٢( 

  ولأ  ن ل٢٫١٠٣٫٢١٦  ٣٫٣١٣٫٧٦٣  ا  

 ؤ فر  )١٫٠٧١٫٥٧٠(  )٢٫٩٩٤٫٦٩٨(  

  )٤٫٦٣١٫٨١٢(  ٢٣٫٨٥٠٫٢٩٧  اط ار) ادم  /)ن  اد 

وا طن ا دت ادا      

  ٤٣٫٤٥٩  )١٥٫٨٧٨(  داون وزت أرح 

دلا روض طو ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  دات(  

أرح وز  اھن وة أء س 
  )١٦٫٠٥٦٫٤٧٢(  )٢٥٫٣٥٠٫٩٢٤(  ادارة 

  )٢٦٫٠١٣٫٠١٣(  )٣٥٫٣٦٦٫٨٠٢(  اط او) ادم  ) اد

  دةزص/ (اا ( لد اد وا١٨٫٠١١٫٥١٨  ا  )٣١٢٫٠٣٢(  
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 دا  لد اد واا٩٫٤١٩٫٥٣٧  ٩٫١٠٧٫٥٠٥  ا  

   لد اد واا أ –ا   ٩٫١٠٧٫٥٠٥  ٢٧٫١١٩٫٠٢٣  

 د ر طن أ ت إو:      

  ٧٫٢٤٠٫٦٦٤  )٣٫٩٦٧٫٣٠٠(  أرح ر  ن ارات  ) / ر(

ر اأول ا قل اد    ٧٫٤٩٣٫٤٩٠  

  

  

   ا ل زءاً  زأ ن ھذه اوام) ٢٩(إ رم ) ١(إن ات ار ن رم 
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ھس اا 
ود ھ ر  

ودا را ا  
   ارات  وق اھن

  ا ر  ٣١٢٠١٤د  
  

ارح ر    اط ظ  راس ال  
ن ارات 

 ا  

ر توز  ة حار  ا  

   ودي  ودي   ودي   ودي   ودي   ودي   
  ٤٦٧,٣٩١,٨٣٧  ٣,٣٢٤,١٨٩  ١٦,٠٥٦,٤٧٢  ٦,٩٣٣,٩٤٧  ١٢٤,٤١٠,٥٦٢  ٣١٦,٦٦٦,٦٦٧  ٢٠١٣يناير  ١حقوق المساهمين كما في 

  ٧,٤٩٣,٤٩٠  ٧,٤٩٣,٤٩٠          صافي أثر تعديل األصول الثابتة
  ٧,٢٤٠,٦٦٤      ٧,٢٤٠,٦٦٤      إستثمارات متاحة للبيعصافي الحركة على أرباح غير محققة من 
  )١٦,٠٥٦,٤٧٢(      )١٦,٠٥٦,٤٧٢(          ٢٠١٣وزت أرح وت ادارة ل 

ر توز        ٢٥,٣٥٠,٩٢٤(     ٢٥,٣٥٠,٩٢٤(    
ظا طا ول إ١,٨٠٥,٦٤٨(        ١,٨٠٥,٦٤٨    ا(    

 ل اد ٢٠١٣ ب           ١٨,٠٥٦,٤٧٨  ١٨,٠٥٦,٤٧٨  
  ٤٨٤,١٢٥,٩٩٧  ١,٧١٧,٥٨٥  ٢٥,٣٥٠,٩٢٤  ١٤,١٧٤,٦١١  ١٢٦,٢١٦,٢١٠  ٣١٦,٦٦٦,٦٦٧  أ ـ قائمة ٢٠١٣ديسمبر  ٣١حقوق المساهمين كما في 

  را )ر ( و ز ر  راتن إ  ر        )٣,٩٦٧,٣٠٠(        )٣,٩٦٧,٣٠٠(  
  )٢٥,٣٥٠,٩٢٤(      )٢٥,٣٥٠,٩٢٤(          ٢٠١٤توزيعات أرباح ومكافأة اإلدارة خالل 

    )١٩,٣٧٢,٠٩٨(    ١٩,٣٧٢,٠٩٨        توزيعات مقترحة
    )٢,١٧٢,٧٠٣(         ٢,١٧٢,٧٠٣    المحول لالحتياطي النظامي

  ٢١,٧٢٧,٠٣٠  ٢١,٧٢٧,٠٣٠          قائمة ب – ٢٠١٤صافي دخل السنة 
  ٤٧٦,٥٣٤,٨٠٣  ١,٨٩٩,٨١٤  ١٩,٣٧٢,٠٩٨  ١٠,٢٠٧,٣١١  ١٢٨,٣٨٨,٩١٣  ٣١٦,٦٦٦,٦٦٧  قائمة أ –م٢٠١٤ديسمبر  ٣١حقوق المساهمين كما في 

  
  

  ل زءاً  زأ ن ھذه اوام ا) ٢٩(إ رم ) ١(إن ات ار ن رم 

  " د"
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
إم اواول ا ت  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د   
  

١  س وا ط طا:  

ت ھس اا ر  ود ھ ر)ر إ   "رب") او  مري رل ا١٠١٠٠٠١٤٨٧ا ضـوارا د ن در رـ 
ا ر   وإج اس و ارج ن ط از وار  اس و رع  ن واد وت  ھـ ، ول اط١٩/١٠/١٣٧٨

ق ھذا ارض ، ووز ر أن  وإج ف اواد ا ن إرا ن اس آً ووً وام  ال از ق ارض  وا د 
ودا را ا  واء   ًزاول أ ت ات واؤ وهون ا ي و رك أو   ون ر أو  د أو ر  أو 

   أو.  

