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            ملســـاهمي الشركــةملســـاهمي الشركــةملســـاهمي الشركــةملســـاهمي الشركــة        ٥٦٥٦٥٦٥٦        للجمعية العامة  العادية  رقمللجمعية العامة  العادية  رقمللجمعية العامة  العادية  رقمللجمعية العامة  العادية  رقم            
        ميالديميالديميالديميالدي    ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠ديسمري ديسمري ديسمري ديسمري     ٣١٣١٣١٣١للعام املنتهي فى للعام املنتهي فى للعام املنتهي فى للعام املنتهي فى   

  
  

      حضرات املساهمني الكرام  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  

التقرير السنوي  لعرض)  السادسة والخمسون ( رقمبكم في اجتماع جمعيتكم العامة العاديـة رحب ن            
خالل العام المحققة نتائج والنشاط الشركة ، يوضح والذي ميالدي  ٣١/١٢/٢٠٢٠عن العام المالي المنتهي في 

الخراشي  (ميالدي  ٢٠٢٠القوائم المالية المدققة من مراجعي حسابات الشركة لعام وكذلك  )ميالدي  ٢٠٢٠(
إلتزاماً من بخطط االنتاجية والتسويقية بالعمل ونحن جميعاً حريصون ) محاسبون ومراجعون قانونيون  - وشركاه 

رائكم آلمجلس اإلدارة االستماع  ويسعد ،النتائج الطيبة وتحقيق الكرام مساهمي الشركة المجلس بالمسئولية تجاه 
  .لشركتكم الموقرة  التوفيقآملين  -المصلحة لما فيه خير ومناقشتها 

  

 ٥/٥/٥٨٣بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم  بمدينة الرياضتأسست شركة الجبس االهلية   ركةركةركةركةــــالشالشالشالش    تأسيستأسيستأسيستأسيس
وتاريخ  ٢٣٢هجرية وقرار مجلس الوزراء رقم  ١٣٧٦في غرة شهر ربيع االول عام 

وقامت الشركة بتوسعة مصانعها  ،مليون ريال  ١٢هجرية برأس مال  ٤/١١/١٣٧٥
مصانع لها بينبع  وإنشاءبالرياض لتلبية االحتياجات المحلية وتصدير الفائض للدول المجاورة 

  ريال حاليا ٣١٦,٦٦٦,٦٦٧وزاد رأس مال الشركة الي أن وصل واملج والدمام 
  

الجبس ومشتقاته المستخرج من مناطق  وإنتاجتتمثل طبيعة اعمال الشركة فى صناعة   ركـةركـةركـةركـةــــــــنشاط الشنشاط الشنشاط الشنشاط الش
وللشركة ايضا االتجار فى الجبس وفيما يتفرع منه من مواد  االمتياز الممنوحة للشركة ،

مختلف المواد التى يمكن استخراجها من الجبس آلياً أو كيماوياُ ويجوز  وإنتاجوصناعات 
التى  والشركاتوجه من الوجوه بالمؤسسات  بأيللشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك 

لعربية السعودية أو فى خارجها وأن تندمج تزاول أعمال شبيهة بأعمالها سواء فى المملكة ا
  . تشتريها أو تلحقها بها فيها او

  

للمصانع وتدخل مرحلة الكسارة  المحاجر من الخام الجبس يستخرج حجر تصنيع اجلبس البودرةتصنيع اجلبس البودرةتصنيع اجلبس البودرةتصنيع اجلبس البودرة  *
وتستكمل مراحل االنتاج )  الكلسنة(  حراريا معالجتها يتم ثم للحماصه مناسبة احجام الي لتكسيرها
  .حتى تصل للمرحلة النهائية التعبئة فى االكياس المخصصه للبيع للعمالء  المختلفة



 الى لنقله تمهيدا الجبس مصنع من الجبس
 ثم لوحدة التشكيل الي السماكات البالستربورد

المطلوبة وتمر عملية التصنيع بعدة مراحل حتى تصل عن طريق الدرافيل والسيور لمرحلة التجفيف 
باألفران المخصصة لذلك وتحت درجات حرارة معينة ثم تنقل بواسطة السيور لمرحلة التحزيم والرص على 

        ....    ميالديميالديميالديميالدي    ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠اجلوانب الرئيسية ألنشطة الشركة خالل عام  اجلوانب الرئيسية ألنشطة الشركة خالل عام  اجلوانب الرئيسية ألنشطة الشركة خالل عام  اجلوانب الرئيسية ألنشطة الشركة خالل عام  

                ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩إنتاج العام إنتاج العام إنتاج العام إنتاج العام         

        ����������������������������    

        ١�٠	���٠
١�٠	���٠
١�٠	���٠
١�٠	���٠
    

  احلوائط اجلبسية

  

 ٧٠,١٨١,٦١٥ ريال مقابل ١٠٧,٠٥٤,٠٧٢

                نسبة لالمجايلنسبة لالمجايلنسبة لالمجايلنسبة لالمجايل        ميالدي  ميالدي  ميالدي  ميالدي      ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠عام  عام  عام  عام  
٩٧٫٢٢  ١٠٤,٠٧٦,٥٠٧  %    

٢٫٤٣  ٢,٦٠٢,٥٦٥  %    
٠٫٣٥  ٣٧٥,٠٠٠  %    

١٠٧,٠٥٤,٠٧٢        

  

  

1,079,306

٢٠٢٠عام 

٢٠١٩عام 

150,000,000

٢٠٢٠عام 

٢٠١٩عام 
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الجبس تجهيز بمرحلة تمر بعدة مراحل تبدأ اجلبسيةاجلبسيةاجلبسيةاجلبسية
البالستربورد عدة مواد لتجهيز مخلوط من تتكون التى

المطلوبة وتمر عملية التصنيع بعدة مراحل حتى تصل عن طريق الدرافيل والسيور لمرحلة التجفيف 
باألفران المخصصة لذلك وتحت درجات حرارة معينة ثم تنقل بواسطة السيور لمرحلة التحزيم والرص على 

  شكل باالت معدة للبيع

اجلوانب الرئيسية ألنشطة الشركة خالل عام  اجلوانب الرئيسية ألنشطة الشركة خالل عام  اجلوانب الرئيسية ألنشطة الشركة خالل عام  اجلوانب الرئيسية ألنشطة الشركة خالل عام      على حضراتكمعلى حضراتكمعلى حضراتكمعلى حضراتكم    نعرضنعرضنعرضنعرضوفيما يلي وفيما يلي وفيما يلي وفيما يلي 

�����	�  א�ط�������א��

        ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠إنتاج العام  إنتاج العام  إنتاج العام  إنتاج العام          سنويسنويسنويسنوي/ / / /     الطاقات التصميميةالطاقات التصميميةالطاقات التصميميةالطاقات التصميمية        الوحدةالوحدةالوحدةالوحدة

        ��	������	������	������	����        ٩٦٠,٠٠٠        طن

        ٠������٠������٠������٠�        ٢٣,٧٦٠,٠٠٠�����        

    اجلبس البودرة

  

  
  

١٠٧,٠٥٤,٠٧٢مبلغ   ميالدي ٢٠٢٠ المالي اجمالي مبيعات الشركة لعام
  :كما يلي  -  ميالدي ٢٠١٩السابق 

عام  عام  عام  عام          نسبة لالمجايلنسبة لالمجايلنسبة لالمجايلنسبة لالمجايل        ميالديميالديميالديميالدي    ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩عام عام عام عام 
١٠٤,٠٧٦,٥٠٧  %  ٩٤٫٩١  ٦٦,٦٠٨,٥١٧        قيمة املبيعات يف األسواق احمللية باململكةقيمة املبيعات يف األسواق احمللية باململكةقيمة املبيعات يف األسواق احمللية باململكةقيمة املبيعات يف األسواق احمللية باململكة

٢,٦٠٢,٥٦٥  %  ٣٫٠٨  ٢,١٦٢,٣١٨        املبيعات املصـــــدرة خلارج اململكةاملبيعات املصـــــدرة خلارج اململكةاملبيعات املصـــــدرة خلارج اململكةاملبيعات املصـــــدرة خلارج اململكة

٣٧٥,٠٠٠  %  ٢٫٠١  ١,٤١٠,٧٨٠        نتاج االلواحنتاج االلواحنتاج االلواحنتاج االلواح

١٠٧,٠٥٤,٠٧٢      ٧٠,١٨١,٦١٥

422,439

٢٠٢٠عام 

٢٠١٩عام 

809,332

50,000,000100,000,000

66,143,113

2,
102,575,323

2,602,565

1,876,184
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اجلبسيةاجلبسيةاجلبسيةاجلبسية    احلوائطاحلوائطاحلوائطاحلوائط    تصنيعتصنيعتصنيعتصنيع  *
التى االضافات وحدة

المطلوبة وتمر عملية التصنيع بعدة مراحل حتى تصل عن طريق الدرافيل والسيور لمرحلة التجفيف 
باألفران المخصصة لذلك وتحت درجات حرارة معينة ثم تنقل بواسطة السيور لمرحلة التحزيم والرص على 

شكل باالت معدة للبيع
  

وفيما يلي وفيما يلي وفيما يلي وفيما يلي األخوان الكرام    األخوان الكرام    األخوان الكرام    األخوان الكرام    
  

א�ط�������א���	�����  :  �و��
  

الوحدةالوحدةالوحدةالوحدة        املنتجــــاتاملنتجــــاتاملنتجــــاتاملنتجــــات

طن  ��� ���ــــــــــــــــ������ ���ــــــــــــــــ������ ���ــــــــــــــــ������ ���ــــــــــــــــ���

        ٢م  ����� ���ــــــــــــ������� ���ــــــــــــ������� ���ــــــــــــ������� ���ــــــــــــ��
  

اجلبس البودرة
  

  

  

        املبيعاتاملبيعاتاملبيعاتاملبيعات        ::::        ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
اجمالي مبيعات الشركة لعام  

السابق  للعامريال في 
  

        املنتجاتاملنتجاتاملنتجاتاملنتجات
قيمة املبيعات يف األسواق احمللية باململكةقيمة املبيعات يف األسواق احمللية باململكةقيمة املبيعات يف األسواق احمللية باململكةقيمة املبيعات يف األسواق احمللية باململكة

املبيعات املصـــــدرة خلارج اململكةاملبيعات املصـــــدرة خلارج اململكةاملبيعات املصـــــدرة خلارج اململكةاملبيعات املصـــــدرة خلارج اململكة    قيمةقيمةقيمةقيمة
نتاج االلواحنتاج االلواحنتاج االلواحنتاج االلواحالالالالجبس جبس جبس جبس     -استخدام داخلي استخدام داخلي استخدام داخلي استخدام داخلي 

        االمجايلاالمجايلاالمجايلاالمجايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

454,725

0

1

2

3

,162,318

1,876,184

184



  

                ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠عام عام عام عام     لإلمجايللإلمجايللإلمجايللإلمجايلالنسبة النسبة النسبة النسبة         
  ٩٥٫٧٣  %    

  ٤٫٢٧  %    

        

  

  

  

 %٣٣,٣٣مليون ريال قطـري بنسبة   ٤٠
والقيمة العادلة للمساهمة وفقاً لصافى القيمة الدفترية لصافي أصول الشركة القطرية فى 

  االسهمامجايل قيمة  

 ريال ٣٢٫٥٥٤٫٦٦٤ ريال

القيمة العادلة وفقا تمتلك الشركة في شركة كيان للبتروكيماويات عدد مليون سهم عند تأسيس شركة الكيان للبتروكيماويات 

YEAR 2020 YEAR 2019

41,163,411

14,508,985

FINAL PROFITS BEFORE DISCOUNTING ZAKAT IN YEARS  

٢٠٢٠عام ٢٠١٩عام 

3,602,492
3,953,088
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  قبل خصم الزكاة صافي ا�رباح

        ::::تفاصل مبيعات املنتجات الرئيسية تفاصل مبيعات املنتجات الرئيسية تفاصل مبيعات املنتجات الرئيسية تفاصل مبيعات املنتجات الرئيسية 

                ميالديميالديميالديميالدي    ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠العام  العام  العام  العام          ميالديميالديميالديميالدي    ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩العام العام العام العام 
    ١٠٢,٤٨٧,٠٩٦  ٦٣,٨٣٦,٩٣١        ودرةودرةودرةودرة

    ٤,٥٦٦,٩٧٦  ٦,٣٤٤,٦٨٤        يةيةيةيةاحلوائط اجلبساحلوائط اجلبساحلوائط اجلبساحلوائط اجلبس

١٠٧,٠٥٤,٠٧٢  ٧٠,١٨١,٦١٥    

  الزكاة الشرعية 

        االستثماراتاالستثماراتاالستثماراتاالستثمارات
                ::::        ))))قطر قطر قطر قطر ( ( ( (         الشركة القطرية السعودية لصناعة اجلـبسالشركة القطرية السعودية لصناعة اجلـبسالشركة القطرية السعودية لصناعة اجلـبسالشركة القطرية السعودية لصناعة اجلـبس

