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  دאאس   

            ملســـاهمي الشركــةملســـاهمي الشركــةملســـاهمي الشركــةملســـاهمي الشركــة        ٥٥٥٥٥٥٥٥        للجمعية العامة  العادية  رقمللجمعية العامة  العادية  رقمللجمعية العامة  العادية  رقمللجمعية العامة  العادية  رقم            
        ميالديميالديميالديميالدي    ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩ديسمري ديسمري ديسمري ديسمري     ٣١٣١٣١٣١للعام املايل املنتهي فى للعام املايل املنتهي فى للعام املايل املنتهي فى للعام املايل املنتهي فى   

  
  

      حضرات املساهمني الكرام  
    السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

التقرير ونعرض عليكم )  ٥٥ ( رقمبكم في اجتماع جمعيتكم العامة العاديـة مجلس االدارة رحب ي            
نشاط الشركة من الجبس البودرة واأللواح يوضح ميالدي  ٣١/١٢/٢٠١٩السنوي عن العام المالي المنتهي في 

القوائم المالية المدققة من مراجعي حسابات الشركة به  ومرفقاً )ميالدي  ٢٠١٩(نتائج خالل العام والالجبسية ، 
بخطط بالعمل  حريصةإدارة الشركة ) محاسبون ومراجعون قانونيون  -الخراشي وشركاه  (ميالدي  ٢٠١٩لعام 

رائكم آلمجلس اإلدارة االستماع  ويسعد ،الكرام بالنتائج الطيبة مساهمي الشركة االنتاجية والتسويقية لتعود على 
  .لشركتكم الموقرة  التوفيقآملين  -الرد علي استفساراتكم المصلحة ويسرها لما فيه خير 

  

 ٥/٥/٥٨٣بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم  بمدينة الرياضتأسست شركة الجبس االهلية   الشركةالشركةالشركةالشركة    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
لها بينبع مصانع  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   نشاط الشركـةنشاط الشركـةنشاط الشركـةنشاط الشركـة
االمتياز الممنوحة للشركة ، وللشركة ايضا االتجار فى الجبس وفيما يتفرع منه من مواد 

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

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها سواء فى المملكة العربية السعودية أو فى خارجها وأن تندمج 
  .ا بها تشتريها أو تلحقه 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
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  .للعمالء المختلفة حتى تصل للمرحلة النهائية التعبئة فى االكياس المخصصه للبيع 
 الى لنقله تمهيدا الجبس مصنع من الجبس

ثم لوحدة التشكيل الي السماكات  البالستربورد
الدرافيل والسيور لمرحلة التجفيف المطلوبة وتمر عملية التصنيع بعدة مراحل حتى تصل عن طريق 

باألفران المخصصة لذلك وتحت درجات حرارة معينة ثم تنقل بواسطة السيور لمرحلة التحزيم والرص على 

        ....    ميالديميالديميالديميالدي    ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩على حضراتكم اجلوانب الرئيسية ألنشطة الشركة خالل عام  على حضراتكم اجلوانب الرئيسية ألنشطة الشركة خالل عام  على حضراتكم اجلوانب الرئيسية ألنشطة الشركة خالل عام  على حضراتكم اجلوانب الرئيسية ألنشطة الشركة خالل عام  

                        ٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨إنتاج العام إنتاج العام إنتاج العام إنتاج العام 

            

            

  اجلبسيةاحلوائط 

  

ريال في  ٦١,١٨٧,٢١٧ريال مقابل 

                نسبة لالمجايلنسبة لالمجايلنسبة لالمجايلنسبة لالمجايل        ميالدي  ميالدي  ميالدي  ميالدي      ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩عام  عام  عام  عام  
٩٤٫٩١  ٦٦,٦٠٨,٥١٧  %    
٣٫٠٨  ٢,١٦٢,٣١٨  %    
٢٫٠١  ١,٤١٠,٧٨٠  %    

٧٠,١٨١,٦١٥        

  

  

11503031079306

80,000,000

٢٠١٩م 

٢٠١٨م 

    

 

المختلفة حتى تصل للمرحلة النهائية التعبئة فى االكياس المخصصه للبيع 
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 

باألفران المخصصة لذلك وتحت درجات حرارة معينة ثم تنقل بواسطة السيور لمرحلة التحزيم والرص على 
  شكل باالت معدة للبيع

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

אطא  

        ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩إنتاج العام  إنتاج العام  إنتاج العام  إنتاج العام          سنويسنويسنويسنوي/ / / /     الطاقات التصميميةالطاقات التصميميةالطاقات التصميميةالطاقات التصميمية        الوحدةالوحدةالوحدةالوحدة
                ٩٦٠,٠٠٠        طن

        ٢٣,٧٦٠,٠٠٠                
    اجلبس البودرة

  

    

  
ريال مقابل  ٧٠,١٨١,٦١٥مبلغ  ميالدي ٢٠١٩اجمالي مبيعات الشركة لعام 

  :كما يلي  -  ميالدي ٢٠١٨

عام  عام  عام  عام          نسبة لالمجايلنسبة لالمجايلنسبة لالمجايلنسبة لالمجايل        ميالديميالديميالديميالدي    ٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨عام عام عام عام 
٦٦,٦٠٨,٥١٧  %  ٩١٫٦٢  ٥٦,٠٦٢,٧٦٩        األسواق احمللية باململكةاألسواق احمللية باململكةاألسواق احمللية باململكةاألسواق احمللية باململكة
٢,١٦٢,٣١٨  %  ٦٫٤١  ٣,٩٢٥,٠٩٨        بيعات املصـــــدرة خلارج اململكةبيعات املصـــــدرة خلارج اململكةبيعات املصـــــدرة خلارج اململكةبيعات املصـــــدرة خلارج اململكة
١,٤١٠,٧٨٠  %  ١٫٩٦  ١,١٩٩,٣٥٠        نتاج االلواحنتاج االلواحنتاج االلواحنتاج االلواح

٧٠,١٨١,٦١٥      ٦١,١٨٧,٢١٧

442,439

20,000,00040,000,00060,000,000000

  

 

المختلفة حتى تصل للمرحلة النهائية التعبئة فى االكياس المخصصه للبيع 
  اجلبسيةاجلبسيةاجلبسيةاجلبسية    احلوائطاحلوائطاحلوائطاحلوائط    تصنيعتصنيعتصنيعتصنيع

التى االضافات وحدة
المطلوبة وتمر عملية التصنيع بعدة مراحل حتى تصل عن طريق 

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    
  

و  :  אطא
  

الوحدةالوحدةالوحدةالوحدة        املنتجــــاتاملنتجــــاتاملنتجــــاتاملنتجــــات

      طن

      ٢م        
  

اجلبس البودرة
  

  

  

  :  א  
اجمالي مبيعات الشركة لعام   

٢٠١٨السابق  للعام
  

        املنتجاتاملنتجاتاملنتجاتاملنتجات
األسواق احمللية باململكةاألسواق احمللية باململكةاألسواق احمللية باململكةاألسواق احمللية باململكةقيمة املبيعات يف قيمة املبيعات يف قيمة املبيعات يف قيمة املبيعات يف 

بيعات املصـــــدرة خلارج اململكةبيعات املصـــــدرة خلارج اململكةبيعات املصـــــدرة خلارج اململكةبيعات املصـــــدرة خلارج اململكةقيمة املقيمة املقيمة املقيمة امل
نتاج االلواحنتاج االلواحنتاج االلواحنتاج االلواحالالالالجبس جبس جبس جبس     استخدام داخلي استخدام داخلي استخدام داخلي استخدام داخلي 

        االمجايلاالمجايلاالمجايلاالمجايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

330,553
439

0

1
2
3
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                ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩عام عام عام عام     النسبة لالمجايلالنسبة لالمجايلالنسبة لالمجايلالنسبة لالمجايل        
  ٩٠٫٩٦  %    
  ٩٫٠٤  %    
        

  

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

  االسهمامجايل قيمة  

 ريال ٣٣٫٥٧٨٫٣٧٧ ريال

15
,6

07
,6

39

20
,5

57
,6

55

YEAR 2016YEAR 2015

YEAR 2015

33,739,401

    

 

   ارح

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

                ميالديميالديميالديميالدي    ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩العام  العام  العام  العام          ميالديميالديميالديميالدي    ٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨العام العام العام العام 
    ٦٣,٨٣٦,٩٣١  ٥٥,١٧٩,٥١٠        ودرةودرةودرةودرة