    روع دة رو:  

  ان    ر    در    لرم ا

٤٧٠٠٠٠٥٤٦        ھـ١٨/٣/١٤٠٠    ھس اا ر رع  

  رع ر اس اھ    ھـ٢٦/١/١٣٩٢    دة    ٤٠٣٠٠٠٧١٠٠

  رع ر اس اھ    ھـ٦/٧/١٣٩٥    ادم    ٢٠٥٠٠٠٣٥١٢

  م ا ج ودرة اس ا    ھـ٦/٧/١٣٩٥    ادم    ٢٠٥٠٠٤٨٧٠٧

  ا اھ واط ا     ھـ١٠/٤/١٤٢٥    ارض    ١٠١٠١٩٨٣٠١

   ر اس اھ واط ا    ھـ٤/٣/١٤٢٨    ادم    ٢٠٥٠٠٥٣٩٧١

  .ل اوام ا أول ووم و أل ات ار ار إ أه
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٢   ا ت اا:  

ن ل ار  إداد اوام ا ت ا ا ا   ً أدت اوام ا و ًر ا ارف   ا ار اود و      
  : أس ل 

    :ارف ا    أ

  م اوادت اأ  ردأا ًو  را ط اا راروم اق وس ادام أو)   م وا  رات ادا ا 

دا (.  

    : إدام ادرات   ب

  رارات واددام اب إط رل إدارة ا ن م اواداد اول إن إن ا حا و وم اول واا   رؤ د ت ا
م اواا ر  وم ات . واراذه اداد ھن أن إ مرو  م اوادت اأ رة ا  رحف اررادات واا و

ل اأ   راتدراتوادن ھذه ا ف د ا ا أن ا إ م اوادار اإ ر  دارةدى ا رةوداث ات واو.  
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
م اواول ا تإ  

  ا ر ٣١٢٠١٤ د   
  

  :اد واد ال   ج

  .أو أل ون اد و اد ال ن د  ادوق و ارده دى اوك و اودا رة ال ا ون رة إ   أر

  :اذم اد   د

م ون ص ادون اوك   إدا إ ل دى .   ظر اذم اد  اوره ا د م ص ادون اوك 
  .و م طب اذم اد د إذ  اول  . اذم اد ل

  :ازون   ھـ

م دد  ازون  أس طر وط ار ار و ن ا . م م ازون  أس ا أو  ا ا ق أ أل
راھا  و و زونل او دهرى اف ازون و اء ا دهت اروا.  

م ا د ديط اا  ريدا ر ا ق ھ ا ا ل و ا ردزون . ف اود ا ،رورهد ا ،ص نو م
را ط و ا.  

  :ارات واول ا    و

     راتف ا م :  

  لدا  ن دواا  تم إو داوول ان ا ت اراق ود . 
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  ن  راوح ب تر أو  وق ل رات اف ا٢٠ % ٥٠إ % ت زر  رات ترذه ا تووق ا ن
  را رر ا ح أون أر را  د م ث  را  تإ  وق ا ع طرم إر وآ داً إل إدا  

  . وظر ھذه ارات ن اول ر اداو  د ارات واول ا . وام  ورة درة ر ار    ادل 

 ا  عر  ظ أرا   وا ررات ار اظ د  داور ا ولن ا رظو  ددى اا  رأ
 ول ارات واا.  

  ن  را  ل ق واا ر  رة أو  ظ ررات اف ا مك % ٢٠ م مو   رات
م ن وق اھن ات  أس ا اد   ر اوام ا وم اراف ب أو ار ر ا ا ن إدة اار

 ا  ضا  ًطرو   م راتذه ا دا د اد ذر ل دإن "وو."  



42

التقرير السنوي ٢٠١٤ مالتقرير السنوي ٢٠١٤ م

  

ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
م اواول ا تإ  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د   
  

  :وار ت اذ اول ا    ز

 مراك اد طرح ا  ز ارا   ول ار اظ ا  ضو ا  م اواا ر )دإن و .(  كب ا
 درها ا رھدى أ  ولذه اھ  وز كت و ذط اا طر و ،رادا ا  ، ول اا وك اب ا دام

ا:  

  ك ا    اول 

  ٣٥%  

١٠  طرق دا %  

  %٥  آت ودات

  %١٠  ددات ه

  %٧  ددات رء

       % ١٧  ول ل 

  %٢٥  دد وأدوات 

  %١٠٢٠  أث 

ت ام إ و  ،دھأو إ  ر تن ا مراا ده و إأو ا ا ول اذف ا ملدا  ن ر اب أو ا.  
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
م اواول ا تإ  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د   
  

  : اذم ادا وات  ي

 وره مد م واء م إ ت ادأو ا ل ا لا  دادھ وبطا  ت اوطل اكم ذ م ورد أمن ا .  