٤٠تمتلك الشركة  ثلث راس المال للشركة القطرية السعودية للجبس والبالغة قيمتها 
والقيمة العادلة للمساهمة وفقاً لصافى القيمة الدفترية لصافي أصول الشركة القطرية فى  )الدوحة 

 ميالدي للقوائم المالية المعتمدة لشركة القطرية
        

 ٣١/١٢/٢٠٢٠القيمة الدفرتية للسهم فى 

ريال ٢٤٫٤١٦ سهم
        

                ::::        اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية    شركة الكيان للبرتوكيماوياتشركة الكيان للبرتوكيماوياتشركة الكيان للبرتوكيماوياتشركة الكيان للبرتوكيماويات
        

تمتلك الشركة في شركة كيان للبتروكيماويات عدد مليون سهم عند تأسيس شركة الكيان للبتروكيماويات 

2019 YEAR 2018 YEAR 2017 YEAR 2016 YEAR 2015

14,753,418

-13,388,911

19,593,105 24,297,056

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنوات

FINAL PROFITS BEFORE DISCOUNTING ZAKAT IN YEARS  2015 TO 2020

عام ٢٠١٨عام ٢٠١٧عام ٢٠١٦عام ٢٠١٥عام 

3,739,401
3,985,466

3,028,785
3,219,335
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تفاصل مبيعات املنتجات الرئيسية تفاصل مبيعات املنتجات الرئيسية تفاصل مبيعات املنتجات الرئيسية تفاصل مبيعات املنتجات الرئيسية   **
  

        املنتجاتاملنتجاتاملنتجاتاملنتجات
ودرةودرةودرةودرةاجلبس البـاجلبس البـاجلبس البـاجلبس البـ    – – – – مبيعات مبيعات مبيعات مبيعات 

احلوائط اجلبساحلوائط اجلبساحلوائط اجلبساحلوائط اجلبس        - مبيعات مبيعات مبيعات مبيعات 

�� !��� !��� !��� !�        
  

  
  

  

االستثماراتاالستثماراتاالستثماراتاالستثمارات  :  ������
الشركة القطرية السعودية لصناعة اجلـبسالشركة القطرية السعودية لصناعة اجلـبسالشركة القطرية السعودية لصناعة اجلـبسالشركة القطرية السعودية لصناعة اجلـبس        ))))١١١١

  

تمتلك الشركة  ثلث راس المال للشركة القطرية السعودية للجبس والبالغة قيمتها 
الدوحة  - دولة قطرب( سست أ

ميالدي للقوائم المالية المعتمدة لشركة القطرية ٣١/١٢/٢٠٢٠

 عدد االسهم 

سهم ١٫٣٣٣٫٣٣٣
شركة الكيان للبرتوكيماوياتشركة الكيان للبرتوكيماوياتشركة الكيان للبرتوكيماوياتشركة الكيان للبرتوكيماويات        ))))٢٢٢٢

تمتلك الشركة في شركة كيان للبتروكيماويات عدد مليون سهم عند تأسيس شركة الكيان للبتروكيماويات 
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 للقيمة السوقية لسعر السهم المعلن فى التداول
  

 ٣١/١٢/٢٠٢٠امجايل القيمة العادلة فى  ٣١/١٢/٢٠٢٠سعر السهم  فى  عدد االسهم 

 ريال ١٤٫٣٠٠٫٠٠٠ ريال ١٤٫٣٠ سهم ١٫٠٠٠٫٠٠٠
  

                ::::        اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية    - شركة أمسنت تـبوكشركة أمسنت تـبوكشركة أمسنت تـبوكشركة أمسنت تـبوك        ))))٣٣٣٣
  

 القيمة العادلة وفقا للقيمة السوقية لسعر السهم المعلن فى التداولسهم  ٧٧,١٤٢تمتلك الشركة 
  

 ٣١/١٢/٢٠٢٠امجايل القيمة العادلة فى  ٣١/١٢/٢٠٢٠سعر السهم  فى  عدد االسهم 

 ريال ١٫٣١٤٫٥٠٠ ريال ١٧٫٠٤ سهم ٧٧٫١٤٢
  

                ::::        مسقطمسقطمسقطمسقط    -    سلطنة عمانسلطنة عمانسلطنة عمانسلطنة عمان    -شركة املدينة لالستثمار شركة املدينة لالستثمار شركة املدينة لالستثمار شركة املدينة لالستثمار         ))))٤٤٤٤
  

القيمة العادلة الستمارات شركة ع بسلطنة عمان .ع.م.سهم شركة المدينة لالستثمار ش ٢,١٧٠,٦٩٥تمتلك الشركة فيها 
 بموجب سعر التداول فى السوق العماني) عبر الخليج ( الجبس فى شركة المدينة 

  

 ٣١/١٢/٢٠٢٠امجايل القيمة العادلة فى  ٣١/١٢/٢٠٢٠سعر السهم  فى  عدد االسهم 

 ريال ٤٨٧٫١٦٨ ريال ٠٫٢٢٤٤٣ سهم ٢٫١٧٠٫٦٩٥
  

                ::::        اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية     –    أرامكو السعودية أرامكو السعودية أرامكو السعودية أرامكو السعودية         ))))٥٥٥٥
  

 القيمة العادلة الستمارات شركة الجبس بموجب سعر التداول  سهم ٣٠٠,٠٠٠تمتلك الشركة فيها 
  

 ٣١/١٢/٢٠٢٠امجايل القيمة العادلة فى  ٣١/١٢/٢٠٢٠سعر السهم  فى  عدد االسهم 

 ريال ١٠٫٥٠٠٫٠٠٠ ريال ٣٥ سهم ٣٠٠٫٠٠٠
  

                ::::        اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية     –    مصرف الراجحي مصرف الراجحي مصرف الراجحي مصرف الراجحي         ))))٦٦٦٦
  

 القيمة العادلة الستمارات شركة الجبس بموجب سعر التداول  سهم ١٣٥٠٧٤تمتلك الشركة فيها 
  

 ٣١/١٢/٢٠٢٠امجايل القيمة العادلة فى  ٣١/١٢/٢٠٢٠سعر السهم  فى  عدد االسهم 

 ريال ٩٫٩٤١٫٤٤٦ ريال ٧٣٫٦٠ سهم ١٣٥٫٠٧٤
  

        االرتباطات وااللتزامات واملدفوعات         ::::        رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
خالل  الي جهة وجد على الشركة أي قروضتنه الأإدارة الشركة يقر مجلس بموجب هذا  : א���وض  )١

  ميالدي ٣١/١٢/٢٠٢٠العام المالي المنتهي فى 
  

٢(  ����
ن�א���

���وא� 
�����א�
�د!
  :א��#�ط���وא��زא
���א�
  

���(� ريال  ١,٧٠٠,٠٠٠شركة ارامكو بقيمة قدرها ل) صادرة للغري (  ميالدي ٣١/١٢/٢٠٢٠قائم حىت بنكي يوجد خطاب ضمان �

  .) الدمام  –ينبع  –الرياض ( ىف كل من كضمان ملسحوبات الشركة من الزيت اخلام والكريوسني والديزل ملصانعها 

%�(� تتمثل ىف الضمانات املقدمة من عمالء الشركة ضمانا  وهيريال  ١,٧٧١,٤٠٠ ضمانات من الغري بلغ امجاليها لديهاالشركة �

  .ملسحوبام من منتجات الشركة 
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٣(  ���
  :א�
د(و)���א��'�
  

ريال طبقا لما  ٣,٩٥٣,٠٨٨مبلغ ) ميالدي  ٢٠٢٠(الزكاة الشرعية المقررة حسب االنظمة والتعليمات وبلغت الزكاة للعام المالي   )����
  .) ميالدي  ٢٠٢٠(  العامورد في ميزانية الشركة لهذا 

**�   ميالدي  ٢٠١٨حىت اية عام ميالدي  ٢٠١٤من عام قامت الشركة بااء الربط النهائي للزكاة لالعوام السابقة �
  

�%(� ر التزام الشركة بدفع مبالغ لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية مقابل استخراج احلجر اخلام وذلك متشيا ملا صدر من تعليمات وقرا�

هجرية والقاضي بتحصيل مقابل مايل لالستغالل على مجيع أنواع املعادن والصخور  ١٤/١/١٤٢٤بتاريخ  ١١جملس الوزراء املوقر رقم 

رياالن ومخسة وعشرون هلله لكل طن يتم استغالله واحلد )  ٢,٢٥(ه معامل املقابل املايل الستغالل خام اجلبس مببلغ والذي حدد في

ألف ريال ، كما حدد القرار قيمة  ٩٠ألف طن واملقابل املــايل هلا  ٤٠األدىن للطاقة التعدينية السنوية للخام بالنسبة للمناجم هي 

.. جب دفعة من قبل حاملي امتيازات التعدين بواقع عشرة آالف ريال لكل كيلو متر مربع أو جزء منه اإلجيار السطحي السنوي الوا

ميالدي دفعت  ٣١/١٢/٢٠٢٠ميالدي حىت  ١/١/٢٠٢٠ريال قيمة استغالل خام اجلبس للفترة من  ١,٧٢٨,٣٣٨امجايل املبلغ 

  ريال  ٩١٨,٣٣٨ريال ومستحق الدفع  ٨١٠,٠٠٠الشركة 

**�  –ينبع  –احلد االدين الستغالل اجلبس مبحاجر الشركة الرياض ( ريال وهي مدفوعة مقدما  ٦١٠,٠٠٠كما قامت الشركة بدفع مبلغ �

ميالدي وذلك بناءا على االنظمة املطبقة من قبل وزارة الطاقة  ٣١/١٢/٢٠٢١ميالدي حىت  ١/١/٢٠٢١للفترة من ) املنطقة الشرقية 

  والصناعة والثروة املعدنية 
  

�)ج�� تورة املرسلة للتداول وذلك حسب الفا ميالدي ٣١/١٢/٢٠٢٠حىت  ميالدي ١/١/٢٠٢٠دفعت الشركة املقابل املايل للخدمات للفترة من �

  .ريال  ٣٥٣,٢٤٧من التداول مببلغ 

�)د� ريال  ٩٢,٧١٧ريال ومستحق مبلغ  ٨٨٤,٢٤٣ريال سدد مبلغ  ٩٧٦,٩٦٠مبلغ  ميالدي ٢٠٢٠بلغت التامينات االجتماعية خالل عام �

  .وذلك طبقا لالنظمة املعمول ا 

�+(� ضد مجيع االخطار واحلريق والسرقة  ميالدي ٢٠٢٠سددت الشركة التأمني العام على ممتلكات الشركة بالرياض وينبع والدمام واملج لعام �

  ريال ١,٩٠٠,٧٦٠التامني الطيب ملنسويب الشركة   وريال  ٤٦٨,٣٣٣ واالموال والسيارات مببلغ 

�,(�  مببلغ ميالدي ٣١/١٢/٢٠٢٠حىت  ميالدي ١/١/٢٠٢٠من   الفترة)  اقامات ورخص عمل (كما بلغت الرسوم احلكومية املسددة �

  .ريال  ٣٠٠,٧٥٢
  

        ميالدي ٢٠٢٠جدول املدفوعات النظامية لعام         ********
  

  املدفوع لفرتات قادمة  مدفوع عن فرتات سابقة  مستحق السنة        املدفوعاملدفوعاملدفوعاملدفوع        ما خيص السنهما خيص السنهما خيص السنهما خيص السنه        

      7  ٢١١٫١٣٠  7  ٣٫٩٥٣٫٠٨٨      7  ٣٫٩٥٣٫٠٨٨  ميالدي ٢٠٢٠الزكاة الشرعيـــة عام 

  7  ٦١٠٫٠٠٠      7  ٩١٨٫٣٣٨  7  ٨١٠,٠٠٠  7  ١٫٧٢٨٫٣٣٨  رسوم استخراج الحجر الخام وزارة البترول والثروة المعدنية 

              7  ٣٥٣,٢٤٧  7  ٣٥٣٫٢٤٧  ميالدي ٢٠٢٠مركز االيداع  –مالي للخدمات االساسية مقابل 

          7  ٩٢٫٧١٧  7  ٨٨٤,٢٤٣  7  ٩٧٦٫٩٦٠  ميالدي ٢٠٢٠نات االجتماعية عام التأمي

              7  ٤٦٨٫٣٣٣  7  ٤٦٨٫٣٣٣  ميالدي ٢٠٢٠ن العـام على ممتلكات الشركة لعام التامي

              7  ١,٩٠٠,٧٦٠  7  ١,٩٠٠,٧٦٠  ميالدي ٢٠٢٠ن الطبي على منسوبي الشركة لعام التأمي

              7  ٣٠٠,٧٥٢  7  ٣٠٠,٧٥٢   ميالدي ٢٠٢٠ورخص عمل لعام  اقامات
  

  

  

  

  

  



  شركة مساھمة سعودية –شركة الجبس ا�ھلية 
    

٦ 

 