    ٦,٣٤٤,٦٨٤  ٦,٠٠٧,٧٠٧        يةيةيةيةاحلوائط اجلبساحلوائط اجلبساحلوائط اجلبساحلوائط اجلبس

٧٠,١٨١,٦١٥  ٦١,١٨٧,٢١٧    

   رة ازا  

        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
    

 ٣١/١٢/٢٠١٩القيمة الدفرتية للسهم فى 

ريال ٢٥٫١٨٣٧٨ سهم
    
    
    
    
    
    
    

10
,9

06
,4

93

11
,5

34
,0

83

1
6,

41
7,

69
6

YEAR YEAR 2018YEAR 2017

YEAR 2019YEAR 2018YEAR 2017YEAR 2016

3,602,492

3,219,335
3,028,785

3,985,466

  

 

  

  

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 ٣١/١٢/٢٠١٩

 عدد االسهم 

سهم ١٫٣٣٣٫٣٣٣

10
,9

06
,4

93

20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000

YEAR 2019

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000
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                ::::        اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية    شركة الكيان للبرتوكيماوياتشركة الكيان للبرتوكيماوياتشركة الكيان للبرتوكيماوياتشركة الكيان للبرتوكيماويات        ))))٢٢٢٢
    

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

  

 ٣١/١٢/٢٠١٩امجايل القيمة العادلة فى  ٣١/١٢/٢٠١٩سعر السهم  فى  عدد االسهم 

 ريال ١١٫١٠٠٫٠٠٠ ريال ١١٫١ 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 
  

 ٣١/١٢/٢٠١٩امجايل القيمة العادلة فى  ٣١/١٢/٢٠١٩فى سعر السهم   عدد االسهم 

 ريال ١٫٢١٨٫٨٤٤ ريال ١٥٫٨ 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 

  

 ٣١/١٢/٢٠١٩امجايل القيمة العادلة فى  ٣١/١٢/٢٠١٩سعر السهم  فى  عدد االسهم 

 ريال ٤٠١٫٨٤٩ ريال ٠٫١٨٥١٢٤٥ 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 
  

 ٣١/١٢/٢٠١٩امجايل القيمة العادلة فى  ٣١/١٢/٢٠١٩سعر السهم  فى  عدد االسهم 

 ريال ١٠٫٥٧٥٫٠٠٠ ريال ٣٥٫٢٥ سهم ٣٠٠٫٠٠٠
  

א  :  ودوאزאوאطא  
(  وضميالدي ٢٠١٩ للعام المالي الي جهة  وجد على الشركة أي قروضينه الأيقر مجلس االدارة ب : א  

  

(  אندאوאאزאوאطא:  
  

(  ريال  ١,٧٠٠,٠٠٠شركة ارامكو بقيمة قدرها ل) صادرة للغري (  ميالدي ٣١/١٢/٢٠١٩قائم حىت بنكي يوجد خطاب ضمان
  .) الدمام  –ينبع  –الرياض ( ىف كل من كضمان ملسحوبات الشركة من الزيت اخلام والكريوسني والديزل ملصانعها 

(  عمالء الشركة ضمانا وهي تتمثل ىف الضمانات املقدمة من ريال  ٢,٢٧١,٤٠٠ ضمانات من الغري بلغ امجاليها لديهاالشركة
  .ملسحوبام من منتجات الشركة 
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(  אودא:  
  

(   الزكاة الشرعية املقررة حسب االنظمة والتعليمات وبلغت الزكاة للعام املايل)ريال طبقا ملا ورد  ٣,٦٠٢,٤٩٢مبلغ ) ميالدي  ٢٠١٩
  . يف ميزانية الشركة هلذا العام

(  اخلام وذلك متشيا ملا صدر من تعليمات وقرار  احلجربدفع مبالغ لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية مقابل استخراج التزام الشركة
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(ل املايل الستغالل خام اجلبس مببلغ والذي حدد فيه معامل املقاب
ألف ريال ، كما حدد القرار قيمة  ٩٠ألف طن واملقابل املــايل هلا  ٤٠األدىن للطاقة التعدينية السنوية للخام بالنسبة للمناجم هي 

.. حاملي امتيازات التعدين بواقع عشرة آالف ريال لكل كيلو متر مربع أو جزء منه  اإلجيار السطحي السنوي الواجب دفعة من قبل
ميالدي دفعت  ٣١/١٢/٢٠١٩ميالدي حىت  ١/١/٢٠١٩ريال قيمة استغالل خام اجلبس للفترة من  ١,٦٢٧,٩٧٤امجايل املبلغ 

  . ريال  ١,١٣٤,٥١١عن سنوات سابقة  ومستحق الدفعريال  ٨٢٧,٩٧٤ريال ومستحق الدفع  ٨٠٠,٠٠٠ الشركة

(ج  للتداول وذلك حسب الفاتورة املرسلة  ميالدي ٣١/١٢/٢٠١٩حىت  ميالدي ١/١/٢٠١٩الشركة املقابل املايل للخدمات للفترة من دفعت
  .ريال  ٣٥١,٧٤٢من التداول مببلغ 

(د  مبلغ ريال ومستحق  ١,٠٦٢,٨١٨ريال سدد مبلغ  ١,١٤٧,٨٣٧مبلغ  ميالدي ٢٠١٩التامينات االجتماعية  خالل عام بلغت
  .ريال وذلك طبقا لالنظمة املعمول ا  ٨٥,٠١٩

(  ريال وكذلك  ٤٨٠,٢٣٨مببلغ   ميالدي ٢٠١٩سددت الشركة التأمني العام على ممتلكات الشركة بالرياض وينبع والدمام واملج لعام
  ريال ٢,٠٠٦,٨٣٨   التامني الطيب ملنسويب الشركة

(   ريال  ١,٦٥٤,١٠٢مببلغ  ميالدي ٣١/١٢/٢٠١٩حىت  ميالدي ١/١/٢٠١٩سددت الشركة رسوم اقامات ورخص عمل من.  
  

**  מאودאدولد  
  

        مستحقمستحقمستحقمستحق        مدفوعمدفوعمدفوعمدفوع        
    ٣٫٦٠٢٫٤٩٢      ميالدي ٢٠١٩الزكاة الشرعيـــة عام 

    ١٫٩٦٢٫٤٨٥    ٨٠٠٫٠٠٠  والثروة المعدنيةرسوم استخراج الحجر الخام وزارة البترول 

        ٣٥١٫٧٤٢  ميالدي ٢٠١٩مركز االيداع  –مقابل مالي للخدمات االساسية 

    ٨٥٫٠١٩    ١٫٠٦٢٫٨١٨  ميالدي ٢٠١٩التأمينات االجتماعية عام 

        ٤٨٠٫٢٣٨  ميالدي ٢٠١٩التامين العـام على ممتلكات الشركة لعام 

        ٢,٠٠٦,٨٣٨  ميالدي ٢٠١٩التأمين الطبي على منسوبي الشركة لعام 

        ١,٦٥٤,١٠٢   ميالدي ٢٠١٩اقامات ورخص عمل لعام 
  

  :  وאאوא  
  

*  ررة  ا  ل   رطوو  ثد واك اذوق وت اط لل ا
ر ، وال  ا طوط ا ددة د اء ن ادرات ا دة ار طوط اج ز

 وذنوا  وقا  ب  ،وأ  دا طك اا  ظا.  
  