  :ص ة  اد   ك

  .ل   ادلإب ص ة  اد وظن ن دة دم ارا و ظم ال و ال  ا ار اود، و م 

  :رادات  اراف  ل

د ن ءد ا ء ، أول ا ن وت وم ا د راداتت ام إ رادات رافم اك وذ روا دارإ  نزا ذيت وادم ا
  د رىا.  

  : ارف ادار واو وا واوز  م

 اف ارة ور ارة ا ون دداً ر رط  ات و ًر ا  ارف ادار واو وا واوز ل
  رفا . ظ طر ،رزم ا إن وزوا ف ارو داروا وف ارت واا  ن فوزع ھذه ا.  

  :در ا ازةص   ن

 ، ودا را ا  ةزم اظ ًراد وا   رة لل ودا   ةزص ا رافس وام ا ا  ةزص ا وى
   رفة ازص ا ن  تروا و ط ارد اا  م ا ة ازا  ن درا ط ارن او ز ارا 

 ط ارا  در ا رة اا  درجو رات ادا  رات لدا   لدوا .  
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  :ات ت ا   س

 ت أـ م ا ت ات ام إرت ـراء ھذه اإ ر  درف ار ا وديل ا . ومول وات ام إدا طذات ا 
م اواا ر  ت ا   ن رفر اأ  رن ا رة اأو ا رت ارو درجو رك اذ دةر الدس  ا

  . ارة

٣   لد اد واا:  
  دف ھذا ا: ٢٠١٣    ٢٠١٤  

   ودي     ودي 

 ٦٠٣٫١٥٥  ٢٩٩٫٨١٣ اد دوق 

  ٥٫٣٧٢٫٥٥٠   ١٧٫٢١٩٫٢١٠  ت ر دى وك   اودي

 ٣٫١٣١٫٨٠٠  ٩٫٦٠٠٫٠٠٠ ت ت ال 

 ٩٫١٠٧٫٥٠٥   ٢٧٫١١٩٫٠٢٣  أ  –ع او

٤    ت إراق ود  راتا:   

  ن رة ا ل  وك  ر قدو ت ارا ودا  راتا  دل ھذا ا .  
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ھس اا ر  
ود ھ ر  
ودا را ا  

م اواول ا تإ  
  ا ر  ٣١٢٠١٤د   

  

٥   د مذ–  :  
  ٢٠١٣    ٢٠١٤ :ف ھذا اد    أ 

   ودي     ودي 
 ٩٫٤١٥٫٠٨٢  ١١٫٩١٧٫٣٣٩ ء 

   وك ونص د )٦٢٣٫٧٨٦(   )٦٢٣٫٧٨٦(  

 د مذ–  – أ   ٨٫٧٩١٫٢٩٦   ١١٫٢٩٣٫٥٥٣ 

  . ن إ اذم اد %  ٧٤ودي أي  ل     ٨٫٨٤٩٫٩٧٨ودي رد دد  ء   ١١٫٩١٧٫٣٣٩ن د اذم اد وا   ب
  

٦   زون–  :  
  دف ھذا ا: ٢٠١٣    ٢٠١٤  

  ودي      ودي 

 واد أو  ٣٠٫٠١١٫٧٥٧   ٢٨٫٠٣٩٫٥٢٨  

 م ا ج١٫٦٩٢٫٩٥٠  ٣٫١٥٤٫٨٦٩ ا 

 ٨٫٢٢٧٫٨٦٨  ٦٫٩٩٤٫٨٩٤ روت وواد أرى 

  ٣٩٫٩٣٢٫٥٧٥    ٣٨٫١٨٩٫٢٩١  اوع

 را ط  ص  )١٦٠٫١٤٨(    )١٦٠٫١٤٨(  

  ٣٩٫٧٧٢٫٤٢٧    ٣٨٫٠٢٩٫١٤٣   أ ––  زون 
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٧   رىوأ ًد ود فر:  

  دف ھذا ا: ٢٠١٣    ٢٠١٤  

   ودي     ودي 

 ١٫٠٠٢٫٥٤٨  ١٫٠٠٢٫٥٤٨ روم روط ن 

 ٤٫١٢٦٫٦٠٥  ٩٫٩١٧٫٤٣٧ دت د وردن 

 ٣٨٦٫٨٣٨  ٣٥٢٫٢٨١ ف وظن 

  رادات١٩٨٫٠٩٥   ٢٫٢٣٤٫٢٥٠  إ  

 ١٩٤٫٩٧٢  ٢٣١٫٩٦٦ دل ن 

 ١٣٢٫٩٣٢  ٨١٫٩٥١ أرى 

 ٦٫٠٤١٫٩٩٠   ١٣٫٨٢٠٫٤٣٣  أ  –اوع 
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
م اواول ا تإ  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د   
  