        املشروعات الرأمسالية واملستقبلية         ::::        خامساً خامساً خامساً خامساً 
  

لتشغيل ا�مثل اومتطلبات السوق مواكبة لتطوير منتجاتھا القائمة وكذلك تحديث مصانعھا بتعمل بصفة مستمرة  الشركة  *
والعمل على اضافة خطوط انتاجية جديدة بعد ا�نتھاء من الدراسات الفنية  للشركة ،الربحية عائد يادة لخطوط ا�نتاج لز

  .المحافظة على استھRك الطاقة المستخدمة  وأيضا، P حسب حاجة السوق  بإذنوالتسويقية 
  

الجبس البودرة من منتجات الشركة الطلب على مزيداً من P  بإذنقطاع التشييد والبناء نمو على الشركة  القائمينيتوقع   *
  .الحوائط الجبسية و

  

        الرؤية املستقبلية ورسالة الشركة ومبادئها          ::::        سادساً سادساً سادساً سادساً 
  

فى تقديم خدماتھا لكافة عمRء الشركة  يحتذي به نموذجاً أن تحتفظ الشركة بريادتھا فى انتاج الجبس والحوائط الجبسية    الرؤيا املستقبلية
مناطق المملكة كافة من خRل مصانعھا الموزعة على مناطق المملكة الوسطي والشرقية والغربية والتى تتيح لھا تغطية 

  بالكامل ومنطقة الخليج
  

   اـــــــــرسالته
  

الجبسية بجودة عالية وبخدمات مميزة ارضاء تتمثل رسالة شركة الجبس ا�ھلية فى تقديم منتج الجبس البودرة والحوائط 
وتطوير منتجھا ) ھجرية  ١٣٧٨(لعمRئھا ومساھمة منھا فى مسيرة البناء والتى ساھمت فيھا شركة الجبس منذ انشائھا 

  . لتواكب مفھوم البناء والتشييد 
  

والحوائط الجبسية المعبأ والسائب ملتزمون بتلبية جميع احتياجات العمRء من انتاجھا من الجبس البودرة    املبادئ والقيم العريقة للشركة
  والجبس الزراعيبكافة انواعھا 

  

  تقبل الشركة بتحمل مسئوليتھا عن جميع منتجاتھا وتؤكد على مطابقتھا للمواصفات والقياسات والجودة العالمية   ةـــــــاملسئولي
  

   االداء والتطويرحتسني 
  

وتعزيز ) ا�لمانية ( الجبسية طبقا للمواصفات العالمية  وا`لواحملتزمون بتقديم منتجات الشركة من الجبس 
وخدماتھا لكافة عمRء الشركة والمھتمين بمجال  `دائھاا�ستخدام ا�مثل لموارد الشركة من خRل تطوير مستمر 

  البناء والتشييد
  

  اqتمعاملساهمة فى 
  

ا�جتماعية والتزامھا تجاه المجتمع من خRل تقديم منتجاتھا للجمعيات  مسؤوليتھاتتحمل شركة الجبس ا�ھلية  
  الخيرية كمساھمة من الشركة

  

  تحافظ الشركة على سرية تعامRتھا مع عمRئھا ومساھميھا والمتعاملين معھا    ةــــــــــــالسري
  

*   b بالمملكة  العمرانيةفى كل من الرياض والدمام وينبع وتعتبر قلب مراكز الحركة  متميزة مواقعالشركة تمتلك الحمد
ولخبرتھا فى ھذا المجال يؤھلھا الجبسية بالمملكة ومنطقة الخليج  وا`لواحالمنتجة لمادة الجبس الشركة الرائدة وھي 

 والخليجية والدولالمحلية  با`سواق حصةتوزيع منتجھا والحصول على اكبر لRرتقاء وتوسع ا�سواق ل
  .الجبسية  وا`لواحوتحقيق ربحية فى قطاع صناعة الجبس  -بإذن P  –المجاورة 

مورده من كبري الشركات العالمية ا�لمانية المتخصصة فى ھذا المجال وتتميز معداتھا بالجودة  خطوط انتاجھا الشركة  *
  وتشغيل مصانعھا بكفاءة عالية الجبسية  وا`لواحالعناصر الفنية والخبرات فى مجال انتاج الجبس والكفاءة ولدي الشركة 

  

        :املخاطر الىت تواجه الشركة         ::::        سابعاً سابعاً سابعاً سابعاً 
  

    :عناصر المخاطر المالية   *
مخاطر التغير فى اسعار العمالت االجنبية ومخاطر االسعار ومخاطر تأثير اسعار الفائدة على  (تتمثل المخاطر المالية فى مخاطر السوق والتى تتضمن 

  وأيضا مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ، ال تستخدم الشركة اى من االدوات المالية المشتقة لتغطية اخطار محددة ) التدفقات النقدية والقيمة العادلة 
  

� . تمثل مخاطر العمالت الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية  خماطر تغري اسعار العمالت�
لم تقم الشركة بأية معامالت هامة . تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية

  و خالل السنةبعمالت عدا الريال السعودي والدوالر األمريكي واليور
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� �� التغيرات فى اسعار الصرف نتيجة انشطة الشركة وبصفة رئيسية الدوالر االمريكي واليورو وينتج خطر التغير فى �
اسعار صرف العمالت االجنبية من التعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات بالعمالت االجنبية القائمة فى 

  .تاريخ الميزانية 
  

� تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات   ــــــيولةـخماطر الس�
تقوم الشركة . تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة بمبلغ يعادل قيمته العادلة. المالية

يولة وذلك من خالل االحتفاظ بأرصدة نقدية لدى البنوك والتأكد من إمكانية الحصول على بإدارة المخاطر المتعلقة بالس
  ، لتغطية التزاماتها قصيرة األجل بشكل مستمر ، إذا تطلب األمر التسهيالت الكافية

� المشتريات يوماً من تاريخ البيع وأن يتم تسديد قيمة  ٦٠إلى  ٣٠تتضمن شروط تحصيل قيمة المبيعات خالل فترة من   �
  يوماً من تاريخ الشراء ٦٠إلى  ٣٠خالل فترة من 

�  يتطلب الحذر لمخاطر السيولة االحتفاظ بمستوي كافى من النقدية وإتاحة تمويل من خالل مبالغ كافية من تحصيالت  �
العمالء وتخفيض متوسط فترة السداد من العمالء ونظرا للطبيعة الديناميكية لألنشطة االساسية وإدارة الشركة تهدف الى 
االحتفاظ بمرونة فى التمويل من خالل اتخاذ االجراءات المناسبة لتخفيض ذلك الخطر الى الحد المقبول ، تتم مراقبة 

  مكن االدارة من التأكد من وجود أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها احتياجات السيولة على اساس منتظم حتى تت
  

� يتمثل فى خطر الفائدة والذي قد يكون له تأثير على نتائج االعمال ويعتبر هذا الخطر منخفض حيث ان الشركة   خماطــر اسعار الفائدة�
  .رأس المال العامل واألصول طويلة االجل ال تعتمد على تسهيالت ائتمانية بشكل كبير من البنوك لتمويل 

  

� ال يوجد لدي الشركة استثمارات فى ادوات حقوق ملكية او ادوات دين مسجلة ومتداولة فى اسواق المال   خماطـــــــــــر االسعار�
  وبالتالي فهي غير معرضة لخطر التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات نتيجة تغير االسعار

  

� تلتزم . تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية  خماطـــــــــر االئتمان �
  . الشركة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة

� حسابات العمالء واألفراد والمتمثلة فى حسابات العمالء بالنسبة للبنوك فانه يتم التعامل مع البنوك ذات مخاطر فى   �
التصنيف االئتماني العالي والبنوك ذات المالءة العالية فى حال عدم وجود تصنيف ائتماني مستقل بالنسبة للعمالء تقوم 

.. ضوء المركز المالي والخبرات السابقة فى التعامالت وعوامل اخري ادارة االئتمان بتقييم مدي المالءة االئتمانية فى 
  .ويتم تكون المخصصات الالزمة لمواجهة خطر التعثر فى السداد من قبل العمالء لكل حالة على حده 

  

� للمساهمين وتقديم منافع  هدف الشركة من ادارة رأس المال هو الحفاظ على قدرتها على االستمرار بما يحقق عائد  ادارة خماطر رأس املال�
لألطراف االخرى التى تستخدم القوائم المالية كما تهدف ادارة الشركة لتوفير والحفاظ على أفضل هيكل لرأس المال مما 
يؤدي الى تخفيض تكاليف رأس المال ، وتقوم الشركة بالحفاظ على افضل هيكل لرأس المال عن طريق تغير قيمة 

مين او تخفيض رأس المال او اصدار اسهم جديدة لرأس المال او عن طريق تخفيض الديون التوزيعات المدفوعة للمساه
كما تقوم الشركة بمراقبة هيكل راس المال باستخدام نسبة صافى القروض الى اجمالي ) ان وجدت(المستحقة على الشركة 

يون واألرصدة الدائنة االخرى رأس المال ويتمثل صافى القروض فى اجمالي القروض والسلفيات والدائنون التجار
  .مخصوماً منها النقدية وما فى حكمها ، وال توجد على الشركة اى قروض والحمد هللا 

  

� القيمة العادلة هو المبلغ الذي يتم استالمه عند بيع احدى الموجودات او دفعة لتحويل احدى المطلوبات فى معاملة منظمة   تقدير القيمة العادلـــة�
بين المشاركين فى السوق بتاريخ القياس يستند قياس القيمة العادلة على افتراض ان المعاملة لبيع الموجودات او لتحويل 

  :  بند المطلوبات تحدث اما 
  

�   فى السوق الرئيسي لبند الموجودات او بند المطلوبات   *        �

�   فى حالة عدم وجود السوق الرئيسي فى السوق االكثر تفضيالً لبند الموجودات او بند المطلوبات  *        �
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� �� د يتم قياس القيمة العادلة لبند الموجودات او بند المطلوبات باستخدام االفتراضات التى سوف يستخدمها المشاركون فى السوق عند تسعير بن  �
  .الموجودات او بند المطلوبات ، على افتراض ان المشاركين فى السوق يتصرفون على اساس مصلحتهم االقتصادية 

� �� للموجودات غير المالية يؤخذ بعين االعتبار قدرة المشارك فى السوق على تحقيق مزايا اقتصادية باستخدام بند وقياس القيمة العادلة   �
الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له او عن طريق بيعه الى مشارك اخر فى السوق الذي سوف يستخدم بند الموجودات بأعلى وأفضل 

  .استخدام له 

� �� وبات التى يتم قياس القيمة العادلة لها أو االفصاح عنها فى البيانات المالية يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي ان جميع الموجودات والمطل  �
  :للقيمة العادلة ، والمشروحة كما يلي استناداً الى الحد االدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة ككل 

  

�   .فى االسواق النشطة للموجودات او المطلوبات المماثلة ) غير معدلة  (اسعار السوق المتداولة   : ١مستوى �

�   .اساليب تقييم تستخدم الحد االدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة وملحوظة بصورة مباشرة او غير مباشرة   : ٢مستوي �

�   .اس القيمة العادلة ولكن ال تستند الى بيانات السوق الملحوظة اساليب تقييم اخرى تستخدم الحد االدنى من المدخالت الالزم لقي  :٣مستوي �
  

فى بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبته فى البيانات المالية على اساس متكرر تحدد الشركة فيما إذا كانت التحويالت قد تمت بين مستويات         
  فى نهاية كل فترة إلعداد التقارير المالية ) المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة ككل استناداً الى الحد االدنى من ( التسلسل بإعادة تقييم التصنيف 

  

التى لجأت الى حرب االسعار مثل لنفس انواع منتجات الشركة المنافسة  المنتجةالشركات كثرة للتقلص نتيجة تتعرض حصة الشركة السوقية   *
االكتفاء من هذه المادة وكذلك االلواح  االسواقتشبع السوق المحلي من مادة الجبس البودرة حيث حققت وغيرها من الشركات فى نفس المجال 

وتحدد السقف السعري للمنتج حسب انماط العرض والطلب ولكن  الجبسية واأللواحوال توجد اى قيود على اسعار بيع الجبس البودرة الجبسية 
  .الشركة دائما تضع نصب اعينها حماية المستهلك وفى نفس الوقت الوصول للمعادلة الصعبة بالمحافظة على مصالح الشركة والعائد لمساهميها 

موزعين  وإيجادمحلياً وقد تداركت الشركة ذلك بتنويع مصادر التوزيع  )الجبس ( سيطرة بعض التجار على توزيع منتجات الشركة الرئيسية   *
  .والبيع المباشر للعمالء مما زاد من حصة الشركة وهللا الحمد 

  

من الشركات االخرى بالمملكة او المنتجات المستوردة وذلك فى تسويق  )المحلية والخارجية ( تواجه الشركة منافسة باألسواق   *
منتجات الشركة من الجبس البودرة واأللواح الجبسية متمثلة بانشاء عدد من المصانع في مناطـق التوزيع داخل المملكــة 

وهناك عمل .. من الخارج ) لواح الجبسية اال( تفوق حاجة السوق المحلية وكذلك االستيراد لتلك المنتجات ) دول الخليج ( وخارجها 
الكهرباء ( مستمر من ادارة الشركة علي فتح اسواق لمقابلة ذلك لتصريف المنتجات ، كما انه تواجه الشركة ارتفاع اسعار الطاقــة 