*   ونا  را  و ءد واع اطذن   ن ًداز  بطا رت ا ودرةس ان ا
  .اواط ا و
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د  :  دوאوאא  
  

 دم د  ء ار  أن ظ ار رد  اج اس واواط ا وذ ذي   الرؤيا املستقبلية 
 ط   وا روا روا طوا طق ا  وزا  ل ن  طق ا

ا طل و  
  

  ا ـــــــــرسالته
  

ا ودة  ودت زة ارء ل ر ر اس اھ  دم  اس اودرة واواط 
 ذ ا سا ر  تھ ء وارة ا   ھو )١٣٧٨  رھ (  رطوو

  . واب وم اء واد 
  

واواط ا ا واب زون   ات اء ن ا ن اس اودرة   املبادئ والقيم العريقة للشركة 
 واا زراس اوا  

  

  ل ار ل و ن   وؤد  ط وات وات واودة ا  ة ـــــــاملسئولي
  

   االداء والتطويرحتسني 
  

 ت اوا ط واح اس وان ا رت ا د ونز ) ز ) ازو
ادام ال وارد ار ن ل طور ر دا ود  ء ار وان ل 

  اء واد
  

  اتمعاملساهمة فى 
  

 رت ا  مد ل ن ه ا زاوا ا ؤ  ھس اا ر ل
رن ا ھ  

  

  ظ ار  ر    وھ وان    ة ــــــــــــالسري
  

*    دا ھس اا ر وازة  رز ارا ب رو م ودض وارن ا ل 
 وھ  ردة اراا رس ادة ا واحاوا  ا طو  ا رو

وا ا  واق  ھذا ال ؤھ ع ووز  واول  ار 
  .ا  واواحوق ر  طع  اس  ذن   –اورة  وادول

*   دا زل وھذا ا  ا ا ت ارري ا ن ورده را طوط ا
 ردي اءة وودة وا سج ال ا  راتوا ر اواحاوا  ل او

  ءة .   
  

  :  אوאאطא:  
  

*   طر ار ا:    
مخاطر التغير فى اسعار العمالت االجنبية ومخاطر االسعار ومخاطر  (تتمثل المخاطر المالية فى مخاطر السوق والتى تتضمن   

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

  

  وبصفة رئيسية الدوالر االمريكي واليورو وينتج انشطة الشركة التغيرات فى اسعار الصرف نتيجة   خماطر تغري اسعار العمالت
خطر التغير فى اسعار صرف العمالت االجنبية من التعامالت التجارية المستقبلية واألصول 

  .وااللتزامات بالعمالت االجنبية القائمة فى تاريخ الميزانية 
  

  يتطلب الحذر لمخاطر السيولة االحتفاظ بمستوي كافى من النقدية وإتاحة تمويل من خالل مبالغ كافية   يولةخماطر الســـــــــــــــ
من تحصيالت العمالء وتخفيض متوسط فترة السداد من العمالء ونظرا للطبيعة الديناميكية لألنشطة 
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الشركة تهدف الى االحتفاظ بمرونة فى التمويل من خالل اتخاذ االجراءات المناسبة  إدارةواالساسية 
لتخفيض ذلك الخطر الى الحد المقبول ، تتم مراقبة احتياجات السيولة على اساس منتظم حتى تتمكن 

  .االدارة من التأكد من وجود أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها 
  

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

  .طويلة االجل 
  

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

  

   العمالء بالنسبة للبنوك فانه تتمثل مخاطر االئتمان فى حسابات العمالء واألفراد والمتمثلة فى حسابات   خماطـــــــــر االئتمان
يتم التعامل مع البنوك ذات التصنيف االئتماني العالي والبنوك ذات المالءة العالية فى حال عدم وجود 
تصنيف ائتماني مستقل بالنسبة للعمالء تقوم ادارة االئتمان بتقييم مدي المالءة االئتمانية فى ضوء 

ويتم تكون المخصصات الالزمة .. الت وعوامل اخري المركز المالي والخبرات السابقة فى التعام
  .ة خطر التعثر فى السداد من قبل العمالء لكل حالة على حده هلمواج

  

  هدف الشركة من ادارة رأس المال هو الحفاظ على قدرتها على االستمرار بما يحقق عائد للمساهمين   ادارة خماطر رأس املال
وتقديم منافع لألطراف االخرى التى تستخدم القوائم المالية كما تهدف ادارة الشركة لتوفير والحفاظ 

ة بالحفاظ على على أفضل هيكل لرأس المال مما يؤدي الى تخفيض تكاليف رأس المال ، وتقوم الشرك
افضل هيكل لرأس المال عن طريق تغير قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين او تخفيض رأس المال 

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

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

  

  بيع احدى الموجودات او دفعة لتحويل احدى المطلوبات  القيمة العادلة هو المبلغ الذي يتم استالمه عند  تقدير القيمة العادلـــة
فى معاملة منظمة 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  

     يتم قياس القيمة العادلة لبند الموجودات او بند المطلوبات باستخدام االفتراضات التى سوف يستخدمها المشاركون فى
السوق عند تسعير بند الموجودات او بند المطلوبات ، على افتراض ان المشاركين فى السوق يتصرفون على اساس 

  .مصلحتهم االقتصادية 
    جودات غير المالية يؤخذ بعين االعتبار قدرة المشارك فى السوق على تحقيق مزايا اقتصادية وقياس القيمة العادلة للمو

باستخدام بند الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له او عن طريق بيعه الى مشارك اخر فى السوق الذي سوف يستخدم 
  .بند الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له 

     ان جميع الموجودات والمطلوبات التى يتم قياس القيمة العادلة لها أو االفصاح عنها فى البيانات المالية يتم تصنيفها
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ضمن التسلسل الهرمي 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.  

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

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

  . نهاية كل فترة إلعداد التقارير المالية
  

التى لجأت الى حرب لنفس انواع منتجات الشركة المنافسة  المنتجةالشركات كثرة تتعرض حصة الشركة السوقية للتقلص نتيجة   *
انهيار االسعار نظرا لتشبع السوق المحلي من مادة الجبس مثل غيرها من الشركات فى نفس المجال االسعار مع الشركة وتعرضها 

وال توجد اى قيود على اسعار بيع الجبس البودرة حيث حققت اسواق المملكة االكتفاء الذاتي من هذه المادة وكذلك االلواح الجبسية 
اعلى من االسعار  بأسعاروتحدد السقف السعري للمنتج حسب انماط العرض والطلب لذا يتوقع عدم البيع  الجبسية واأللواحالبودرة 

الحالية ولكن الشركة دائما تضع نصب اعينها حماية المستهلك وفى نفس الوقت الوصول للمعادلة الصعبة بالمحافظة على مصالح 
  .الشركة والعائد لمساهميها 

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

 ١١حيث لديها ترخيص محاجر بمنطقة المراغة بالرياض بمساحة ) املج ( وينبع ) مراغة ال( 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  ٢,٥ة كما ان للشركة محاجر بمساح.. الشركة بتوفير الخامات الالزمة 
التى جعلت الشركة رائده فى هذا المجال وتستحوذ على حصة بالسوق المحلي والخليجي والقائمين على الشركة يعملون على زيادة 

لة رصد اوضاع شركات الجبس ونطلع من الجهات المسئو.. حصتها من السوق المحلي وتنشيطها وفتح اسواق جديدة بالمنطقة 
  وضع ضوابط لذلكو القائمة وحجم السوق وكذلك الكميات المستوردة من الجبس واأللواح الجبسية

نتج عنها مخاوف فى تحقيق الربحية ولكن حرصت الشركة على  المقررةاسعار الطاقة التى تستخدمها الشركة والرسوم ارتفاع   
لتخفيف االحمال الكهربائية وتوفير الطاقة المستخدمة ،  فان زيادة اسعار الطاقة تخفيف استخدام الطاقة بتركيب اجهزة خاصة بذلك 

وخفض التكاليف للتقليل من حجم االثر المالي وتعمل الشركة على رفع الكفاءة االنتاجية .. وما يترتب عليه من اثر على تكلفة االنتاج 
  للتعامل مع هذه المتغيرات مستقبالً

  

 (   باألسواقمنافسة تواجه الشركة  ) من الجبس لتسويق منتجات الشركة  ىمن الشركات االخر) المحلية والخارجية
ة وخارجها التوزيع داخل المملكــع في مناطـق مصانعدد كبير من الي انشاء ف والمتمثلةالبودرة واأللواح الجبسية 

وهناك  .. من الخارج) االلواح الجبسية ( وكذلك االستيراد لتلك المنتجات تفوق حاجة السوق المحلية ) دول الخليج ( 
كما انه تواجه الشركة ارتفاع اسعار  ، المنتجاتادارة الشركة علي فتح اسواق لمقابلة ذلك لتصريف من  مستمرعمل 

المواد الخام المستخدمة فى االنتاج وعدم استقرار اسعار و) رباء والزيت الخام والكيروسين والمياه الكه( الطاقة 
  .قدر المستطاع ب على تقليل تكلفة االنتاجكذلك )  اليورو (العمالت االجنبية 

(  منذ انشائها وساهمت فى تجمع الكتل  ١٠كيلو منطقة طريق الخرج مقامة فى بالرياض شركة الجبس االهلية مصانع
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موقع الشركة والذي يفرض على الكتلة السكانية على وقد زحفت هذه ) بحي الجبس ( السكانية بالمنطقة والتى عرفت 
للمتطلبات وتم عمل الدراسات والقياسات من قبل استشاري طبقا الشركة االلتزام الشديد بالسياسات البيئية بالمنطقة 

وحماية البيئة والتى اثبتت النتائج ان مصانع الشركة فى نطاق الحدود  لألرصادف الهيئة العامة مرخص تحت اشرا
  ، المسموح بها بيئياً 

  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

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

  

  :  دوאא  
  

* ١٥(و  )٩(التقارير المالية الدولية  قامت الشركة بتطبيق معياري (  وتم معالجة كافة التأثيرات  االدارات المالية
  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  ٢٠١٩للعام المالي  التقييم االكتواريدراسة باالنتهاء من  قامت الشركة.  
  