  
٨   ند  طرف ذو:  

 ن رد ط ادي  ت د أطراف ذات  ، ت ات  اطراف ذات ا ر درة ن ل إدارة ار و ل ار ل  أ 
 طرف ذو اب ا :  

        ٢٠١٣    ٢٠١٤  

       ودي    ودي   

  ٧٩٤٫٢٢٠    ١٫٢٦٨٫٥٧٦      ار اود اطر  اس 

  ٧٩٤٫٢٢٠    ١٫٢٦٨٫٥٧٦       أ –اوع 

  
  :أھم ات اوھر  اطرف ذو ا    ب

  ا     وع ا    وع ا     ا

          ودي   

  ١٫٤٨٤٫٧٢٥    إرادات     ر رط  ار اود اطر  اس 

  ١٫٠١٠٫٣٦٩    ت       

  ٣٨٧٫٠٠٠    رواب    رس س ادارة  أد ان / اد 



49

التقرير السنوي ٢٠١٤ م

  

  
٩    ولرات وأا:  

  ٢٠١٣    ٢٠١٤ : ف ھذا اد    أ

   ودي     ودي 

 ز ر  راتح  –إ٢٧٫٩٤٥٫٢٧٧  ٣٠٫٧٥٠٫٨١٢ )ب/٩(إ 

    أوراق  راتإ– ح إ)٢٠٫٤٩٧٫٦٩٣   ١٤٫٣٠٦٫١٤٢  )ج/٩  

 ر راتح  –إ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٨١٥٫٨١٦ )د/٩(إ 

 ٥٨٫٤٤٢٫٩٧٠   ٥٢٫٨٧٢٫٧٧٠  أ  –اوع 

  

  :  ھذا اب  او ا ون  طري وار ٤٠ن رأس ال ا % ٣٣٫٣٤ھذا اد  ار  ار اود اطر س  ل   ب

 ٢٠١٣    ٢٠١٤  

   ودي     ودي 

 ا دا د٢٥٫٠٨٦٫٦٣١  ٢٧٫٩٤٥٫٢٧٧ ر 

 ت زر  راتن ا  ح٥١٢٫٠٥٤   ٥٨١٫٢٨٤  أر  

 ت زر  راتن ا  ر ح٢٫٣٤٦٫٥٩٢   ٢٫٢٢٤٫٢٥١  أر  

ا  در )٢٧٫٩٤٥٫٢٧٧   ٣٠٫٧٥٠٫٨١٢ )أ/٩ 
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
م اواول ا تإ  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د   
  

ر)  : م ور اد ر  ٧٧٫١٤٢دد ام درھ ل ھذا اد  ار  ظ ار    ر ات وك اود و  ج
 ر ا ر ا(  درھ مدد ا ن طت  ١٫٩٧٣٫٣٦٠ورو ن رم و )ود ( درھ مدد أ١٫٠٠٠٫٠٠٠  رم وا

 و اا  دھذا ا  :  

 ٢٠١٣    ٢٠١٤  

   ودي     ودي 

 ا دا د١٥٫٦٠٣٫٦٢٢  ٢٠٫٤٩٧٫٦٩٣ ر 

  ٤٫٨٩٤٫٠٧١   )٦٫١٩١٫٥٥١(  أرح ر  ) / ر(

 ا  د٢٠٫٤٩٧٫٦٩٣   ١٤٫٣٠٦٫١٤٢ )أ/٩(ر 

  ل ھذا اد  ھ ر  ر د إراھم ام ر اري      د

  : م وار  ھذا اد  او ا ٢٠١٤در  ٣١

 ٢٠١٣    ٢٠١٤  

   ودي     ودي 

 ا دا د١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر 

     )٢٫١٨٤٫١٨٤(   زء ن ارض 

 ا  د١٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٧٫٨١٥٫٨١٦ )أ/٩(ر 
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
 م اواول ا تإ  

   ر  ٣١ا٢٠١٤د  

  

١٠   ذت ا روا ول اا :  
  :ذ  او ا إن ل ا واك ارام و اول ا وار ت ا أ

  أرا  ب    دات  طرق دات وه  آدات اد  

ددات 

    أث    دد وأدوات  ول ال  ارء

ر ت 

 اـ    ط ر    ج اذ 

ودي ا   ودي   ودي   ودي   ودي   ود ودي  ي   ودي     ودي     ودي     ودي     ودي  

  در٧٤٨٫٦٥٨٫٢٤٤    ٢٢٫٧٧٧٫٠٨٠    ٣٧٫٥٦٧٫٩٤١    ٨٫٦٢٩٫٥١٧    ١٫٣٣٣٫١٣٧  ١٢٫٨٣٦٫٨٠٢  ٨٫٢٠٠٫٦٢٧  ٢٫٥٠٥٫٤٩٥  ٥٠٣٫٨٩٣٫٤٥٥  ٥٫٢٢٦٫٤٩٤  ١٢٣٫٢٤٩٫٣٧٠  ٢٢٫٤٣٨٫٣٢٦ ١/١/٢٠١٤ا 