كذلك على ) اليورو ( جنبية والمواد الخام المستخدمة فى االنتاج وعدم استقرار اسعار العمالت اال) والزيت الخام والكيروسين والمياه 
  .تقليل تكلفة االنتاج بقدر المستطاع 

  

ارتفاع اسعار الطاقة التى تستخدمها الشركة والرسوم المقررة نتج عنها مخاوف فى تحقيق الربحية ولكن حرصت الشركة على   
اقة المستخدمة وتعمل الشركة على رفع تخفيف استخدام الطاقة بتركيب اجهزة خاصة بذلك لتخفيف االحمال الكهربائية وتوفير الط

  الكفاءة االنتاجية وخفض التكاليف للتقليل من حجم االثر المالي للتعامل مع هذه المتغيرات 
  

 ١١بالرياض بمساحة  حيث لديها ترخيص محاجر بمنطقة المراغة) املج ( وينبع ) المراغة ( لدي الشركة امتياز بمنطقة الرياض   *
وهذه تميز ) املج ( كيلو متر بمنطقة ينبع  ٢١,٤٠٥كيلو متر وتعتبر هذه المنطقة الوحيدة التى يوجد بها خام الجبس باإلضافة الى 

 كيلو متر بمنطقة العقير بالمنطقة الشرقية هى من االسباب ٢,٥كما ان للشركة محاجر بمساحة .. الشركة بتوفير الخامات الالزمة 
التى جعلت الشركة رائده فى هذا المجال وتستحوذ على حصة بالسوق المحلي والخليجي والقائمين على الشركة يعملون على زيادة 

ونطلع من الجهات المسئولة رصد اوضاع شركات الجبس .. حصتها من السوق المحلي وتنشيطها وفتح اسواق جديدة بالمنطقة 
  وضع ضوابط لذلكو لمستوردة من الجبس واأللواح الجبسيةالقائمة وحجم السوق وكذلك الكميات ا
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**� منذ انشائها وساهمت فى تجمع الكتل السكانية  ١٠كيلو منطقة طريق الخرج مقامة فى بالرياض شركة الجبس االهلية مصانع �
موقع الشركة والذي يفرض على الشركة االلتزام الشديد الكتلة السكانية على وقد زحفت هذه ) بحي الجبس ( بالمنطقة والتى عرفت 

للمتطلبات وتم عمل الدراسات والقياسات من قبل استشاري مرخص تحت اشراف الهيئة العامة طبقا بالسياسات البيئية بالمنطقة 
   ،وحماية البيئة والتى اثبتت النتائج ان مصانع الشركة فى نطاق الحدود المسموح بها بيئياً  لألرصاد

  

**� ..  وذلك تخوفا من ان يكون المصنع ضار بالبيئة المحيطة به ١٠نقل المصانع من موقعها الحالي بطريق الخرج كيلو �
وقد قامت الشركة بالتزاماتها نحو تطبيق المعايير الخاصة بالبيئة حيث تلتزم شركة الجبس االهلية بتطبيق المعايير 
والمقاييس العالمية والسعودية للحفاظ على البيئة وبإشراف ومتابعة رئاسة االرصاد وحماية البيئة بالرياض حيث ان 

االساسية بسياستها التشغيلية لمصانعها ، وتحرص على الصيانة الدورية الشركة تراعي كافة التعليمات والمتطلبات 
بالمصانع لكي تعمل بكفاءة تامة حسب المتطلبات المحددة من قبل رئاسة االرصاد وحماية البيئة  الهواء وسالمة الفالتر

لتجديد وتعاقدت الشركة مع احدى المكاتب المتخصصة والمرخصة لعمل القياسات البيئية لمصانعها بالرياض  بالمملكة ،
  .الشهادة البيئية 
    

���

.�����א�
!�-#��א�دو����  :  ��  
  

*� وتم معالجة كافة التأثيرات  االدارات المالية IFRS ) ١٥(و  )٩(التقارير المالية الدولية  قامت الشركة بتطبيق معياري�
  ميالدي ٣١/١٢/٢٠١٩المالية المرتبطة بهذين المعيارين وإظهار تأثيرهم المالي فى 

  

*� العقارات واآلالت والمعدات ) ١٦(قامت الشركة بتغيير سياسة االهالك لآلالت ومعدات الشركة طبقا للمعيار الدولي رقم �
احتساب قسط استهالك مجموعة االالت والمعدات بدال من طريقة القسط الثابت بإتباع طريقة وحدات االنتاج المستخدم فى 

المستخدم فى احتساب قسط استهالك مجموعة االالت والمعدات وإعادة تبويب مجموعة االالت والمعدات بما يتناسب مع 
  تطبيق السياسة الجديدة

  

*�   .اثره على القوائم المالية  وإظهارميالدي  ٢٠٢٠للعام المالي  التقييم االكتواريدراسة باالنتهاء من  قامت الشركة�
  

  

  

  
١  
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        ::::    ))))    مجعية عموميةمجعية عموميةمجعية عموميةمجعية عمومية    ١١١١عدد عدد عدد عدد ( ( ( (     ميالدي ٢٠٢٠اجلمعيات العامة للشركة للعام املايل          ::::        تاسعاً تاسعاً تاسعاً تاسعاً 
  

  بحضور)  هجرية ١٤٤١شعبان  ٢٢(  ميالدي ٢٠٢٠أبريل  ١٥فى ) ٥٥( رقم  عاديةجمعية عامة   )١
  مع

  رئيس مجلس ا6دارة  احمد بن عبد P فھد الثنيـــــــــــان  ا�ستاذ  )١

  عضو مجلس ا6دارة المنتدب   فھد بن ثنيان فھد الثنيــــــــــــــــان   ا�ستاذ  )٢

  عضو مجلس ا6دارة ورئيس لجنة المراجعة  نواف بن عبد المجــــــيد خاشقجي  ا�ستاذ  )٣

  لجنة الترشيحات والمكافأةعضو مجلس ا6دارة ورئيس   سعود بن عبد P فھد الثنيــــــــان  ا�ستاذ  )٤

  عضو مجلس ا6دارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات  محمد بن صالح عبد العزيز العواد  ا�ستاذ  )٥

  المجلس وعضو لجنة المراجعة عضو مجلس ا6دارة نائب رئيس  سعود بن عبد P ابراھيم البواردي  ا�ستاذ  )٦

  عضو مجلس ا6دارة والمدير العام  خالد بن عبد P الغديـــــــــــــــــر  ا�ستاذ  )٧

  عضو مجلس ا6دارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافأة  خالد بن عبد العزيز الحوشـــــــان   ا�ستاذ  )٨

  عضو مجلس ا6دارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافأة  عبد الرحمن بن ابراھيم المديميــغ   ا�ستاذ  )٩
  

  )تصويت الكتروني (   من رأس المال   %  ١٨٫٦٢٢  يمثلون نسبة  مساھم   ١٤٧  عدد** 
  

  :كما يلي )   ميالدي ٢٠٢٠(قامت الشركة بطلب سجل لمساهميها عن طريق التداول للعام المالي   *
  بيـــــــان  التاريخ  

  )  B  (  الھويـــة  على مستوي   اخري  ميRدي  ٢٠٢٠  /  ١  /  ١٩  )  ١
  )  B  (  الھويـــة  على مستوي   اخري  ميRدي  ٢٠٢٠  /  ٣  /  ٥  )  ٢
  )  B  (  الھويـــة  القيود  اجراءات الشركات   ميRدي  ٢٠٢٠  /  ٤  /  ٥  )  ٣
  )  B  (  الھويـــة  على مستوي   اجراءات الشركات  ميRدي  ٢٠٢٠  /  ٤  /  ١٣  )  ٤
  )  B  (  الھويـــة  القيود  الجمعية العامة   ميRدي  ٢٠٢٠  /  ٤  /  ١٥  )  ٥
  )  B  (  الھويـــة  على مستوي   الجمعية العامة   ميRدي  ٢٠٢٠  /  ٤  /  ١٩  )  ٦
  )  B  (  الھويـــة  على مستوي   الجمعية العامة   ميRدي  ٢٠٢٠  /  ٥  /  ١٣  )  ٧
  )  B  (  الھويـــة  على مستوي   الجمعية العامة   ميRدي  ٢٠٢٠  /  ٦  /  ٢  )  ٨
  )  B  (  الھويـــة  على مستوي   ملف ا�رباح  ميRدي  ٢٠٢٠  /  ٦  /  ٢٦  )  ٩

  )  B  (  الھويـــة  على مستوي   اجراءات الشركات  ميRدي  ٢٠٢٠  /  ٨  /  ١٢  )١٠
  )  B  (  الھويـــة  على مستوي   الجمعية العامة   ميRدي  ٢٠٢٠  /  ٩  /  ٨  )١١
  )  B  (  الھويـــة   على مستوي   اخري  ميRدي  ٢٠٢٠  /  ٩  /  ٢٩  )١٢

  

            ) ) ) ) حضور ومترير حضور ومترير حضور ومترير حضور ومترير ( ( ( (     ميالدي  ٢٠٢٠اجتماعات جملس االدارة للعام املايل         ))))أأأأ        عاشراً عاشراً عاشراً عاشراً 
  

        عدد االجتماعاتعدد االجتماعاتعدد االجتماعاتعدد االجتماعات                اسم عضــــو جملس اإلدارةاسم عضــــو جملس اإلدارةاسم عضــــو جملس اإلدارةاسم عضــــو جملس اإلدارة                                                                                                                                                                    
  حضور كامل  ٥  غير تنفيذي  )ميالدي  ١٠/٩/٢٠٢٠من (  رئيس مجلس اإلدارة   احمد بن عبد اهللا الثنيـــــــان  ١

  حضور كامل  ٥  تنفيـــذي  عضو مجلس االدارة المنتدب  فهد بن ثنيان الثنيـــــــــان  ٢

  حضور كامل  ٥  مســـتقل  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة   نواف عبد المجيد صــالح خاشقجي  ٣

  حضور كامل  ٥  غير تنفيذي  )ميالدي  ١٠/٩/٢٠٢٠من  ( لجنة ترشيحات وعضوعضو مجلس اإلدارة   سعود بن عبد اهللا الثنيــــــان  ٤

  حضور كامل  ٥  مســـتقل  وعضو لجنة الترشيحاتعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة   محمد بن صالح عبد العزيز العـواد  ٥

  حضور كامل  ٥  مســـتقل  وعضو لجنة المراجعةنائب رئيس المجلس  عضو مجلس االدارة   سعود بن عبد اهللا البـــــواردي  ٧

  حضور كامل  ٥  تنفيـــذي  عضو مجلس اإلدارة  والمدير العام  خالد بن عبد اهللا ابراهيم الغديـــر  ٦

  حضور كامل  ٥  مســـتقل  )ميالدي  ١٠/٩/٢٠٢٠من ( لجنة الترشيحات  ورئيسعضو مجلس االدارة   خالد بن عبد العزيز الحوشــــان   ٨

  حضور كامل  ٥  مســـتقل  عضو مجلس االدارة وعضو لجنة الترشيحات  عبد الرحمن بن ابراهيم المديميــغ  ٩
  

  )٧(  )٦(  )٥(  بالتمرير )٤(  )٣(  )٢(  )١(  جدول
      ٢٧/١٠/٢٠٢٠  ١٠/٩/٢٠٢٠  ٢٣/٨/٢٠٢٠  ٦/٦/٢٠٢٠  ١٥/٣/٢٠٢٠  ا�جتماعات

  

�" فى السنةعلى االقل مرتين يجتمع مجلس االدارة " من النظام االساسي للشركة ) ٢٦(طبقا للمادة  �
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� �

� �

    حضور جلسات  حضور جلسات   حضور جلسات    حضور جلسات اqلس    صفة      
  االمجايل         جلنةترشيحات  جلنة مراجعة    جلنة تنفيذية     بالتمرير    فعلي     العضوية  االسم                   

� �

  ٦                 ١            ١         ٤       مستقل  امحد بن عبد اهللا الثنيـــــــــان   ١
  ٦                 ١             ١         ٤       تنفيذي  فهد بن ثنيان الثنيـــــــــــــان  ٢
  ١٦               ١١             ١         ٤       مستقل  نواف عبد اqيــــــــد خاشقجي  ٣
  ٨             ٣                 ١         ٤       مستقل  سعود بن عبد اهللا الثنيــــــــان   ٤
  ١٦               ١١             ١             ٤       مستقل  حممد بن صاحل العــــــــــــــواد  ٥
  ١٧               ١١           ١             ١         ٤       مستقل  سعودي بن عبد اهللا البـــواردي  ٦
  ٦                 ١            ١         ٤       تنفيذي  خالد بن عبد اهللا الغديـــــــــــر  ٧
  ٨             ٣                 ١         ٤       مستقل  خالد بن عبد العزيز احلوشـــان  ٨
  ٩             ٣              ١            ١         ٤       مستقل  عبدالرمحن بن ابراهيم املدمييغ  ٩

  