  :  אמאאد ) جمعية عمومية ١عدد ( :  
  

  بحضور)  هجرية ١٤٤٠شعبان  ٤(  ميالدي ٢٠١٩أبريل  ٩فى ) ٥٤( رقم  عاديةجمعية عامة   )١
  

  رس س ادارة  اد ن د  د اـــــــــــن  اذ  )١
  و س ادارة ادب   د ن ن د اــــــــــــــــن   اذ  )٢
  و س ادارة ورس  ارا  واف ن د اــــــد   اذ  )٣
  و س ادارة ورس  ارت وات  اــــــــنود ن د  د   اذ  )٤
  و س ادارة وو  ارا وو  ارت  د ن  د ازز اواد  اذ  )٥
  اراو س ادارة ب رس اس وو    ود ن د  اراھم اواردي  اذ  )٦
  و س ادارة وادر ام  د ن د  ادـــــــــــــــــر  اذ  )٧

  

  )وت ارو وور(   ن رأس ال   %  ٣٦٫١٤  ون   ھم   ٧١  دد** 
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  :كما يلي )   ميالدي ٢٠١٩(قامت الشركة بطلب سجل لمساهميها عن طريق التداول للعام المالي الحالي   *
  بيـــــــان  التاريخ  

  )B( وي او   اري  دي  ٢٠١٩  /  ٠١  /  ٠١  )  ١
  )A( وي او   اري  دي  ٢٠١٩  /  ٠٢  /  ٢١  )  ٢
  اود  اراءات ارت   دي  ٢٠١٩  /  ٠٢  /  ٢١  )  ٣
  )A( وي او   اراءات ارت  دي  ٢٠١٩  /  ٠٢  /  ٢١  )  ٤
  اود  ا ا   دي  ٢٠١٩  /  ٠٣  /  ٢٠  )  ٥
  )A( وي اوــ   ا ا   دي  ٢٠١٩  /  ٠٣  /  ٢٠  )  ٦
  )B( وي اوــ   ا ا   دي  ٢٠١٩  /  ٠٤  /  ٠٨  )  ٧
  )B( وي اوــ   ا ا   دي  ٢٠١٩  /  ٠٤  /  ٠٩  )  ٨
  )B( وي اوــ   ف ارح  دي  ٢٠١٩  /  ٠٤  /  ١٤  )  ٩

  )B( وي اوــ   اراءات ارت  دي  ٢٠١٩  /  ١٠  /  ٠٦  )١٠
  )B( وي اوــ   ا ا   دي  ٢٠١٩  /  ١٢  /  ٠٩  )١١
  )B( وي اوــ   اري  دي  ٢٠١٩  /  ١٢  /  ٠٩  )١٢

  

א  أ(  אמدאאسאد  ) ميالدي  ٩/٤/٢٠١٩الدورة المنتهية فى(  
        عدد االجتماعاتعدد االجتماعاتعدد االجتماعاتعدد االجتماعات                اسم عضــــو جملس اإلدارةاسم عضــــو جملس اإلدارةاسم عضــــو جملس اإلدارةاسم عضــــو جملس اإلدارة                                                                                                                                                                    
  حضور كامل  ٣  مســـتقل  رئيس مجلس اإلدارة   احمد بن عبد اهللا الثنيـــــــان  ١
  حضور كامل  ٣  تنفيـــذي  عضو مجلس االدارة المنتدب  فهد بن ثنيان الثنيـــــــــان  ٢
  حضور كامل  ٣  مســـتقل  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة   نواف عبد المجيد صــالح خاشقجي  ٣
  حضور كامل  ٣  مســـتقل  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة ترشيحات  سعود بن عبد اهللا الثنيــــــان  ٤
  حضور كامل  ٣  مســـتقل  عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات  محمد بن صالح عبد العزيز العـواد  ٥
  حضور كامل  ٣  مســـتقل  وعضو لجنة المراجعةنائب رئيس المجلس  عضو مجلس االدارة  سعود بن عبد اهللا البـــــواردي  ٦
  حضور كامل  ٣  تنفيـــذي  عضو مجلس اإلدارة  والمدير العام  خالد بن عبد اهللا ابراهيم الغديـــر  ٧
  حضور  ٢  مســـتقل  عضو مجلس االدارة وعضو لجنة الترشيحات   فهد بن محمد براك الحـــــبردي  ٨

.٥  

  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  رر  )٢(  )١(  دول
          ١٣/٣/٢٠١٩  ١٢/٣/٢٠١٩  ٧/٣/٢٠١٩  ات

  

  )ميالدي  ١٠/٤/٢٠١٩الجديدة من الدورة (  دאسאدאמא  )ب  
        عدد االجتماعاتعدد االجتماعاتعدد االجتماعاتعدد االجتماعات                اسم عضــــو جملس اإلدارةاسم عضــــو جملس اإلدارةاسم عضــــو جملس اإلدارةاسم عضــــو جملس اإلدارة                                                                                                                                                                    
  حضور كامل  ٥  مســـتقل  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  مســـتقل  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة ترشيحات  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  لجنة الترشيحات عضو مجلس االدارة وعضو   خالد بن عبد العزيز الحوشــــان   ٨
  حضور كامل  ٥  مســـتقل  عضو مجلس االدارة وعضو لجنة الترشيحات  عبد الرحمن بن ابراهيم المديميــغ  ٩

  

  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(        دول
  ٣٠/١٠/٢٠١٩  ٧/٨/٢٠١٩  ٨/٥/٢٠١٩  ٩/٤/٢٠١٩        ات

  

          )٩(  )٨(  رر) ٧(  
  ٦/١١/٢٠١٩              

"فى السنة على االقل مرتين يجتمع مجلس االدارة " من النظام االساسي للشركة ) ٢٦(طبقا للمادة  
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אدوא//د 
    حضور جلسات  حضور جلسات   حضور جلسات    حضور جلسات الس    صفة      
  االمجايل         جلنةترشيحات  جلنة مراجعة    جلنة تنفيذية     بالتمرير    فعلي     العضوية  االسم                   

 

  ٣                  ١      ٢      مستقل  ان ـــــــــالثنيامحد بن عبد اهللا   ١
  ٣                  ١      ٢      تنفيذي  انـــــــــــــفهد بن ثنيان الثني  ٢
  ٨              ٥            ١      ٢      مستقل  نواف عبد ايــــــــد خاشقجي  ٣
  ٦            ٣              ١      ٢      مستقل  سعود بن عبد اهللا الثنيــــــــان   ٤
  ١١           ٣          ٥            ١      ٢      مستقل  حممد بن صاحل العــــــــــــــواد  ٥
  ٨              ٥            ١      ٢      مستقل  سعودي بن عبد اهللا البـــواردي  ٦
  ٣                  ١      ٢      تنفيذي  خالد بن عبد اهللا الغديـــــــــــر  ٧
  ٥            ٣              ١      ١      مستقل  فهد بن حممد براك احلــــربدي  ٨

 

ندددאدوא//د 
    حضور جلسات  حضور جلسات   حضور جلسات    حضور جلسات الس    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
  ٩               ٤             ١          ٤        مستقل  نواف عبد ايــــــــد خاشقجي  ٣
  ٦                   ١         ٤        مستقل  سعود بن عبد اهللا الثنيــــــــان   ٤
  ٩               ٤             ١          ٤        مستقل  حممد بن صاحل العــــــــــــــواد  ٥
  ١٠               ٤           ١             ١          ٤        مستقل  سعودي بن عبد اهللا البـــواردي  ٦
  ٦                 ١             ١         ٤        تنفيذي  خالد بن عبد اهللا الغديـــــــــــر  ٧
  ٥                   ١         ٤        مستقل  خالد بن عبد العزيز احلوشـــان  ٨
  ٦                 ١             ١         ٤        مستقل  عبدالرمحن بن ابراهيم املدمييغ  ٩