 ل ا تإ     ٣٠٫٣٨٩  ١٠٢٫٤٢٥      ١٨٧٫١٠٢    ٢٫٦٥٢٫٩٥٢  ١٫٦١٩٫٣١٤  ٦٠٤٫٩٤٠  ١٠٨٫٧٨٢ 

 ل ا دات١٨٨٫٠٠٠( إ(              )١٦٫٣٨٦(    )١٫٦٥٢(        )٢٫٢٦٨٫٨٠١(    )٢٫٠٦٢٫٧٦٣( 

   در٧٤٩٫٠٤٢٫٣٩٥    ٢٢٫٣٣٣٫٦٣١    ٣٨٫١٧٢٫٨٨١    ٨٫٧٢١٫٩١٣    ١٫٣٣١٫٤٨٥  ١٣٫٠٢٣٫٩٠٤  ٨٫٢٠٠٫٦٢٧  ٢٫٥٠٥٫٤٩٥  ٥٠٣٫٩٢٣٫٨٤٤  ٥٫٣٢٨٫٩١٩  ١٢٣٫٢٤٩٫٣٧٠  ٢٢٫٢٥٠٫٣٢٦ ٣١/١٢/٢٠١٤ا 

                                      اك ارام: طرح 

 ٤٠٠٫٧١٨٫٣٩٥            ٨٫٣٧٣٫٤٦٠    ١٫٣٢٠٫٤٢٦  ١١٫٥٦٠٫٢٨٨  ٤٫٣٧٤٫٨٦٣  ٢٫٣٦٣٫١٧٢  ٢٨٨٫١٤٤٫٨٠٣  ٤٫٣٧٩٫٩٦٣  ٨٠٫٢٠١٫٤٢٠   ١/١/٢٠١٤ ارد 

 ك اا   ١٠١٫١٢١    ٣٫٢٢٧  ٤٠٧٫٤٨١  ٤٥٠٫٦٢٨  ١٢١٫٥٣٣  ١٢٫٩١٣٫٩١٠  ٢٣٣٫٥٣١  ٣٫٢٠١٫١٧٣            ١٧٫٤٣٢٫٦٠٤ 

 )١٧٫٦٠٦(            )١٦٫٢٧٧(    )١٫٣٢٩(                     اق دات 

   در٣١/١٢/٢٠١٤ا   ٨٫٤٥٨٫٣٠٤    ١٫٣٢٢٫٣٢٤  ١١٫٩٦٧٫٧٦٩  ٤٫٨٢٥٫٤٩١  ٢٫٤٨٤٫٧٠٥  ٣٠١٫٠٥٨٫٧١٣  ٤٫٦١٣٫٤٩٤  ٨٣٫٤٠٢٫٥٩٣            ٤١٨٫١٣٣٫٣٩٣ 

  ول اا                         

٣١/١٢/٢٠١٤  "٣٣٠٫٩٠٩٫٠٠٢    ٢٢٫٣٣٣٫٦٣١    ٣٨٫١٧٢٫٨٨١    ٢٦٣٫٦٠٩    ٩٫١٦١  ١٫٠٥٦٫١٣٥  ٣٫٣٧٥٫١٣٦  ٢٠٫٧٩٠  ٢٠٢٫٨٦٥٫١٣١  ٧١٥٫٤٢٥  ٣٩٫٨٤٦٫٧٧٧  ٢٢٫٢٥٠٫٣٢٦ "       أ 

  ول اا                         

٣١/١٢/٢٠١٣    "٣٤٧٫٩٣٩٫٨٤٩    ٢٢٫٧٧٧٫٠٨٠    ٣٧٫٥٦٧٫٩٤١    ٢٥٦٫٠٥٧    ١٢٫٧١١  ١٫٢٧٦٫٥١٤  ٣٫٨٢٥٫٧٦٤  ١٤٢٫٣٢٣  ٢١٥٫٧٤٨٫٦٥٢  ٨٤٦٫٥٣١  ٤٣٫٠٤٧٫٩٥٠  ٢٢٫٤٣٨٫٣٢٦"       أ 
  

  

ان م  ٢م٤٩٫٩٨٢و ا ) ٩/٣٩٥/١(وأً رھن ل ط ارض اوو ك رم  ٢م٥٢٫٤٦٤و ا ) ١٧٢(م رھن ل ط ارض اوو ك رم   ب
  . اودي ذاً د ارض او ن ار ودوق ا اودي ر اس اھ وا ا  و اول ا  دوق ا ا

  .د اء   ل ھذا اد  ال ا  أ و دم وا وف م ا  اول ا   ج
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
م اواول ا تإ  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د   
  