  :من النظام االساسي للشركة ) ٦فقره  ٢٣(طبقا للمادة التزام اعضاء اqلس فى عضويات الشركات املساهمة         ::::        احدي عشراحدي عشراحدي عشراحدي عشر
  

*� �جميع إعضاء مجلس االدارة ملتزمين بأن ال يشغل عضو مجلس اإلدارة أكثر من عضوية خمس شركات مساهمة في أن واحد� �

  من النظام االساسي للشركة) ٦فقره  ٢٣(الشركات المساهمة طبقا للمادة  التزام اعضاء المجلس فى عضويات** 

 اسم العضواسم العضواسم العضواسم العضو

 الشركات األخرى املتويل بها عضو جملس إدارة  الشركات األخرى املتويل بها عضو جملس إدارة  الشركات األخرى املتويل بها عضو جملس إدارة  الشركات األخرى املتويل بها عضو جملس إدارة  

 اخلامسةاخلامسةاخلامسةاخلامسة الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة الثانيةالثانيةالثانيةالثانية األويلاألويلاألويلاألويل

  شركة اسمنت اليمامة السعودية فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان

 مساهمة عامة

الشركة الوطنية للبناء والتسويق 

 )عامة مساهمه  ( 

  شركة كعكات للتغذية واإلعاشة 

 )مساهمة مقفلة ( 

   للصناعةالشركة االلمانية السعودية 

 )مساهمة مقفلة ( 

مدارس اضواء الهداية 

   للبينين والبنات 

 )مساهمة مقفلة ( 

  شركة االتصاالت المتنقلة سعود بن عبد اهللا البواردي

 )زين  (

  ة ـــــفالكم القابض

 )مساهمة مقفلة ( 

  شركة االنتاج الثالثي للطاقة 

 )مساهمة مقفلة ( 

  

  الشركة الوطنية للبناء والتسويق محمد بن صالح العواد

 ) عامةمساهمة ( 

  شركة كعكات للتغذية واإلعاشة 

 )مساهمة مقفلة ( 

   للصناعةالشركة االلمانية السعودية 

 )مساهمة مقفلة ( 

   مدارس اضواء الهداية للبينين والبنات 

 )مساهمة مقفلة ( 

 

  ةــــــشركة تأثير المالي الرحمن بن ابراهيم المديميغعبد

 ) سعوديةمساهمة ( 

  صندوق المعذر ريت 

 ) صندوق متداول مقفل( 

  شركة المواد االساسية

 ) مدرجةمساهمة ( 

  شركة المستقبل للسيراميك والبورسالن

 )مساهمة مقفلة  (

الشركة الوطنية للبناء 

  والتسويق

 )ذات مسئولية محدودة ( 
  

   ميالدي ٢٠٢٠فى اسهم الشركة لعام  متلك         ::::        عشرعشرعشرعشر    اثنياثنياثنياثني
  

  اعضاء جملس االدارة وزوجاتهم واوالدهم القصر   * 
  

  ميالدي ٢٠٢٠األسهم في نهاية العام   التغير في األسهم   ميالدي ٢٠٢٠ عدد األسهم أول العام  

  %  ٠,٢٢٧  سهم  ٧١٩٤٢          %  ٠,٢٢٧  سهم  ٧١٩٤٢  احمد بن عبد اهللا الثنيــــــان

  %  ٢,٥٨١  سهم  ٨١٧٢٤٤  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  %  ٢,٥٧٨  سهم  ٨١٦٢٤٤  ــانــــفهد بن ثنيان الثنيـــ

  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠          %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  بد المجيـــد خاشقجينواف بن ع

  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  %  ٠,٠٦٦  سهم   ٢٠,٨٤٥-   %  ٠,٠٦٨٩  سهم  ٢١٨٤٥  سعود بن عبد اهللا الثنيــــــان

  %  ٠,٠٠٤  سهم  ١١٣٣          %  ٠,٠٠٤  سهم  ١١٣٣  الح العـــــــوادمحمد بن ص

  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠          %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  خالد بن عبد اهللا ابراهيم الغديـــر

  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠          %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  وارديـسعود بن عبد اهللا ابراهيم الب

  %  ٠,٠٠٥  سهم  ١٧٠٠          %  ٠,٠٠٥  سهم   ١٧٠٠  خالد بن عبد العزيز الحوشــــان 

  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠          %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  عبد الرحمن بن ابراهيم المديميـــغ
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  وزوجاتهم واوالدهم القصر كبار التنفيذيني  * 
  

  ميالدي ٢٠١٧األسهم والنسبة في نهاية العام   التغير في األسهم والنسبة  عدد األسهم والنسبة أول العام  

  %  ٢,٥٨١  سهم  ٨١٧٢٤٤  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  %  ٢,٥٧٨  سهم  ٨١٦٢٤٤  الثنيــــــانفهد بن ثنيان 

  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠          %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  خالد بن عبد اهللا الغـــــدير
  

اي مصلحة تعود العضاء جملس االدارة وازواجهم واوالدهم القصر يف اسهم او ادوات دين الشركة او أي من         ::::        عشرعشرعشرعشر    ثالثثالثثالثثالث
   ميالدي ٢٠٢٠لعام شركاتها التابعة

  

        التغري يف األسهم والنسبة نهاية العامالتغري يف األسهم والنسبة نهاية العامالتغري يف األسهم والنسبة نهاية العامالتغري يف األسهم والنسبة نهاية العام        التغري يف األسهم والنسبةالتغري يف األسهم والنسبةالتغري يف األسهم والنسبةالتغري يف األسهم والنسبة        والنسبة أول العاموالنسبة أول العاموالنسبة أول العاموالنسبة أول العامعدد األسهم عدد األسهم عدد األسهم عدد األسهم         اسم من تعود له املصلحةاسم من تعود له املصلحةاسم من تعود له املصلحةاسم من تعود له املصلحة
  %  --      سهم  --      %  --      سهم       %  --      سهم  --           ال يوجــــــــــــــــدال يوجــــــــــــــــدال يوجــــــــــــــــدال يوجــــــــــــــــد  ١

  

اي مصلحة تعود لكبار التنفيذيني وازواجهم واوالدهم القصر يف اسهم او ادوات دين الشركة او أي من         ::::        شرشرشرشرعععع    رابعرابعرابعرابع
   ميالدي ٢٠٢٠لعام شركاتها التابعة 

  

        التغري يف األسهم والنسبة نهاية العامالتغري يف األسهم والنسبة نهاية العامالتغري يف األسهم والنسبة نهاية العامالتغري يف األسهم والنسبة نهاية العام        التغري يف األسهم والنسبةالتغري يف األسهم والنسبةالتغري يف األسهم والنسبةالتغري يف األسهم والنسبة        عدد األسهم والنسبة أول العامعدد األسهم والنسبة أول العامعدد األسهم والنسبة أول العامعدد األسهم والنسبة أول العام        اسم من تعود له املصلحةاسم من تعود له املصلحةاسم من تعود له املصلحةاسم من تعود له املصلحة
  %  --      سهم  --      %  --      سهم       %  --      سهم  --           يوجــــــــــــــــديوجــــــــــــــــديوجــــــــــــــــديوجــــــــــــــــدال ال ال ال   ١

� �

     ميالدي ٢٠٢٠لعام عقود ذوي العالقة مع الشركة        ::::        شرشرشرشرعععع    خامسخامسخامسخامس
� �

*�   ميالدي ٢٠٢٠تقر الشركـة بعدم وجود عقود العضاء مجلـس االدارة وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العالقة مع الشركة لعام �
  الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس بدولة قطر ثلث إال أن شركة الجبس االهلية لديها مساهمة 

� �

اسهمها    دولة التاسيس   نشاطها  اسم الشركة
  بالكامل

  مديونية  ملكية شركة اجلبس
  ميالدي ٢٠١٩عام 

  مديونية
  ميالدي ٢٠٢٠عام 

الشركة القطرية 
  السعودية

�لصناعة الجبس �

��(��/

�א�	#س �

  ريال  .......  ريال  .......  %  ٣٣,٣٣  سهم ١,٣٣٣,٣٣٣  مليون سهم ٤   الدوحة - قطر

   ميالدي ٢٠١٧/ ٦/  ٤الموافق  هجرية ٩/١٤٣٨/  ٩ التعامل توقف من تاريخ ** 
  خالد بن عبد اهللا الغدير / احمد بن عبد اهللا الثنيان واالستاذ / االستاذ  ويمثل مجلس ادارة شركة الجبس االهلية فى مجلس ادارة الشركة القطرية السعودية للجبس كل من

  
  
  

  )  : ميالدي ٢٠٢٠عام (اللجــــــــــــــان         ::::        عشرعشرعشرعشر    سادسسادسسادسسادس
  

  :   ميالدي  ٢٠٢٠جلنة املراجعة  للعام املايل         ))))١١١١((((
  

  عدد االجتماعات    
  حضور كامل  ١١  مســـتقل  رئيس لجنة المراجعة  نواف عبد المجيد صــالح خاشقجي  ١
  حضور كامل  ١١  مســـتقل  عضو لجنة المراجعة  محمد بن صالح عبد العزيز العــواد  ٢
  حضور كامل  ١١  مســـتقل  عضو لجنة المراجعة  سعود بن عبد اهللا ابراهيم البـواردي  ٣

  

جدول 
  ا6جتماعات

)٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  
٢٧/٧/٢٠٢٠  ٦/٦/٢٠٢٠  ١٢/٥/٢٠٢٠  ٢٩/٤/٢٠٢٠  ١٥/٣/٢٠٢٠  ١٩/٢/٢٠٢٠  ١٦/١/٢٠٢٠  ٩/١/٢٠٢٠  

  

  )١١(  )١٠(  )٩(            
٥/١١/٢٠٢٠  ٢٧/١٠/٢٠٢٠  ٢٣/٨/٢٠٢٠            

  

  : مهام جلنة املراجعة ومسئولياتها ما يلي* 
دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب برأيها وتوصياتها بهذا   )٢  االشراف على إدارة المراجعة بالشركة من أجل التحقق من مدى   )١
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  الشأن  الرقابة الداخلية بالشركةفاعليتها بتنفيذ االعمال والمهمات واحكام 

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية   )٣
  للملحوظات الواردة بالتقارير

وفصلهم وتحديد التوصية لمجلس االدارة بتعيين المحاسبين القانونيين   )٤  
  أتعابهم

متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق   )٥
  أعمال المراجعة التى يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة

دراسة ملحوظات ومناقشة المحاسب القانوني حول القوائم المالية السنوية   )٦  
والتوصيات قبل عرضها على والربع سنوية وما تم بشأنها وإبداء الرأي 

  .مجلس االدارة 

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والمقترحات   )٧
  والتوصيات لمجلس االدارة

  دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء ملحوظاتها عليها   )٨  

دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم   )٩
  في شانها 

      

� �

� �

� �

  :  ميالدي ٢٠٢٠جلنة الرتشيحات واملكافآة للعام املايل          ))))٢٢٢٢((((
  

          )٣(  )٢(  )١(    

  ١٠/٩/٢٠٢٠اللجنة من  عضو        جدول  حضور كامل  رئيس  سعود بن عبد اهللا الثنيــــان  ١

  ١٠/٩/٢٠٢٠رئيس اللجنة من   ٢٢/١٢/٢٠٢٠  ١٠/٩/٢٠٢٠  ٩/٣/٢٠٢٠  االجماعات  حضور كامل  عضو  العزيز احلوشــــانخالد بن عبد   ٢

            حضور كامل  عضو  عبد الرمحن بن ابراهيم املدمييـــغ  ٣

  : مهام جلنة الرتشيحات واملكافأتمهام جلنة الرتشيحات واملكافأتمهام جلنة الرتشيحات واملكافأتمهام جلنة الرتشيحات واملكافأت
والمعايير المعتمدة ومراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة التوصية لمجلس االدارة بالترشيحات لعضوية المجلس وفقا للسياسات   )١

  .مخلة بالشرف واالمانة 
د المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس واعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة بما في ذلك تحدي  )٢

  .مجلس االدارة الوقت الذي يلزم أن يخصصة العضو العمال 
مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقترحات .. مراجعة ورفع التوصيات لهيكل مجلس االدارة بالتغييرات التى يمكن اجراؤها   )٣

  .معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 
  .العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخري التأكد بشكل سنوي استقاللية االعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان   )٤
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت اعضاء المجلس وكبار التنفيذيين مع مراعاة استخدام معايير ترتبط باالداء وال يتعارض من   )٥

  النظام 
� �

  :  ميالدي ٢٠٢٠اللجنة التنفيذية  للعام املايل          ))))٣٣٣٣((((
  

            )٢(    )١(    

          جدول  حضور كامل  ١  رئيس  اهللا الثنيــــاناحمـد بن عبد   ١

        ١٦/٨/٢٠٢٠  االجماعات  حضور كامل  ١  عضو  فهد بن ثنيان الثنيـــــــان  ٢

            حضور كامل  ١  عضو  سعود بن عبد اهللا البـــواردي   ٣
            حضور كامل  ١  عضو  خالد بن عبد اهللا ابراهيم الغديـر  ٤
            حضور كامل   ١  عضو   المديميغعبد الرحمن بن ابراهيم   ٥