  

ًدא  :  אאوسאאزאמאدط)(אמאن
: 

  

  مساهمة في أن واحدجميع إعضاء مجلس االدارة ملتزمين بأن ال يشغل عضو مجلس اإلدارة أكثر من عضوية خمس شركات 
  

 اسم العضواسم العضواسم العضواسم العضو
         الشركات األخرى املتويل بها عضو جملس إدارةالشركات األخرى املتويل بها عضو جملس إدارةالشركات األخرى املتويل بها عضو جملس إدارةالشركات 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 مساهمه  مدرجة

  مكين كابيتال 
 )مقفله مساهمة ( 

  شركة اثراء كابيتال
 )مساهمة مقفله ( 

 

 
  شركة االتصاالت المتنقله سعود بن عبد اهللا البواردي

 )زين ( 
  شركة االطعمة الممتازه

 غير مدرجه

   

  الشركة الوطنية للبناء التسويق والبناء  محمد بن صالح العواد
 )مساهمه مدرجة ( 

    

  شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف    عبد الرحمن بن ابراهيم المديميغ
  )مساهمة(فيبكو               

  شركة تأثير المالية 
 ) سعوديةمساهمة ( 

شركة المستقبل للسيراميك 
 )مساهمه مقفله ( والبورسالن 

الشركة الوطنية للبناء 
 مساهمه مدرجة –والتسويق 
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א  :  מאמאאد 
  

  اعضاء جملس االدارة وزوجاتهم واوالدهم القصر   * 
  

  ميالدي ٢٠١٩األسهم في نهاية العام   التغير في األسهم   ميالدي ٢٠١٩ عدد األسهم أول العام  
  %  ٠,٢٢٧  سهم  ٧١٩٤٢          %  ٠,٢٢٧  سهم  ٧١٩٤٢  احمد بن عبد اهللا الثنيــــــان

  %  ٢,٥٧٨  سهم  ٨١٦٢٤٤  %  ١,٨٧٣  سهم  ٥٩٣١١٤  %  ٠,٧٠٥  سهم  ٢٢٣١٣٠  ــانــــفهد بن ثنيان الثنيـــ
  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠          %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  بد المجيـــد خاشقجينواف بن ع

  %  ٠,٠٦٨٩  سهم  ٢١٨٤٥          %  ٠,٠٦٨٩  سهم  ٢١٨٤٥  سعود بن عبد اهللا الثنيــــــان
  %  ٠,٠٠٤  سهم  ١١٣٣          %  ٠,٠٠٤  سهم  ١١٣٣  محمد بن صالح العـــــــواد
  %  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

  

  وزوجاتهم واوالدهم القصر كبار التنفيذيني  * 
  

  ميالدي ٢٠١٧األسهم والنسبة في نهاية العام   التغير في األسهم والنسبة  عدد األسهم والنسبة أول العام  
  %  ٢,٥٧٨  سهم  ٨١٦٢٤٤  %  ١,٨٧٣  سهم  ٥٩٣١١٤  %  ٠,٧٠٥  سهم  ٢٢٣١٣٠  فهد بن ثنيان الثنيــــــان
  %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠          %  ٠,٠٠٣  سهم  ١٠٠٠  خالد بن عبد اهللا الغـــــدير

  

  :  ندאدوא אמאو אמدوאوמوאزوאدאאس ودא
אنאوא 

  

        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  --           ال يوجــــــــــــــــدال يوجــــــــــــــــدال يوجــــــــــــــــدال يوجــــــــــــــــد  ١

  

א  :  ندאدوא אو אמ א אذنوאزوאמوאودמ  אود
אنאوא: 

  

        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

 
 

ودذوאא  :  س 
 

*  ميالدي ٢٠١٩تقر 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  الشركةاسم 
  بالكامل

  مديونية  ملكية شركة اجلبس
  ميالدي ٢٠١٨عام 

  مديونية
  ميالدي ٢٠١٩عام 

الشركة القطرية 
  السعودية

لصناعة الجبس 


אس 

  ريال  ٠٠٠٠  ريال  ٨٥٨,٧٥٠  %  ٣٣,٣٣  سهم ١,٣٣٣,٣٣٣  مليون سهم ٤   الدوحة - قطر

  ميالدي  ٢٠١٧/ ٦/  ٤هجرية الموافق  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
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:(دמ(אن  :  دس 
  

أ  او(  אאאמد)אدوא//د(: 
  

  عدد االجتماعات    
  حضور كامل  ٥  مســـتقل  رئيس لجنة المراجعة  نواف عبد المجيد صــالح خاشقجي  ١
  حضور كامل  ٥  مســـتقل  عضو لجنة المراجعة  وادـالعـمحمد بن صالح عبد العزيز   ٢
  حضور كامل  ٥  مســـتقل  عضو لجنة المراجعة  سعود بن عبد اهللا ابراهيم البـواردي  ٣

  

دول 
  ات

)٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(        
١٢/٣/٢٠١٩  ٦/٣/٢٠١٩  ٢٥/٢/٢٠١٩  ١١/٢/٢٠١٩  ٦/١/٢٠١٩        

  
  
  

ب  او(  אמאאد)نددאدوא//د(: 
  

  عدد االجتماعات    
  حضور كامل  ٤  مســـتقل  رئيس لجنة المراجعة  نواف عبد المجيد صــالح خاشقجي  ١
  حضور كامل  ٤  مســـتقل  عضو لجنة المراجعة  محمد بن صالح عبد العزيز العــواد  ٢
  حضور كامل  ٤  مســـتقل  عضو لجنة المراجعة  سعود بن عبد اهللا ابراهيم البـواردي  ٣

  

دول 
  ات

          )٨(  )٧(  )٦(  
          ٣٠/١٠/٢٠١٩  ٨/٨/٢٠١٩  ٨/٥/٢٠١٩  

  

  )١٢(  )١١(  )١٠(  )٩(          
١٧/١٢/٢٠١٩                

  
  

  :مهام لجنة المراجعة ومسئولياتها ما يلي * 
المراجعة بالشركة من أجل التحقق من  االشراف على إدارة  )١

مدى فاعليتها بتنفيذ االعمال والمهمات واحكام الرقابة 
  الداخلية بالشركة

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب برأيها   )٢  
  وتوصياتها بهذا الشأن

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات   )٣
  ظات الواردة بالتقاريرالتصحيحية للملحو

التوصية لمجلس االدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم   )٤  
  وتحديد أتعابهم

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

  المراجعة

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

  .عرضها على مجلس االدارة 
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي   )٧

  والمقترحات والتوصيات لمجلس االدارة
اتها دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء ملحوظ  )٨  

  عليها 
دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية   )٩

  ومتابعة ما تم في شانها 
      

 
 
 

 ً  أ(  وאאאמد)אدوא//د(: 
  

            )٣(  )٢(  )١(    
          جدول  حضور كامل  ٣  رئيس  سعود بن عبد اهللا الثنيــــان  ١
    ٣/٤/٢٠١٩  ٥/٣/٢٠١٩  ٢٧/١/٢٠١٩  االجماعات  حضور كامل  ٣  عضو  محمد بن صالح عبدالعزيز العواد  ٢
            حضور كامل  ٣  عضو  فهد بن محمد براك الحــبردي  ٣
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  : مهام لجنة الترشيحات والمكافأت
للسياسات والمعايير المعتمدة ومراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة التوصية لمجلس االدارة بالترشيحات لعضوية المجلس وفقا   )١

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

  .العمال مجلس االدارة الوقت الذي يلزم أن يخصصة العضو 
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 
  .ذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخري التأكد بشكل سنوي استقاللية االعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إ  )٤
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت اعضاء المجلس وكبار التنفيذيين مع مراعاة استخدام معايير ترتبط باالداء وال يتعارض من   )٥

  النظام 
 

  ب(  אמذאאد)نددאدوא//د(: 
  