  
١١   ؤ فر–  :  

طر اط ات   ل ارف اؤ ن رب ل  ادم وت درا ات ا وا ا و ارض وم ا    أ
 و اا  دا  روات وا : 

 ٢٠١٣    ٢٠١٤  

   ودي     ودي 

ا دا در  ٢٫٥٨٦٫٧٢٩  ٢٫١٠٤٫٩٩٥ 

  ١٫٠٧١٫٥٧٠   ٢٫٩٩٤٫٦٩٨  إت 

  )١٫٥٥٣٫٣٠٤(   )١٫٣٧٩٫٩٨٠( اطءات 

 ؤ فر–  –  أ  ٢٫١٠٤٫٩٩٥   ٣٫٧١٩٫٧١٣ 

  
١٢   روض:  

    وديا ا دوق ا ن لل ارض طو  رت ا٤٨٫٧٠٠٫٠٠٠  دودي و     مد ارر  ٣١ا٢٠١٤د  
   ودي  ٥٫٧٠٠٫٠٠٠

  .ول اء  ار واط ا و ا ج ودرة اس ام دم )  ودي ١٥٫٧٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٣(
اھ و ا ا أو ا م  ط ارض اذورن   ا ر اس ٩/٣٩٥/١ورم  ١٧٢ھذا ارض ون رھن ط ارض رم   

 و ر د كذو واو داو رض وآا  ل رھن.  
  :  اداد  او ا م ود م  ب دو٢٠١٥ـق داد ھذا ارض  إ ـر ط ًف ـوي وي و  ر وو   
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 ٢٠١٣    ٢٠١٤  

   ودي     ودي 

 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٫٧٠٠٫٠٠٠ ازء اداول ن رض طول ال 

  ٥٫٧٠٠٫٠٠٠     رض طو ال 

  
١٣   م داذ:  

   وا دام اذد ا ن٢٫٨٤٤٫٧٩٠   دورد وا دودي ر ٢٫١٨٩٫٤٠٤    ل  ودي أي ٧٧ %دام اذا ن إ .  
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
م اواول ا تإ  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د   
  
    

١٤   رىوأ  فر:  
    

  دف ھذا ا : ٢٠١٣    ٢٠١٤  

   ودي     ودي 

 ٢٦١٫١٠٠  ٢٦١٫١٠٠ ت ر 

 ٥٥٦٫٤١٧  ١٫٠٤٨٫٦٣٦ دت د ن اء 

 ٨٤٫٧٠٣  ٨٤٫٧٠٣ ص طور وأث 

 ١٫٣٠١٫٦٦٤  ١٫١١٥٫٤١٢ روم از واراج ار ام 

  ١٩٥٫٢٣٢   ٦٧٦٫٢٠٦  أرى 

 ٢٫٣٩٩٫١١٦   ٣٫١٨٦٫٠٥٧  أ  –اوع 
  

١٥   دا  ة ص:  
    

  دف ھذا ا : ٢٠١٣    ٢٠١٤  

   ودي     ودي 

 ا دا  در٥٫٤٨٨٫١٨١  ٣٫٦٣٠٫٩٨٩ ا 
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 ١٧٤٫٢٧٣  ١٫٧٢٩٫٥٩٤ ال  ارف 

 ل ا دد٢٫٠٣١٫٤٦٥(  )١٫٠٩٦٫٣٥٦( ا( 

 ا   درأ  –ا  ٣٫٦٣٠٫٩٨٩   ٤٫٢٦٤٫٢٢٧ 
  

١٦   وعدل ارأس ا:  
  . ودي  ١٠م  ـل    ٣١٫٦٦٦٫٦٦٧ـودي دـو ل وزـ   ٣١٦٫٦٦٦٫٦٦٧ون رأس ال ن   

  
١٧   ظ طا:  

   ن ، ودا را ا  ترم اظ مب أو لو را ١٠  % طدل ھذا ا أن إ ظ طا ل إدا  نن رأس %  ٥٠

  .ال 
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
م اواول ا تإ  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د   
  

  
  

١٨   راداتا :  

  ٢٠١٣    ٢٠١٤ : ھذا اد  ف 

   ودي     ودي 

  ولك أ١٦٫٧١٤٫٨٢١  ١٦٫٧٠٣٫٩٥٦ ا 

 ٣٦٫٨٨٩٫٣٧٧  ٣٥٫٩٤٨٫٥٢٠ رف  أرى 

 ا   درا–  ٥٣٫٦٠٤٫١٩٨   ٥٢٫٦٥٢٫٤٧٦  ب 

  
١٩   وو ف إدارر:  

  دف ھذا ا : ٢٠١٣    ٢٠١٤  

   ودي     ودي 

 ور وب وأ٢٫٥١٧٫١٥٢  ٢٫٥٦١٫٧٠٢ روا 

 دا  ة ١٧٤٫٢٧٣  ١٫٧٢٩٫٥٩٤ 

 ٨٢٠٫٠٠٠  ٨٣٠٫٠٠٠ رواب ودت او ادب 
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  ولك أ٧٣١٫٨٩٨   ٧٢٨٫٦٤٨  ا  