        مهام اللجنة التنفيذيةمهام اللجنة التنفيذيةمهام اللجنة التنفيذيةمهام اللجنة التنفيذية

  تمثيل الشركة في المعارض والمؤتمرات بحيث � يتعارض ذلك مع اللجنان الفرعية للشركة  )١
وتخصيص الموارد  ةا*شراف والمتابعة  مع ادارة الشركة على الفروع  ا�خرى وتنمية الموارد البشرية ووضع ا�ولويات ا*ستيراتيجي  )٢

  .وتقارير سير العمل ذات الصلة 
 إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال الشركة العاجلة ، على أ� تتعارض مع النظام ا>ساسي واللجان ا�خرى  )٣



اسة المالية والفنية والتسويقية وا*دارية وتباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات ادارة الشركة وفق الخطط العامة والقرارات 

  .ة شغر ھذه الوظيفة 
لوائح تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العTقات وتنسيق العمل بين الشركة  وبين جميع الجھات ذات العTقة بحيث � يتعارض ذلك مع ا�نظمة وال

  .الخاصة بالشركة والنظام ا�ساسي لھا وذلك من اجل تحقيق اغراض الشركة وتنشيط مبيعاتھا وتطوير انتاجھا 
 للجنة الحق مساءلة الفروع والھياكل ا�دارية ا�خرى على عملھا عن طريق تقديم تقارير الى مجلس ا�دارة بحيث � يتعارض ذلك مع اعمال

  أعضائھا وتتخذ قراراتھا بأغلبية أصوات ا>عضاء الحاضرين

   

   

   

        
حول نوعية ومستوى المخاطر لكافة انشطة الشركة والعمل على مراجعتها والحرص على تطويرها 

 .الشركة مع تحديد المخاطر التى تتعرض لها الشركة ومراقبتها مع مراعاة تطويرها وتحديث هذه السياسات 

 .ومن شانها التأثير على نشاط الشركة والتحصيل المالي لمستحقاتها 

عات وفتح متابعة االجراءات المتبعة وأوجه القصور المحتملة فى الضوابط الداخلية وبيئة المخاطر المحيطة وإدارتها وذلك عند الموافقة على التوس

 تملة وموجزة وشاملة عن نشاط الشركة توصيل المعلومات المناسبة لمجلس االدارة واإلدارة التنفيذية فى الوقت المناسب من خالل تقارير دقيقة ومك

 مراقبة حدود المخاطر ورفع اى تجاوزات عن هذه الحدود واإلجراءات التى يجب اتخاذها للمعالجة 

 .تزويد مجلس االدارة بصفة دورية حول المخاطر التى تواجهه الشركة وأي تجاوزات فى تطبيق نظام الرقابة الداخلية 

بإصدار  اتاحة الفرصة للتواصل المباشر بين اقسام المراجعة الداخلية واللجنة والمراجعين الخارجيين ومجلس االدارة لضمان الشفافية فيما يتعلق

 جراءات الصحيحة والوقائية المقترحة  

الشركة فى مساعدة مجلس االدارة فى الوفاء بالتزاماته القانونية والتنظيمية فى جميع جوانب المخاطر ووضع الخطط للحد من المخاطر التى تواجهها 

للعام السابق  ١١,٩٣٦,٦٤٩ريال مقابل  ٤١,٠٤٨,٣٥٨

� �

� �

41,048

٢٠١٩عام 

٢٠٢٠عام 

  شركة مساھمة سعودية
    

١٤ 

  .وصTحيات العضو المنتدب والمدير العام ومساعد المدير العام 
اسة المالية والفنية والتسويقية وا*دارية وتباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات ادارة الشركة وفق الخطط العامة والقرارات 

  التي يصدرھا مجلس ا�دارة بالتنسيق مع ادارة الشركة
ة شغر ھذه الوظيفة تتولي اللجنة التنفيذية تسيير اعمال الشركة اليومية وتقوم بدور مدير عام الشركة فى حال

تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العTقات وتنسيق العمل بين الشركة  وبين جميع الجھات ذات العTقة بحيث � يتعارض ذلك مع ا�نظمة وال
الخاصة بالشركة والنظام ا�ساسي لھا وذلك من اجل تحقيق اغراض الشركة وتنشيط مبيعاتھا وتطوير انتاجھا 

للجنة الحق مساءلة الفروع والھياكل ا�دارية ا�خرى على عملھا عن طريق تقديم تقارير الى مجلس ا�دارة بحيث � يتعارض ذلك مع اعمال
  ) .لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات 

أعضائھا وتتخذ قراراتھا بأغلبية أصوات ا>عضاء الحاضرين تتكون اللجنة من ثTث اعضاء ويكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من اثنين

  ميالدي ٢٠٢٠العام املايل ) اعضاء جلنة املراجعة 

  جدول  رئيس نواف عبد ايد صــاحل خاشقجي

  االجماعات  عضو ـوادـحممد بن صاحل عبد العزيز الع

    عضو البــــوارديسعود بن عبد اهللا 

  مهام اللجنــــةمهام اللجنــــةمهام اللجنــــةمهام اللجنــــة

حول نوعية ومستوى المخاطر لكافة انشطة الشركة والعمل على مراجعتها والحرص على تطويرها ) حالية ومستقبلية ( وضع استراتيجية شاملة 
 .بشكل دوري على ضوء المتغيرات والتأثيرات المحيطة 

الشركة مع تحديد المخاطر التى تتعرض لها الشركة ومراقبتها مع مراعاة تطويرها وتحديث هذه السياسات وضع سياسة تتناسب مع اعمال 
ومن شانها التأثير على نشاط الشركة والتحصيل المالي لمستحقاتها ) داخليا وخارجيا ( مواكبة تطورات الظروف المحيطة 

متابعة االجراءات المتبعة وأوجه القصور المحتملة فى الضوابط الداخلية وبيئة المخاطر المحيطة وإدارتها وذلك عند الموافقة على التوس

توصيل المعلومات المناسبة لمجلس االدارة واإلدارة التنفيذية فى الوقت المناسب من خالل تقارير دقيقة ومك
مراقبة حدود المخاطر ورفع اى تجاوزات عن هذه الحدود واإلجراءات التى يجب اتخاذها للمعالجة 

تزويد مجلس االدارة بصفة دورية حول المخاطر التى تواجهه الشركة وأي تجاوزات فى تطبيق نظام الرقابة الداخلية 
اتاحة الفرصة للتواصل المباشر بين اقسام المراجعة الداخلية واللجنة والمراجعين الخارجيين ومجلس االدارة لضمان الشفافية فيما يتعلق

 التقارير وتطبيق الضوابط الداخلية 

جراءات الصحيحة والوقائية المقترحة  مراجعة المخالفات الجسيمة بالتعاون مع لجنة المراجعة ومتابعة الردود ألفعال االدارة واإل
 مراجعة انشطة وسياسات التعيين والهيكل التنظيمي إلدارات وأقسام المراجعة الداخلية 

مساعدة مجلس االدارة فى الوفاء بالتزاماته القانونية والتنظيمية فى جميع جوانب المخاطر ووضع الخطط للحد من المخاطر التى تواجهها 
 .شتى ادارتها وأقسامها ومصانعها 

  االرباح التشغيلية

٤١,٠٤٨,٣٥٨ )ميالدي ٢٠٢٠(العام المالي اثني عشر شهراً خالل 
� % . ٢٤٣,٨٩وذلك بارتفاع   �

11,936,649

048,358

شركة مساھمة سعودية –شركة الجبس ا�ھلية 
  

 

وصTحيات العضو المنتدب والمدير العام ومساعد المدير العام 
اسة المالية والفنية والتسويقية وا*دارية وتباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات ادارة الشركة وفق الخطط العامة والقرارات متابعة تنفيذ السي  )٤

التي يصدرھا مجلس ا�دارة بالتنسيق مع ادارة الشركة
تتولي اللجنة التنفيذية تسيير اعمال الشركة اليومية وتقوم بدور مدير عام الشركة فى حال  )٥
تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العTقات وتنسيق العمل بين الشركة  وبين جميع الجھات ذات العTقة بحيث � يتعارض ذلك مع ا�نظمة وال  )٦

الخاصة بالشركة والنظام ا�ساسي لھا وذلك من اجل تحقيق اغراض الشركة وتنشيط مبيعاتھا وتطوير انتاجھا 
للجنة الحق مساءلة الفروع والھياكل ا�دارية ا�خرى على عملھا عن طريق تقديم تقارير الى مجلس ا�دارة بحيث � يتعارض ذلك مع اعمال  )٧

لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات ( اللجنان ا�خرى 
تتكون اللجنة من ثTث اعضاء ويكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من اثنين  )٨

� �

� �

اعضاء جلنة املراجعة (جلنة ادارة املخاطر  ))))٤٤٤٤((((
 

نواف عبد ايد صــاحل خاشقجي ١

حممد بن صاحل عبد العزيز الع ٢

سعود بن عبد اهللا  ٣
� �

� �

        
وضع استراتيجية شاملة  )١ :

بشكل دوري على ضوء المتغيرات والتأثيرات المحيطة 
وضع سياسة تتناسب مع اعمال  )٢ 
مواكبة تطورات الظروف المحيطة  )٣ 
متابعة االجراءات المتبعة وأوجه القصور المحتملة فى الضوابط الداخلية وبيئة المخاطر المحيطة وإدارتها وذلك عند الموافقة على التوس )٤ 

 االسواق الجديدة 

توصيل المعلومات المناسبة لمجلس االدارة واإلدارة التنفيذية فى الوقت المناسب من خالل تقارير دقيقة ومك ) ٥ 
مراقبة حدود المخاطر ورفع اى تجاوزات عن هذه الحدود واإلجراءات التى يجب اتخاذها للمعالجة  )٦ 
تزويد مجلس االدارة بصفة دورية حول المخاطر التى تواجهه الشركة وأي تجاوزات فى تطبيق نظام الرقابة الداخلية  )٧ 
اتاحة الفرصة للتواصل المباشر بين اقسام المراجعة الداخلية واللجنة والمراجعين الخارجيين ومجلس االدارة لضمان الشفافية فيما يتعلق )٨ 

التقارير وتطبيق الضوابط الداخلية 
مراجعة المخالفات الجسيمة بالتعاون مع لجنة المراجعة ومتابعة الردود ألفعال االدارة واإل )٩ 
مراجعة انشطة وسياسات التعيين والهيكل التنظيمي إلدارات وأقسام المراجعة الداخلية  )١٠ 
مساعدة مجلس االدارة فى الوفاء بالتزاماته القانونية والتنظيمية فى جميع جوانب المخاطر ووضع الخطط للحد من المخاطر التى تواجهها  )١١ 

شتى ادارتها وأقسامها ومصانعها 
� �

االرباح التشغيلية        ::::        عشرعشرعشرعشر    سابعسابعسابعسابع
� �

*� خالل  التشغيليبلغ الربح �
وذلك بارتفاع  ) ميالدي ٢٠١٩(

� �

� �� �

� �

� �



 ٧٠,١٨١,٦١٥  ميالدي ٢٠١٩ريال مقابل العام الماضي 
�.ريال  ٣,٩٥٣,٠٨٨  ميالدي ٢٠٢٠وبلغت الزكاة الشرعية لعام  �

  التغيري  ميالدي
  %  ٥٢,٥٤  ريال  ٣٦,٨٧٢,٤٥٧  +  ريال
  %  ١٥٦,٣٦  ريال  ٣١,٥٩٧,١١٩  +  ريال
  %  ٢٤١,١٨  ريال  ٢٦,٣٠٣,٨٣٠  +  ريال
  %  ٣٠٩,١٩  ريال  ٣٠,٨٩١,٣١١  +  ريال
  %  ٦,٣٠  ريال  ٢٧,٩٩٩,٠٩٨  +  ريال 

      

� �

� �

  )م  ٢٠٢٠عام (تعويضات ومكافآت مدفوعة العضاء اqلس وكبار التنفيذيني بالشركة 

�:ما يلي يود مجلس اإلدارة أن يوضح لحضراتكم أن رئيسه وأعضاءه لم يتقاضوا مخصصات أو مزايا بخالف  �

�א	
��1��2ل�) و 
�4א�#د����	
���4א�) ��3	
� �

  ريال  ٢١٨,٠٠٠  ريال  ١٥,٠٠٠

  ريال  ٩٩,٠٠٠  ريال  ٣٣,٠٠٠

  ريال  ٢٧٠٠٠  ريال  ٩,٠٠٠

  ريال  ١٥,٠٠٠  ريال  ٣٠٠٠

  ريال  ٣٥٩,٠٠٠

طبقا للنظام المادة العاشرة من الئحة مكافات اعضاء لجنة المراجعة المعتمد من الجمعية العامة 