            )٢(    )١(    
          جدول  حضور كامل  ١  رئيس  احمـد بن عبد اهللا الثنيــــان  ١
        ١٧/٤/٢٠١٩  االجماعات  حضور كامل  ١  عضو  فهد بن ثنيان الثنيـــــــان  ٢
            حضور كامل  ١  عضو  سعود بن عبد اهللا البـــواردي   ٣
            حضور كامل  ١  عضو  عبد اهللا ابراهيم الغديـرخالد بن   ٤
            حضور كامل   ١  عضو   عبد الرحمن بن ابراهيم المديميغ  ٥

ا م ا  

١(   ن اا  رض ذ   اترض واا  ا   
٢(  ات اوا وو ارد اا ى ووع  اا  ادارة ا   اف واا  اردا و

 ذات ا ا  رو.  
٣(  ا  رض أ  ، ا ل اأ  ارات اذ ات واوا اار اى إن اوا م ا

  .وت ا اب وا ام و ا ام 
٤(  ا ا و ت ادارة او  ا ا و داروا وا وا ا ا    اراتوا

 دارةا  رھ اادارة ا    
٥(   ظه اھ    م ا  ور مو ا ل اا  ا ا .  
٦(  وا ا  رض ذ   ت ذات اا  و  ا  ا ت وا  ا م ا ا

 ا و  و اض اا  ا  وذ  م اوا  ا.  
  ا ء اوع وا ادار اى    ط  ر ا  ادارة   رض ذ  ال  )٧

  ) .ا و ات  ا( ان اى 
٨(  ء اات اأ  ارا و أ ا  ا  ب ان اء وث ا  ن ا  

 
 

را * طאאدא)אאא(אמאد 
 

     جدول  رئيس ايد صــاحل خاشقجينواف عبد  ١

     االجماعات  عضو ـوادـحممد بن صاحل عبد العزيز الع ٢

       عضو سعود بن عبد اهللا البــــواردي ٣
 
 

          مهام اللجنــــةمهام اللجنــــةمهام اللجنــــةمهام اللجنــــة        
حول نوعية ومستوى المخاطر لكافة انشطة الشركة والعمل على مراجعتها والحرص  )حالية ومستقبلية ( وضع استراتيجية شاملة  )١ :

 .على تطويرها بشكل دوري على ضوء المتغيرات والتأثيرات المحيطة 
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وضع سياسة تتناسب مع اعمال الشركة مع تحديد المخاطر التى تتعرض لها الشركة ومراقبتها مع مراعاة تطويرها وتحديث هذه  )٢ 
 .السياسات 

 .ومن شانها التأثير على نشاط الشركة والتحصيل المالي لمستحقاتها ) داخليا وخارجيا ( مواكبة تطورات الظروف المحيطة  )٣ 

متابعة االجراءات المتبعة وأوجه القصور المحتملة فى الضوابط الداخلية وبيئة المخاطر المحيطة وإدارتها وذلك عند الموافقة على  )٤ 
 التوسعات وفتح االسواق الجديدة 

تملة وموجزة وشاملة توصيل المعلومات المناسبة لمجلس االدارة واإلدارة التنفيذية فى الوقت المناسب من خالل تقارير دقيقة ومك ) ٥ 
 عن نشاط الشركة 

 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  )٨ 
 يتعلق بإصدار التقارير وتطبيق الضوابط الداخلية 

 جراءات الصحيحة والوقائية المقترحة  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  )١١ 
 .الشركة فى شتى ادارتها وأقسامها ومصانعها تواجهها 

 
 

  :  אא 
 
 

*  للعام السابق  ١١,٤٠٧,٧٨٩ريال مقابل  ١١,٩٣٦,٦٤٩ )ميالدي ٢٠١٩(العام المالي اثني عشر شهراً خالل  التشغيليبلغ الربح
 % . ٥وذلك بارتفاع  ) ميالدي ٢٠١٨( 

 

 ٦١,١٨٧,٢١٧  ميالدي ٢٠١٨ريال مقابل العام الماضي  ٧٠,١٨١,٦١٥مبلغ   ميالدي ٢٠١٩اجمالي مبيعات الشركة لهذا العام   *
.ريال  ٣,٦٠٢,٤٩٢  ميالدي ٢٠١٩وبلغت الزكاة الشرعية لعام ) ريال   ١٤,٥٠٨,٩٨٥( قبل الزكاة ريال صافى الدخل  

 
 

  التغيري  ميالدي ٢٠١٩عام   ميالدي ٢٠١٨عام   
  %  ١٥  +  ريال  ٧٠,١٨١,٦١٥  ريال  ٦١,١٨٧,٢١٧  المبيعات 

  %  ٥  +  ريال  ٢٠,٢٠٧,٣٨٧  ريال  ١٩,٢٣٦,٤٠٣  مجمل الربح 
  %  ٥  -  ريال  ١٠,٩٠٦,٤٩٣  ريال  ١١,٥٣٤,٠٨٣  صافي الربح بعد الزكاة 

  %  ٤٢  -  ريال  ٩,٩٩١,١٢٠  ريال  ١٧,٠٧٧,٧٢٨  اجمالي الدخل الشامل 
  %  ٠,٠٩٥  -  ريال   ٤٤٤,٦٧٩,٢٦١  ريال   ٤٤٨,٩٥٤,٨١٩  اجمالي حقوق المساهمين 

        ٠,٣٢    ٠,٥٤  من اجمالي الدخل الشامل ربحية السهم 
 
 
 
 

(ממ)وودوאسوאذن  :  ن 
 
 

*  ما يلي يود مجلس اإلدارة أن يوضح لحضراتكم أن رئيسه وأعضاءه لم يتقاضوا مخصصات أو مزايا بخالف: 
  موضح بالجدول ادناه  (واللوائح النظام المبالغ التي حددها(  
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(  لس واللجان لعامكما يلي  ميالدي  ٩/٤/٢٠١٩الدورة املنتهية فى (  ميالدي ٢٠١٩بدل حضور جلسات ا: 
 

  

 אدد دد אدل ولא אدא 
  ريال  ٩٦,٠٠٠  ريال  ٩٠٠٠  ريال  ٣٠٠٠  ٣  ٨  بدل جلسات مجلس االدارة 
  ريال  ٤٥,٠٠٠  ريال  ١٥٠٠٠  ريال  ٣٠٠٠  ٥  ٣  بدل جلسات لجنة المراجعة
  ريال  ٢٧,٠٠٠  ريال  ٩٠٠٠  ريال  ٣٠٠٠  ٣  ٣  بدل جلسات لجنة ترشيحات
    .....  ريال  ٠٠٠  ريال  ٣٠٠٠  -   ٣  بدل جلسات اللجنة تنفيذية

  ريال  ١٤١,٠٠٠  االجمالي
  

(  لس واللجان لعامكما يلي  ميالدي  ١٠/٤/٢٠١٩الدورة اجلديدة من (  ميالدي ٢٠١٩بدل حضور جلسات ا: 
 

  

 אدد دد אدل ولא دאא 
  ريال  ١٣٥,٠٠٠  ريال  ١٥٠٠٠  ريال  ٣٠٠٠  ٥  ٩  بدل جلسات مجلس االدارة 
  ريال  ٣٦,٠٠٠  ريال  ١٢٠٠٠  ريال  ٣٠٠٠  ٤  ٣  بدل جلسات لجنة المراجعة
    ٠٠٠٠٠  ريال  ....  ريال  ٣٠٠٠  -   ٣  بدل جلسات لجنة ترشيحات
  ريال  ١٥,٠٠٠  ريال  ٣٠٠٠  ريال  ٣٠٠٠  ١  ٥  بدل جلسات اللجنة تنفيذية

  ريال  ١٨٦,٠٠٠  االجمالي
  

 

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

  ريال  ٥٠,٠٠٠  مبلغ سنوي   رئيس لجنة المراجعة  نواف عبد المجيد صــالح خاشقجي  ١
  ريال  ٥٠,٠٠٠  مبلغ سنوي  عضو لجنة المراجعة  عبد العزيز العــوادمحمد بن صالح   ٢
  ريال  ٥٠,٠٠٠  مبلغ سنوي   عضو لجنة المراجعة  سعود بن عبد اهللا ابراهيم البـواردي  ٣

 
 