 ؤ فر ء١٫٥٥٣٫٣٠٤   ١٫٣٧٩٫٩٨٠  اط  

 ١٤٦٫٥١١  ٧٠٫٦٥٨ وه  رء

 ١٠٥٫٤٥١  ١٤٢٫٥٢٨  وإح 

 ٣٦٩٫٨٢٢  ٤٦٣٫٤٩٧ ارات وروم 

 ٤٤٥٫٢٥٦  ٤٤٩٫٩٥٢ أرى 

 ٦٫٨٦٣٫٦٦٧   ٨٫٣٥٦٫٥٥٩ ب  –اوع 
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
م اواول ا تإ  

ا   ر  ٣١٢٠١٤د   
  

  
  

٢٠   وزو  فر:  
    

  دف ھذا ا : ٢٠١٣    ٢٠١٤  

   ودي     ودي 

   ور وب وأ١٫٠٠٥٫٠١٩  ١٫٣٥٥٫١٩٩ روا 

 ح و٣٤٤٫٦٨٧  ٥٥٫٣٠٨ ا 

 ١٢٦٫٣٠٠  ١٥٦٫٦٠٧ أرى 

 ١٫٤٧٦٫٠٠٦   ١٫٥٦٧٫١١٤ ب  –اوع 

  
  

٢١   رىرادات أإ:  
    

  دف ھذا ا : ٢٠١٣    ٢٠١٤  

   ودي     ودي 

 ٦٤٣٫١٩٥  ٧٨٧٫١٤٥ إرادات ارات ووزت أرح 

 ١٫٠٥٠٫٥٤٣  ١٫٢٣٣٫٨٥٧ إرادات إرات 
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ت إرا  راترادات ا٣٦٢٫٠٢١  ١٫٨١١٫٦٠٣ إ 

 ولأ  حأر  ١٢٠٫٠٠٠  ١٫٠٦٢٫٥٦٨ 

 ٧٢٫٦٢٦   إرادات  ردوات وت 

 ١٣٨٫١٨١   أرى 

 ٢٫٣٨٦٫٥٦٦   ٤٫٨٩٥٫١٧٣ ب  –اوع 
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
م اواول ا تإ  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د   
  

  
٢٢   ريدة ازص ا:  

   :او ا   ٢٠١٤در  ٣١إن ر ووت وء ازة  ا    أ

  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 

   ودي   ودي 

 ٥٠٦٫٩٨٥٫١٧٣  ٤٨٦٫٦٦٢٫٦٩٢  إ ار ا زة 

 )٣٨٩٫٩٩٧٫١٢١(  )٣٤٨٫٥٠٤٫٩٠٠(  إ ار ر ا زة 

 ١١٦٫٩٨٨٫٠٥٢  ١٣٨٫١٥٧٫٧٩٢  وء ازة 

 ردة ازص ا٢٫٩٢٤٫٧٠١  ٣٫٤٥٣٫٩٤٥  % ٢٫٥ 

  
  :إن ار  ص ازة ادري  او ا     ب

  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 

   ودي   ودي 

 ا دا  در٣٫٢٤٠٫٣٥٥  ٢٫٩٣٧٫٥٥٣  ا 
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ف ارا  ل  ٢٫٩٢٤٫٧٠١  ٣٫٤٥٣٫٩٤٥ 

 ل ا وعد٣٫٢٢٧٫٥٠٣(  )٢٫٩٣٧٫٥٥٣(  ا( 

 ٢٫٩٣٧٫٥٥٣  ٣٫٤٥٣٫٩٤٥  ارد   ا ـ  أ
  
  : دل ا ادل     ج

   دف ھذا ا :  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 

   ودي   ودي 

 ٢٠٫٩٨١٫١٧٩  ٢٥٫١٨٠٫٩٧٥  )ب(  ة  دل ا ل از

 ١٧٤٫٢٧٤  ١٫٧٢٩٫٥٩٤  ص ة  اد ال  ارف 

 ٢١٫١٥٥٫٤٥٣  ٢٦٫٩١٠٫٥٦٩   دل ا ادل 
  
  :او ازوي   د

   ا  ةدة ز  رت ا٣١/١٢/٢٠١٣  ولا ر ٣٠/٤/٢٠١٥م  ا   واو راراھت إد ث م

  . م ٣١/١٢/٢٠١٣

  وات ا رهوا ن ا درة ووط زد رو  .  