  ريال  ٥٠,٠٠٠  مبلغ سنوي 
  ريال  ٥٠,٠٠٠  مبلغ سنوي

  ريال  ٥٠,٠٠٠  مبلغ سنوي 

اجمالي حقوق 
المساھمين 

444,679

472.678.359

٢٠١٩

٢٠٢٠

  شركة مساھمة سعودية
    

١٥ 

ريال مقابل العام الماضي  ١٠٧,٠٥٤,٠٧٢مبلغ   ميالدي ٢٠٢٠لهذا العام  الشركة
وبلغت الزكاة الشرعية لعام ) ريال  ٤١,١٦٣,٤١١( قبل الزكاة 

ميالدي ٢٠٢٠عام   ميالدي ٢٠١٩عام 

ريال  ١٠٧,٠٥٤,٠٧٢  ريال  ٧٠,١٨١,٦١٥

ريال  ٥١,٨٠٤,٥٠٦  ريال  ٢٠,٢٠٧,٣٨٧

ريال  ٣٧,٢١٠,٣٢٣  ريال  ١٠,٩٠٦,٤٩٣

ريال  ٤٠,٨٨٢,٤٣١  ريال  ٩,٩٩١,١٢٠

ريال   ٤٧٢,٦٧٨,٣٥٩  ريال   ٤٤٤,٦٧٩,٢٦١

    ١,٢٩    ٠,٣٢  ربحية السهم من اجمالي الدخل الشامل 

تعويضات ومكافآت مدفوعة العضاء اqلس وكبار التنفيذيني بالشركة 

يود مجلس اإلدارة أن يوضح لحضراتكم أن رئيسه وأعضاءه لم يتقاضوا مخصصات أو مزايا بخالف 

  )بالجدول المرفق موضح  (حددتها االنظمة واللوائح 

  :ميالدي كما يلي  ٢٠٢٠بدل حضور جلسات ا]لس واللجان لعام 
�)دد�א�) �3 �)دد�	�-��� �#دل�א�	�-�� �

  ريال  ٣٠٠٠  ٥  ٩

  ريال  ٣٠٠٠  ١١  ٣

  ريال  ٣٠٠٠  ٣  ٣

  ريال  ٣٠٠٠  ١  ٥

  االجمالي

طبقا للنظام المادة العاشرة من الئحة مكافات اعضاء لجنة المراجعة المعتمد من الجمعية العامة  
 :) ميالدي  ٢٠٢٠المنصرف لهذا العام ( ميالدي 

مبلغ سنوي   رئيس لجنة المراجعة  نواف عبد المجيد صــالح خاشقجي
مبلغ سنوي  عضو لجنة المراجعة  محمد بن صالح عبد العزيز العــواد

مبلغ سنوي   عضو لجنة المراجعة  سعود بن عبد اهللا ابراهيم البـواردي

اجمالي الدخل الشامل صافي الربح بعد الزكاة مجمل الربح 

20,207,38710,906,4939,991,120

679,261

107,05451,804,50637,210,32340,882,431
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� �

الشركةامجايل مبيعات   *
قبل الزكاة ريال صافى الدخل 

� �

  
  المبيعات 

  مجمل الربح 

  صافي الربح بعد الزكاة 

  اجمالي الدخل الشامل 

  اجمالي حقوق المساهمين 

ربحية السهم من اجمالي الدخل الشامل 
� �

� �� �

� �

تعويضات ومكافآت مدفوعة العضاء اqلس وكبار التنفيذيني بالشركة         ::::        عشرعشرعشرعشر    ثامنثامنثامنثامن
� �

*� يود مجلس اإلدارة أن يوضح لحضراتكم أن رئيسه وأعضاءه لم يتقاضوا مخصصات أو مزايا بخالف �

� حددتها االنظمة واللوائح المبالغ التي �
� �

*� بدل حضور جلسات ا]لس واللجان لعام �
  

� )دد�א�) ��3

  بدل جلسات مجلس االدارة 

  بدل جلسات لجنة المراجعة
  بدل جلسات لجنة ترشيحات

  اللجنة تنفيذيةبدل جلسات 

  

طبقا للنظام المادة العاشرة من الئحة مكافات اعضاء لجنة المراجعة المعتمد من الجمعية العامة  مكافاة جلنة املراجعة •
ميالدي  ١٧/١/٢٠١٨بتاريخ 

نواف عبد المجيد صــالح خاشقجي  ١
محمد بن صالح عبد العزيز العــواد  ٢

سعود بن عبد اهللا ابراهيم البـواردي  ٣
� �

� �

� �

� �

� �

المبيعات 

70,181,615

054,072
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�א��6�ذ��ن����#1 • �
�    اجمالي بدالت سنوية  اجمالي رواتب سنوية     االجمالي الكلي سنويا    �

�    ريال  ١٣٧,٦٣٩  ريال  ٦٥٠,٠٠٠  عضو مجلس االدارة والمدير العام   ريال  ٧٨٧,٦٣٩    �
�    ريال  ٧٥,٧٥٠  ريال  ٣٠٣,٠٠٠  مدير فني مصانع الرياض   ريال  ٣٧٨,٧٥٠    �
�    ريال  ٢٥,٨٠٠  ريال  ٨٤,٠٠٠  مدير شئون الموظفين    ريال  ١٠٩,٨٠٠    �

�    ريال  ٣٤,٥٠٠  ريال  ١١٤,٠٠٠  مشرف فرع الدمــــام   ريال  ١٤٨,٥٠٠    �
�    ريال  ١٦,٥٠٠  ريال  ٥٤,٠٠٠  مدير فني مصانع ينبع   ريال  ٧٠,٥٠٠    �

� �

� �

� �

.مليونين ومائتين وخمسون الف ريال بصرف مبلغ ) ٥٦(ة رقم ـللتصويت بالجمعية العاموتم وضع بند توصيه )  ميالدي ٢٠٢٠(عام لمكافأة اعضاء مجلس االدارة 
� �
� �

  :ميالدي  ٢٠٢٠للعام املايل  الداخلية واجلزاءات والعقوباتاقرار املراجعة         ::::        تاسع عشر تاسع عشر تاسع عشر تاسع عشر 
� �

١(� ميالدي بالشكل  ٣١/١٢/٢٠٢٠تم اعداد الحسابات المالية للعام المالي المنتهي في  نهتقر باالمراجعة الداخلية �
تنفيذه بفعالية وتمت المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها من  تمالصحيح وان نظام الرقابة الداخلية 

او فحص واجراءات اخرى ضرورية تتفق مع نظام الشركات والنظام االساسي للشركة وأنه ال يوجد أي شك 
�.ذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها ملحوظة ت �

٢(� يظهر الدولية وبشكل ميالدي وفقا لمعايير المحاسبة  ٣١/١٢/٢٠٢٠تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في �
  .عدالة المركز المالي لها 

٣(�   تحفظات عليها  من أيه اخطاء جوهرية وال يوجد أيهيظهر من تقرير مراجعي الحسابات بان القوائم المالية خالية �

٤(� من الهيئة أو من أي جهة ميالدي  ٢٠٢٠لعام وجد أي عقوبة او جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة تال �
  اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية 

  

�   :بما يلي جنة المراجعة مجلس ادارة الشركة وتقر ليقر  •�

  بالشكل الصحيح  ميالدي  ٢٠٢٠لعام  انه تم اعداد سجالت الحسابات  )١

  ميالدي ٢٠٢٠خالل العام المالي  عد على اسس سليمه وتم تنفيذه بفاعليةأ ان نظام الرقابة الداخلية  )٢

  المحاسبية حسب المعايير المعتمدة ومحفظوظة لدي الشركة  –ان كافة سجالت الشركة المالية   )٣

  .باذن اهللا  انه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها  )٤

خالل العام المالي  االدارة التنفيذية او كبار التنفيذيينال يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية الحد اعضاء مجلس االدارة او   )٥
  .ميالدي  ٢٠٢٠

  )الخ ... اسهم الموظفين  –القروض  –االدخار ( ال توجد ايه استثمارات او احتياطيات تم انشاؤها لصالح الموظفين مثل   )٦

ال يوجد لدي لجنة المراجعة اى تعارض بينها وبين قرارات المجلس بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد اتعابه   )٧
  .ميالدي  ٢٠٢٠للعام المالي 

        

الشركات السيما تقوم الشركة بتطبيق االحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات ، وبما يتوافق مع النظام االساسي للشركة ونظام   :  א�.�8ون�
فيما يتعلق بحقوق المساهمين وااللتزام باالجراءات المتعلقة باالفصاح والشفافية ، على نحو يكفل تطبيق معيار االفصاح والشفافية 

  .وتتبع الشركة نظام التصويت التراكمي فى التصويت الختيار اعضاء مجلس االدارة 
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  سياسة توزيع االرباح        ::::        واحد وعشرونواحد وعشرونواحد وعشرونواحد وعشرون
� �

من النظام االساسي لشركة الجبس االهلية بموجب قرار الجمعية )  ٦٢( نصت المادة         توزيع االرباحتوزيع االرباحتوزيع االرباحتوزيع االرباحسياسة سياسة سياسة سياسة 
  :هجرية على توزيع ارباح الشركة كما يلي  ٢/٩/١٤٣٨العامة الغير عادية بتاريخ 

  

  :توزيع اSرباح         

ا6ستھ\كات وجميع المصروفات والتكاليف ا6خرى والزكاة على يجري توزيع ا6رباح السنوية على المساھمين بعد خصم   ) :٦٢(املادة 
  :الوجه التالي 

من صافى ا6رباح لتكوين ا6حتياطى النظامى للشركة ويجوز ان %) ١٠(مع مراعاة ما تقضى به ا6نظمة ا6خرى ذات الع\قة يجنب سنويا         اااا
من رأس المال المدفوع ويجوز النص فى نظام الشركة %) ٣٠(طي المذكور تقرر الجمعية العامة العادية وقف ھذا التجنيب متى بلغ ا6حتيا

  ا6ساس على تجنيب نسبة معينة من صافى ا6رباح لتكوين احتياطى اتفاقي يخصص لiغراض التى يحددھا النظام المذكور

من راس المال المدفوع جاز %) ٣٠(جاوز ھذا ا6حتياطي  يستخدم ا6حتياطي النظامى فى تغطية خسائر الشركة او زيادة راس المال واذا        ٢٢٢٢
 للجمعية العامة ان تقرر توزيع الزيادة على المساھمين فى السنوات التى 6 تحقق فيھا الشركة ارباحا صافية تكفى لتوزيع النصيب المقرر

  لھم فى نظام الشركة ا6ساس

من رأس المال المدفوع وإذا لم تسمح ارباح سنة من %) ٥( يوزع من الباقي بعد ذلك حصة أولي على المساھمين مقدارھا خمسة بالمائة         ٣٣٣٣
  .السنوات بتوزيع ھذه الحصة ف\ يجوز المطالبة بھا من ارباح السنوات القادمة 

لكل عضو ) خمسمائة الف s ( s  ٥٠٠٫٠٠٠من الباقي لمكافأة اعضاء مجلس ا6دارة بما 6 يتجاوز  %)١٠(يخصص عشرة بالمائة         ٤٤٤٤
  .من ھذا النظام ) ٣٩(ويجوز التوصية للجمعية العامة العادية بصرف مبلغ معين بناءا على المادة 

من صافى ا6رباح وذلك بعد خصم ا6حتياطيات %) ١٠(اذا كانت المكافأة نسبة معينة من ارباح الشركة ف\ يجوز ان تزيد ھذه النسبة على         ٥٥٥٥
من رأس مال %) ٥(التى قررتھا الجمعية العامة تطبيقا Sحكام النظام ونظام الشركة ا6ساس وبعد توزيع ربح على المساھمين 6 يقل عن 

  .مدفوع على ان يكون استحقاق ھذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التى يحضرھا العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باط\ الشركة ال

  .يوزع من الباقى بعد ذلك حصة اضافية من ا6رباح على المساھمين         ٦٦٦٦

  فيما تبقي بعد ذلك من ا6رباح بما يحقق مصلحة الشركةبناءا على توصية مجلس ا6دارة للجمعية العامة العادية ان تقرر كيفية التصرف         ٧٧٧٧

يجب ان يشمل تقرير مجلس ا6دارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس ا6دارة خ\ل السنة         ٨٨٨٨
اعضاء المجلس بوصفھم عاملين او  المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وان يشتمل كذلك على بيان ما تقاضاه

اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات وان يشتمل ايضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التى 
  .حضرھا كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة 

للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب ا6سھم فى صافي ا6رباح ان تقرر تكون احتياطيات اخري وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة         ٩٩٩٩
الشركة او يكفل توزيع ارباح ثانية قدر ا6مان على المساھمين وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من صافى ا6رباح مبالغ vنشاء 

  لي الشركة او لمعاونة ما يكون قائما من ھذه المؤسساتمؤسسات اجتماعية لعام

إ6 بقرار من الجمعية العامة غير العادية وإذا لم يكن ھذا ا6حتياطي مخصصا  لغرض معين جاز  6 يجوز ان يستخدم ا6حتياطي ا6تفاقي        ١٠١٠١٠١٠
  للجمعية العامة العادية بناءا على اقتراح مجلس ا6دارة ان تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة او المساھمين