 نذא 
    اجمالي بدالت سنوية   اجمالي رواتب سنوية       االجمالي الكلي سنويا  

    ريال  ١٨١,٢٨٥  ريال  ٣٦٠,٠٠٠  دارة والمدير العامعضو مجلس اال     ريال  ٥٤١,٢٨٥  
    ريال  ٥٥,٥٠٠  ريال  ٢٢٢,٠٠٠  مدير فني مصانع الرياض     ريال  ٢٧٧,٥٠٠  
    ريال  ٢٣,٧٠٠  ريال  ٥٤,٠٠٠  مدير شئون الموظفين      ريال  ٧٧,٧٠٠  

    ريال  ٢٧,٠٠٠  ريال  ٨٤,٠٠٠  مشرف فرع الدمــــام     ريال  ١١١,٠٠٠  
    ريال  ١٦,٥٠٠  ريال  ٥٤,٠٠٠  فني مصانع ينبع مدير     ريال  ٧٠,٥٠٠  

 
 
 

بصرف مبلغ مليون ) ٥٥(للتصويت عليه بالجمعية العامة رقم اء المجلس وتم وضع بند توصيه ضلم يتم احتساب مكافاة الع مكافأة اعضاء مجلــس االدارة 
 .عضو من اعضاء المجلس  الف ريال بواقع مائتين الف لكل وثمانمائة

 
 
 
 
 
 

  :  אوز 
 

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

ري وز ارح او  اھن د م ات و اروت واف ارى وازة    ) :٦٢(املادة 
 ا وا:  

ن  ارح ون اط اظ ر ووز ان  %)١٠( راة    اظ ارى ذات ا ب و         اااا
ن رأس ال ادوع ووز اص  ظم ار %) ٣٠(رر ا ا اد وف ھذا اب   اط اذور 

 ص ا طن او حرا  ن   ب  سوراذم اظا ددھ راض ا  

٢٢٢٢         طوز ھذا ا ل واذادة راس ااو ز رر ا ط  ظا طدم ا)ز  %)٣٠ وعدل ان راس ا
  ا ان رر وز ازدة  اھن  اوات ا  ق  ار ار   وز اب ارر

  م  ظم ار اس

٣٣٣٣           دارھ نھا  أو  كد ذ ن ا وزع )ن%) ٥  ن  حار  م وع وإذادل ارأس ا
 دوات اح ان ار  طوز ا  ھذه ا وز واتا.  

٤٤٤٤          رة ص)١٠ (% وز   دارةس ا ءة ا ن ا٥٠٠٫٠٠٠   )  فا  ( و ل
 ووز ادة وا  ءا ن  رف دا ا )م ) ٣٩ظن ھذا ا.  

٥٥٥٥          د ھذه از وز ان  رح ان ار   ةت ا ت %) ١٠(اذاطم ا د كح وذرا  ن
م اظم وظم ا ط ا ا رر ن ا ل  نھا  ر وز دس وا ر)ل %) ٥ ن رأس

 ط ون كف ذ رد لو وا رھ ت ادد ا   ةق ھذه اون ا ان  وعدا را.  

  .وزع ن ا د ذك  ا ن ارح  اھن         ٦٦٦٦

٧٧٧٧        را  ق  حرن ا كد ذ   رفا  رر ان دا ا  دارةس ا و  ءا  

٨٨٨٨         ل ا دارةس ا ءا  ل  ل ل ن  دا ا ا دارة اس ا رر ل ب ان
اء اس وم ن او  هت ودل روت ور ذك ن ازا وان ل ذك  ن  ا ن 

 ت ادد اس وت ا دد ن  ل ا رات واناو ا او ادار  لر اظ وه  ن اوادار
 عر اا ر ن و ل رھ ا .  

٩٩٩٩          ق ذيدر ا كري وذت اطون ا رر ح انرا   مب ا دد د دا ا 
ار او ل وز ارح  در ان  اھن و اذورة ذك ان ط ن  ارح  ء 

تؤن ھذه ا  ون  و او را  ت اؤ  

 وز ان دم اط ا إ رار ن ا ا ر اد وإذا م ن ھذا اط   رض ن ز         ١٠١٠١٠١٠
 دارة انس ا راحا  ءا دا ا نھاو ا را   ود  ر رر  

درة ن ھ اوق وى او ر وي و ًواط اوز ر وز ارح ر  ھ ل وى او ف         ١١١١١١١١
 وز دارةس ا دا ا ل ا ن در ضو  ءا كوذ ا ر حار.  

 
 

  : اق ارح  )٦٣(املادة 

 رق وا ر رارن ان وھذا ا  درا ا رار ا ح ورا   ھمق ا
ق ودد اوز وون ا ارح  ام ان  ت اھن   اوم ادد 

  حرا وز ن  ا رار ا ذ دارة انس ا  ب دة ا د اا ا ا
  اھن
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 ن  وز  ا اد ادام ارح اة واطت ا ا وز داد ا ا  )٦٤(املادة 
  ام او زء   ا ل ذك واة ن اھن

 
  

 

ونא:**מאدאאسא: 
 

  :التوزيع على النحو التالي 
    صافى الدخل قبل خصم الزكاة الشرعية  ريال    ١٤,٥٠٨,٩٨٥    
    الشرعيــــــــةالزكاة : يخصم   ريال  )  ٣,٦٠٢,٤٩٢  (  
    صافي الدخل بعد خصم الزكاة الشرعية  ريال    ١٠,٩٠٦,٤٩٣    
    اضافة ارباح مبقاة  ريال    ١٢,٨٤٨,٤٠٣    
    اليـــــاالجم  ريال    ٢٣,٧٥٤,٨٩٦    
    من راس المال على المساهمين % ٣,٥يع توز  ريال  )  ١١,٠٨٣,٣٣٣  (  
    اقيــــــالب  ريال    ١٢,٦٧١,٥٦٣    
    )عرض على الجمعية للتصويت ( مكافاة اعضاء مجلس االدارة : يخصم   ريال  )  ١,٨٠٠,٠٠٠  (  
    ارباح مبقاة آخر العام - الباقي       ١٠,٨٧١,٥٦٣    

  

 

:دמאאאאאאدאوאزאאوאو  :  אدوون 
 

(  ميالدي بالشكل  ٣١/١٢/٢٠١٩تم 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  يوجد أي شك فحص واجراءات اخرى ضرورية تتفق مع نظام الشركات والنظام االساسي للشركة وأنه ال
.ذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها ملحوظة ت 

(  يظهر الدولية وبشكل ميالدي وفقا لمعايير المحاسبة  ٣١/١٢/٢٠١٩تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في
  .عدالة المركز المالي لها 

(  تحفظات عليها  أيه اخطاء جوهرية وال يوجد أيهمن يظهر من تقرير مراجعي الحسابات بان القوائم المالية خالية  
(  من الهيئة أو من أي جهة ميالدي  ٢٠١٩لعام وجد أي عقوبة او جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة تال

  اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية 
  

   بما يلي ولجنة المراجعة يقر المجلس:  
  بالشكل الصحيح  ميالدي  ٢٠١٩لعام  انه تم اعداد سجالت الحسابات  )١

  ميالدي ٢٠١٩خالل 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  مواصلة نشاطهاانه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على   )٤

خالل العام المالي  ال يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية الحد اعضاء مجلس االدارة او االدارة التنفيذية او كبار التنفيذيين  )٥
  .ميالدي  ٢٠١٩
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  )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  ٢٠١٩للعام المالي 

    

النظام االساسي للشركة ونظام تقوم الشركة بتطبيق االحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات ، وبما يتوافق مع   :  وونאن
الشركات السيما 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 
    

        : : : :     ) ) ) ) ٥٥٥٥٥٥٥٥((((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  ٣١/١٢/٢٠١٩التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  )١
 .ميالدي  ٣١/١٢/٢٠١٩التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  )٢
 .ميالدي  ٣١/١٢/٢٠١٩التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  )٣
 .ميالدي  ٢٠١٩التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي  )٤

 ١١,٠٨٣,٣٣٣ميالدي بمبلغ   ٢٠١٩عن العام المالي ارباح للمساهمين توصية مجلس االدارة بتوزيع  علىالتصويت   )٥
 لمالكياالرباح المقترح توزيعها حقية وتكون أمن راس المال %  ٣,٥نسبة والتى تمثل  للسهم) هلله  ٣٥(بواقع ريال 