   ردم ا م أو ن ا درة راتت أو ا دو   .  
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

 اودا را  
م اواول ا تإ  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د     
٢٣   ما ر:  

  .م   ٣١٫٦٦٦٫٦٦٧م إب ر ام ن  ادل ون  ادل ن ال ار  أس اوط ار دد ام اد ا وا  
٢٤  زر ان ا د تدات وو  تا:  

  ).ورو ١٫٣٠٥٫٠٠٠:  ٢٠١٣( ٢٠١٤در  ٣١ورو    ١٫٣٠٥٫٠٠٠دى ار دات  ھ ق  ود رب ول  أ و ت  -
   ٢٠١٤ر د  ٣١ودي    ١٫٧٠٠٫٠٠٠دى ار طت ن  درة ت  -

 ) .  ودي ١٫٧٠٠٫٠٠٠:  ٢٠١٣(
م ٢٠١٤در   ٣١ودي    ٤٫٦٢١٫٤٠٠دى ار طت ن   ن ار ل  ات اد ن ء ار ت  -

 ) .  ودي ٨٫٧٢١٫٤٠٠: ٢٠١٣(
٢٥   طت اوا:  

  رادات ال إ ا روا داا رل ات اط ن ر:  
   دا  ر 

   ودي   ودي 

  ٨٫١٠٨٫٥٢٩   ٧٢٫٧٢٣٫٨٧٤  إج س اودرة

 طوا  ١٫١٢٥٫٥٤٠  ٩٠٤٫٠٠٨ 

 ٩٫٢٣٤٫٠٦٩  ٧٣٫٦٢٧٫٨٨٢   ارادات 

  
  .ود ورج ا ار اود رس ار ط  ا ار ا
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
م اواول ا تإ  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د   
  

  

٢٦   حرت اوز:  

  :وزت أرح ر    أ  

ت أروز رس إدارة ا رحا  نھ ن  ١٩٫٣٧٢٫٠٩٨حھ ا ع اا  دھوا ر ن ودي .  
  : أرح وز  ب  

 ر دا إ  وا رت ا١/٠٤/٢٠١٤أ   ن حأر وز٢٠١٣  وا دارةس ا راحب إ)ل ) ٠٫٨ ودي 
  ن ا ا م وإ ا %  ٨ل م 

 ودي وون أ ارح ھن ان ت ار   داول وم اد ا ود م دد وم ارء ) ٢٥٫٣٣٣٫٣٣٤(
  .م ودا وز ارح ٣٠/٤/٢٠١٤ھـ اواق ١/٧/١٤٣٥

  

٢٧  طرإدارة ا  دوات اوا:   

  :طر ان   أ  

  .ل طر ان  دم درة طرف   اوء زا ن أداة  واذي ؤدي إ رة  طرف ار  

  ا م ا ن ن واطر ا دارة راءاتإ و روم إدارة اء .  

  :طر ات   ب  
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ھس اا ر  
ود ھ ر  

ودا را ا  
م اواول ا تإ  

  ا ر  ٣١٢٠١٤د   
  

  

٢٦   حرت اوز:  

  :وزت أرح ر    أ  

ت أروز رس إدارة ا رحا  نھ ن  ١٩٫٣٧٢٫٠٩٨حھ ا ع اا  دھوا ر ن ودي .  
  : أرح وز  ب  

 ر دا إ  وا رت ا١/٠٤/٢٠١٤أ   ن حأر وز٢٠١٣  وا دارةس ا راحب إ)ل ) ٠٫٨ ودي 
  ن ا ا م وإ ا %  ٨ل م 

 ودي وون أ ارح ھن ان ت ار   داول وم اد ا ود م دد وم ارء ) ٢٥٫٣٣٣٫٣٣٤(
  .م ودا وز ارح ٣٠/٤/٢٠١٤ھـ اواق ١/٧/١٤٣٥

  

٢٧  طرإدارة ا  دوات اوا:   

  :طر ان   أ  

  .ل طر ان  دم درة طرف   اوء زا ن أداة  واذي ؤدي إ رة  طرف ار  

  ا م ا ن ن واطر ا دارة راءاتإ و روم إدارة اء .  

  :طر ات   ب  

  

  ت ارف ا رت أ   أداة  ذبذ  تطر ا ل . ل دورة أ رف ار ات أ طر را 
دا.  

  :طر او   ج  

  و ةا وا  وطر ا ل ظم سأ  وت اا را م ، وط طرا زاا  والا  ولا   
ؤھ ل تزاأي ا   والود أن و دن ا دارةل او.  

  : طر أر ادة  د  

ذذب أر ادة  ار ا أو ا اد دوات ا  ار طر ار دت  طر أر ادة ن ال أن ؤر   
  .اوت ول واوم ارط و وا  اودا واروض

  

٢٨     دا ا:   

 أ م إداد اوام ا ر  أس . ن أطراف را  ذك وم س روط ال  اطراف ارى ھ ا ا م  دل أل أو و ازام
دا رات ادو ردا ن ا ترو  د ، را ا طر.  

ا روم اول و دا دارة أن اد اردا  ن وھري ل ف  ا .  
  

٢٩   مــ:  
  .م إدة ف ض أرم ار م  ف أرم ارة ا   أ

  . وديم رب ارم اواردة  اوام ا رب    ب

 



65

التقرير السنوي ٢٠١٤ م



66

التقرير السنوي ٢٠١٤ مالتقرير السنوي ٢٠١٤ م