نصف سنوى او ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن ھيئة السوق يجوز للشركة توزيع ارباح مرحلية على مساھميھا بشكل سنوى او         ١١١١١١١١
  .المالية وذلك بناءا على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس ا6دارة بتوزيع ارباح مرحلية 

� �

� �
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  : استحقاق اSرباح  )٦٣(املادة 

ھذا الشأن ويبين القرار تاريخ ا6ستحقاق وتاريخ يستحق المساھم حصته فى ا6رباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر فى 
التوزيع وتكون احقية ا6رباح لمالكي ا6سھم المسجلين فى سج\ت المساھمين فى نھاية اليوم المحدد ل\ستحقاق وتحدد 

رباح على الجھة المختصة الحد ا6قصى للمدة التى يجب على مجلس ا6دارة ان ينفذ قرار الجمعية العامة فى شأن توزيع ا6
  المساھمين

يجوز للجمعية العامة العادية استخدام ا6رباح المبقاة وا6حتياطيات ا6تفاقية القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقى من قيمة   )٦٤(املادة 
  السھم او جزء منه على ا6 يخل ذلك بالمساواة بين المساھمين

� �

� �

� �

� �

� �

  :على حضراتكم التايل ما يلي يقرتح جملس االدارة **  : اثنني وعشرون 
� �

  : ميالدي  ٢٠٢٠لهذا لعام  التوزيع على النحو التالي
    صافى الدخل قبل خصم الزكاة الشرعية  ريال    ٤١,١٦٣,٤١١    
    الزكاة الشرعيــــــــة: يخصم   ريال  )  ٣,٩٥٣,٠٨٨  (  
    صافي الدخل بعد خصم الزكاة الشرعية  ريال    ٣٧,٢١٠,٣٢٣    
    اضافة ارباح مبقاة  ريال    ١٠,٨٧١,٥٦٣    
    اليـــــاالجم  ريال    ٤٨,٠٨١,٨٨٦    
    )اولي (  من راس المال على المساهمين%  ٥يع توز  ريال  )  ١٥,٨٣٣,٣٣٣  (  
    اقيــــــالب  ريال    ٣٢,٢٤٨,٥٥٢    
    )عرض على الجمعية للتصويت ( مكافاة اعضاء مجلس االدارة : يخصم   ريال  )  ٢,٢٥٠,٠٠٠  (  
    الباقي       ٢٩,٩٩٨,٥٥٢    
    )ثانية (  من راس المال على المساهمين%  ١يع توز  ريال  )  ٣,١٦٦,٦٦٦  (  
    ارباح مبقاة آخر العام - الباقي       ٢٦,٨٣١,٨٨٧    

        

            ::::    ) ) ) ) ٥٦٥٦٥٦٥٦((((العامة رقم العامة رقم العامة رقم العامة رقم     عرض البنود التالية للتصويت عليها باجلمعيةعرض البنود التالية للتصويت عليها باجلمعيةعرض البنود التالية للتصويت عليها باجلمعيةعرض البنود التالية للتصويت عليها باجلمعيةويسر جملس اإلدارة ويسر جملس اإلدارة ويسر جملس اإلدارة ويسر جملس اإلدارة 
        

 . ميالدي ٣١/١٢/٢٠٢٠عن السنة المالية المنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة  )١
 . ميالدي ٣١/١٢/٢٠٢٠التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  )٢
 . ميالدي ٣١/١٢/٢٠٢٠التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  )٣
 . ميالدي ٢٠٢٠التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي  )٤
تسعة عشر ( ريال  ١٩,٠٠٠,٠٠٠ميالدي بمبلغ   ٢٠٢٠عن العام المالي ارباح للمساهمين توصية مجلس االدارة بتوزيع  علىالتصويت   )٥

 سهمأ لمالكياالرباح المقترح توزيعها حقية وتكون أمن راس المال  % ٦نسبة والتى تمثل  للسهم) هلله  ٦٠(بواقع ) مليون ريال 
يوم انعقاد الجمعية العامة نهاية ثاني يوم تداول يلي ب) مركز االيداع ( ركة مركز ايداع االوراق المالية المقيدين فى سجالت شالشركة 

  . هجرية ١٤٤٢رمضان  ٢٣الموافق  ميالدي ٢٠٢١ مايو ٥اهللا اعتبارا من  بإذنصرف االرباح يكون وس
، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم  على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعةالتصويت  )٦

 ميالدي ٢٠٢٢والربع االول من عام  )والقوائم السنوية الثاني والثالث والرابع  ( ميالدي الربع  ٢٠٢١والبيانات للسنة المالية  المالية
 وتحديد أتعابه

بمبلغ اجمالي  ) يداليم ٣١/١٢/٢٠٢٠( يلاملا ماعللالتصويت على توصية مجلس االدارة بتوزيع مكافأة ألعضاء مجلس االدارة   )٧
  .الف ريال لكل عضو وخمسون ريال بواقع مائتين  ٢,٢٥٠,٠٠٠

        

        

جميع عمالء كما يقدم المجلس الشكر لصناعات الوطنية ا للهاهتمامالشكر والتقدير للحكومة الرشيدة التي تولي يقدم المجلس 



  شركة مساھمة سعودية –شركة الجبس ا�ھلية 
    

١٩ 

 

الشركة داخل وخارج المملكة على ثقتهم وحسن اختيارهم لمنتجات الشركة كما ال يفوت المجلس أيضاً أن يشيد بالمجهودات التي 
         .واعضاء مجلس االدارة وكافة منسوبي الشركة  يبذلها رئيس

المساهمين على تلبية الدعوة وعلى ثقتكم التي أوليتموها لمجلسكم لالخوة  الشكرتقديم إال وكافة منسوبيها ال يسعهم االدارة مجلس 
سلمان بن ، سائلين المولى الكريم أن يحفظ لبالدنا أمنها واستقرارها ورخائها تحت قيــادة خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع وحكومتهم الرشيدة د بن ـوصاحب السمو الملكي االمير محمعبدالعزيز حفظه اهللا 
  واهللا الموفق ،،،........   وأن يوفقهم جميعاً لما فيه الخير واالزدهار لوطننا الغالي

        


ــ	ـــــــــــــــــــــــــــ� ������
ــ	ـــــــــــــــــــــــــــ� ������
ــ	ـــــــــــــــــــــــــــ� ������
ــ	ـــــــــــــــــــــــــــ� ������            
        

        

        



2020202020202020حىت عامحىت عامحىت عامحىت عام2013201320132013تطور شركة اجلبس االهلية من عام تطور شركة اجلبس االهلية من عام تطور شركة اجلبس االهلية من عام تطور شركة اجلبس االهلية من عام 

YEAR2013YEAR2014YEAR2015YEAR2016YEAR2017YEAR2018YEAR2019YEAR2020

معايري دوليةمعايري دوليةمعايري دوليةمعايري دوليةمعايري دوليةمعايري دوليةمعايري دوليةمعايري دوليةحتول للمعايري دوليةحتول للمعايري دوليةحتول للمعايري دوليةحتول للمعايري دولية

صافى المبيعات 

 NET SALLES

صافي الربح بعد الزكاة

 NET PROFIT AFTER DEDUCTING ZAKAT

االرباح الموزعة 

 DISTRIBUTED PROFITS
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اجمالي الموجودات الثابته بالتكلفة
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THE COMPANY'S  DEVELOMENT  SINCETHE COMPANY'S  DEVELOMENT  SINCETHE COMPANY'S  DEVELOMENT  SINCETHE COMPANY'S  DEVELOMENT  SINCE

            PROFITS   الرحبية    الرحبية    الرحبية    الرحبية 
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00000000

    I	VESTME	T   االستثمار   االستثمار   االستثمار   االستثمار

493,456,986480,799,030473,151,807471,742,739434,992,039452,044,037447,925,151476,348,784

748,658,244749,042,394749,937,841750,425,015690,182,217678,376,576679,153,681685,116,007
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 LONG TERM  LOANS

الطاقات االنتاجية للجبس ( طن )
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LIS	CE    OF    PRODUTIO	    CAPCITY  الطاقات   املرخص بها  الطاقات   املرخص بها  الطاقات   املرخص بها  الطاقات   املرخص بها

الطاقات االنتاجية للجبس ( طن )

 GYPSUM PRODUCTION CAPCTY-TON

الطاقات االنتاجية للحوائط ( م٢ ) 

 PLASTER POARD PRODUCTION CAPCTY-M2

كمية انتاج الجبس البودرة ( طن )

QT OF GYPSUM POWDER

كمية انتاج الحوائط الجبسية ( متر مربع )

QT OF PLASTER BOARD 
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NON-CURRENT ASSETS

اجمالي االصــــــول

TOTAL ASSETS 
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NON-CURRENT LIABILITIES

اجمالي الخصــــــوم 

TOTAL  LIABILITIES

20

960,000960,000960,000960,000960,000960,000960,000960,000

23,760,00023,760,00123,760,00223,760,00323,760,00423,760,00523,760,00623,760,000

        PRODUCTIO	   االنتاج    االنتاج    االنتاج    االنتاج 

455,432415,676439,268479,622340,575330,553422,439454,725

344,110450,643984,147744,260994,9341,150,3031,079,306809,332

liabilities    &  &  &  &  Assets  االصــــول واخلصــــوم  االصــــول واخلصــــوم  االصــــول واخلصــــوم  االصــــول واخلصــــوم

111,507,438114,530,728133,295,375144,946,128124,631,290134,474,602129,703,683151,670,322

408,487,814387,501,485354,994,224345,076,570326,036,875333,102,928334,562,285343,742,764

519,995,252502,032,213488,289,599490,022,698450,668,165467,577,530464,265,968495,413,086

26,538,26621,233,18315,137,79218,279,95915,676,12615,533,49316,340,81719,064,302

9,330,9894,264,2273,676,2833,503,0813,114,9483,089,2183,245,8903,670,425

19,586,70722,734,727 35,869,25525,497,41018,814,07521,783,04018,791,07418,622,711
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مكافاة ا�سھم الممنوحة خطة تحفيزية خطة تحفيزية مكافاة رئيس المجلس مكافاة ا�عمال الفنية مجموع بدلبدل حضورمبلغ معين

و العضو المنتدب مكافات

او امين السر إن المجلس 

نھاية الخدمة ( القيمة )طويلة ا�جلقصيرة ا�جل كان من ا�عضاءوا�دارية وا�ستشارية الحضور جلسات اللجانجلسات المجلس السنوية

200,00015,0003,000218,0000218,000أحمد بن عبد1 الثنيان1

200,00015,00033,000248,0000248,000نواف بن عبدالمجيد خاشقجي2

200,00015,0009,000224,0000224,000سعود بن عبد 1 الثنيان 3

200,00015,00033,000248,0000248,000محمد بن صالح العواد4

200,00015,00036,000251,0000251,000سعود بن عبد 1 البواردي5

200,00015,0009,000224,0000224,000خالد بن عبد العزيز الحوشان6

200,00015,00012,000227,0000227,000عبدالرحمن بن ابراھيم المديميغ7

200,00015,0003,000218,0000218,000فھد بن ثنيان الثنيان 1

200,00015,0003,000218,0000218,000خالد بن عبد 1 الغدير2

22

للعاممكافات اعضاء جملس االدارة 

املكافآت املتغريةاملكافآت الثابتة 

المجموع مكافات دورية نسبة من ا�رباح المجموع مزايا عينية اسم العضو 

االعضاء املستقلني 

االعضاء التنفيذيني

بدل مصروفات المجموع الكلي



طن سنويا420,000سنة ٢٠٠٠ ميالديطن سنويا38,593سنة ١٣٧٨ هجريةعند التأسيس

طن سنويا450,000سنة ٢٠٠١ ميالديطن سنويا40,302سنة ١٣٨٨ هجرية

طن سنويا600,000سنة ٢٠٠٢ ميالديطن سنويا91,567سنة ١٣٩٨ هجرية

طن سنويا750,000سنة ٢٠٠٣ ميالديطن سنويا151,631سنة ١٤٠٨ هجرية 

طن سنويا900,000سنة ٢٠٠٥ ميالدي طن سنويا292,729سنة ١٤١٦ هجرية 

طن سنويا960,000سنة ٢٠٠٧ ميالدي طن سنويا397,876سنة ١٤٢٠ هجرية 

متر مربع سنويا11,670,000سنة ٢٠٠٠ ميالديمتر مربع سنويا2,654,191سنة ١٤٠٥ هجريةبداية االنتاج

متر مربع سنويا17,760,000سنة ٢٠٠٦ ميالدي متر مربع سنويا2,842,282سنة ١٩٩٠ ميالدي

تطور الطاقة االنتاجية لمصانع الجبس 

تطوير الطاقة االنتاجية لاللواح الجبسية 
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متر مربع سنويا17,760,000سنة ٢٠٠٦ ميالدي متر مربع سنويا2,842,282سنة ١٩٩٠ ميالدي

متر مربع سنويا23,760,000سنة ٢٠٠٧ ميالدي متر مربع سنويا5,600,000سنة ١٩٩٥ ميالدي

متر مربع سنويا7,664,181سنة ١٩٩٩ ميالدي
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