يوم نهاية ثاني يوم تداول يلي ب) مركز االيداع ( ركة مركز ايداع االوراق المالية المقيدين فى سجالت شالشركة  سهمأ
   هجرية ١٤٤١رمضان  ٤الموافق  ميالدي ٢٠٢٠ابريل  ٢٧اهللا اعتبارا من  بإذنصرف االرباح يكون انعقاد الجمعية العامة وس

، وذلك لفحص ومراجعة  على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعةالتصويت  )٦
والربع ) والقوائم السنوية الثاني والثالث والرابع  ( ميالدي الربع  ٢٠٢٠والبيانات للسنة المالية  وتدقيق القوائم المالية

 وتحديد أتعابهميالدي  ٢٠٢١االول من عام 

ريال بواقع مائتين  ١,٨٠٠,٠٠٠التصويت على توصية مجلس االدارة بتوزيع مكافأة ألعضاء مجلس االدارة بمبلغ اجمالي   )٧
  .الف ريال لكل عضو 

        

جميع عمالء كما يقدم المجلس الشكر لصناعات الوطنية ا للهاهتمامالشكر والتقدير للحكومة الرشيدة التي تولي ويقدم المجلس 
الشركة داخل وخارج المملكة على ثقتهم وحسن اختيارهم لمنتجات الشركة كما ال يفوت المجلس أيضاً أن يشيد بالمجهودات التي 

         .وبي الشركة واعضاء مجلس االدارة وكافة منس يبذلها رئيس
وعلى ثقتكم التي بالحضور المساهمين على تلبية الدعوة لالخوة  الشكرتقديم ومجلس ادارة الشركة وكافة منسوبيها ال يسعهم إال 

أوليتموها لمجلسكم ، سائلين المولى الكريم أن يحفظ لبالدنا أمنها واستقرارها ورخائها تحت قيــادة خادم الحرمين الشريفين 
د بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع ـوصاحب السمو الملكي االمير محمسلمان بن عبدالعزيز حفظه اهللا الملك 

  واهللا الموفق ،،،........   وحكومتهم الرشيدة وأن يوفقهم جميعاً لما فيه الخير واالزدهار لوطننا الغالي
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ميالدي2019/04/09يف 

ة ام او ط ز ط ز ة رس اس ة ال ا وع دلدل ور ن

و او ادب ت
او ان ار إن اس 
وس ات انت ا ورا روا دارءوان ا ن لرة الا طو( ا ) دا 

200,0009,0000209,0000209,000أد ن د ان1

2 ددا ن واف200,0009,00015,000224,0000224,000

200,0009,0009,000218,0000218,000ود ن د  ان 3

200,0009,00024,000233,0000233,000د ن  اواد4

200,0009,00015,000224,0000224,000ود ن د  اواردي5

200,0006,0009,000215,0000215,000د ن د راك اردي6

200,0009,0000209,0000209,000د ن ن ان 1

200,0009,0000209,0000209,000د ن د  ادر2

ميالدي2019/04/10من 

ة ام او ط ز ط ز ة رس اس ة ال ا وع دلدل ور ن

و او ادب ت
او ان ار إن اس 
وس ات انت ا ورا روا دارءوان ا ن لرة الا طو( ا ) دا 

200,00015,0003,000218,0000218,000أد ن د ان1

2 ددا ن واف200,00015,00012,000227,0000227,000

200,00015,0000215,0000215,000ود ن د  ان 3

200,00015,00012,000227,0000227,000د ن  اواد4

200,00015,00015,000230,0000230,000ود ن د  اواردي5

200,00015,0000215,0000215,000د ن د ازز اون6

7دم اراھن ا نردا200,00015,0003,000218,0000218,000

200,00015,0003,000218,0000218,000د ن ن ان 1

200,00015,0003,000218,0000218,000د ن د  ادر2

دل روت 

دل روت 

االعضاء املستقلني 

االعضاء التنفيذيني

املكافآت املتغريةاملكافآت الثابتة 

اوع ااوع زا  ام او 

الدورية املنتهيةمكافات اعضاء جملس االدارة 

املكافآت املتغريةاملكافآت الثابتة 

اوع ااوع ت دور  ن ارح اوع زا  ام او 

االعضاء املستقلني 

االعضاء التنفيذيني

الدورة اجلديدة مكافات اعضاء جملس االدارة 

 ت دور وعا  ن ارح 
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شركة الجبس األهلية
NATIONAL GYPSUM COMPANY

2019201920192019حىت عامحىت عامحىت عامحىت عام2012201220122012تطور شركة اجلبس االهلية من عام تطور شركة اجلبس االهلية من عام تطور شركة اجلبس االهلية من عام تطور شركة اجلبس االهلية من عام 

YEAR2012YEAR2013YEAR2014YEAR2015YEAR2016YEAR2017YEAR2018YEAR2019

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

صافى المبيعات 


صافي الربح بعد الزكاة


االرباح الموزعة 


5%8%6%6%5%0%4%3.5%

مقترح عرض على الجمعية 

حقوق المساهمين


رأس المال المدفوع


عدد االسهم


زيادة رأس المال


راس المال المستثمر


اجمالي الموجودات الثابته بالتكلفة


            PROFITS   الرحبية    الرحبية    الرحبية    الرحبية 

82,267,79780,538,48482,861,95178,899,15983,075,800

20,071,91817,788,04321,727,03020,557,65515,607,639-16,417,69611,534,08310,906,493

15,833,33325,333,33319,000,00019,000,00015,833,333012,666,66711,083,333

OWERSHIP   امللكيــــــــــــة    امللكيــــــــــــة    امللكيــــــــــــة    امللكيــــــــــــة 

451,335,365458,775,073476,534,803469,475,524468,239,658431,877,091448,954,819444,679,261

316,666,667316,666,667316,666,667316,666,667316,666,667316,666,667316,666,667316,666,667

31,666,66731,666,66731,666,66731,666,66731,666,66731,666,66731,666,66731,666,667

00000000

    IVESTMET   االستثمار   االستثمار   االستثمار   االستثمار

488,580,018493,456,986480,799,030473,151,807471,742,739434,992,039452,044,037447,925,151

747,718,137748,658,244749,042,394749,937,841750,425,015690,182,217678,376,576679,153,681

25,700,00015,700,0005,700,000
مل وأفرغ للشركة

سد بالكا
س

ال توجد قروض على الشركة

ال توجد قروض على الشركة

ال توجد قروض على الشركة

ال توجد قروض على الشركة



43,765,89561,187,21770,181,615

قروض طويلة االجل


الطاقات االنتاجية للجبس ( طن )


الطاقات االنتاجية للحوائط ( م٢ ) 


كمية انتاج الجبس البودرة

25,700,00015,700,0005,700,000
مل وأفرغ للشركة

سد بالكا
س

ال توجد قروض على الشركة

ال توجد قروض على الشركة

ال توجد قروض على الشركة

ال توجد قروض على الشركة

LISCE    OF    PRODUTIO    CAPCITY  الطاقات   املرخص بها  الطاقات   املرخص بها  الطاقات   املرخص بها  الطاقات   املرخص بها

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

23,760,00023,760,00023,760,00023,760,00023,760,00023,760,00023,760,00023,760,000

        PRODUCTIO   االنتاج    االنتاج    االنتاج    االنتاج 

436,455455,432415,676439,268479,622340,575330,553422,439 كمية انتاج الجبس البودرة


كمية انتاج الحوائط الجبسية


اصول متداولة


اصول غير متداولة 


اجمالي االصــــــول


خصوم متداولة


خصوم غير متداولة 


اجمالي الخصــــــوم 


436,455455,432415,676439,268479,622340,575330,553422,439

1,320,248344,110450,643984,147744,260994,9341,150,3031,079,306

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

107,950,861111,507,438114,530,728133,295,375144,946,128124,631,290134,474,602129,703,683

409,489,818408,487,814387,501,485354,994,224345,076,570326,036,875333,102,928334,562,285

517,440,679519,995,252502,032,213488,289,599490,022,698450,668,165467,577,530464,265,968

28,860,66126,538,26621,233,18315,137,79218,279,95915,676,12615,533,49316,340,817

21,188,1819,330,9894,264,2273,676,2833,503,0813,114,9483,089,2183,245,890

18,622,71119,586,707 50,048,84235,869,25525,497,41018,814,07521,783,04018,791,074
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