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م2014تقرير جملس اإلدارة للعام املايل   

 
 

هذه الفرصة عن شكره للسادة املساهمني, وينتهز يسر جملس إدارة شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي أن يعرب 

كما يسر اجمللس  ملصلحة املشرتكة لعموم املساهمني،ليجدد التزامه ببذل كل جهده لالضطالع مبسئولياته وحتقيق ا

 .م31/12/2014م إىل 01/01/2014أن يتقدم بهذا التقرير املوجز عن نشاطات الشركة ونتائجها املالية للفرتة املمتدة من 

 نبذة عن الشركة
شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي هي شركة مساهمة سعودية مدرجة لدى سوق األوراق املالية السعودية، و ُتدار 

)خيوط  السجاد واملوكيت واملنتجات الوسيطة مثل اخليوطالشركة بطريقة احرتافية مهنية متخصصة يف جمال تصنيع 

األصباغ وإنتاج بطانات السجاد واملوكيت، وط النايلون( وإنتاج خي خيوط اإلكريليك، خيوط البولي بروبلني، البوليسرت،

، ومتتلك الشركة خطوط انتاج حديثة و متكاملة ولديها موظفون البطانيات بيعوإنتاج و، و إنتاج األنابيب الورقية، امللونة

 واسعة يف هذا اجملال. ة ميتازون مبهارة عالية وخرب

 حتت مسمى املصنع السعودي للسجاد لية حمدودةوشركة ذات مسؤالصناعي  وقد كانت شركة العبداللطيف لالستثمار

 عامة. م اىل شركة مساهمة2007عام  يفوقد حتولت 
 

 التابعةوالشركات الشركة أنشطة 
 

إنتباج البسباط ) املوكيبت( وقطبع السبجاد وسبجاد الصبالة وإنتباج اخليبوط           جمبال  يفالرئيسية منصببة   الشركة أنشطةإن 

السجاد واسترياد وتشغيل األجهزة املشعة اخلاصة مبصانع الشركة مبوجب ترخيص معهد حببو  الطاقبة    اخلاصة بصناعة

ضببافة إىل إلالذريببة وكببذلك شببرا  وبيببع األراضببي ومتلببك العقببارات وإقامببة املببباني عليهببا واسببتثمارها لصببا  الشببركة با    

الغبزل   إنتباج خيبوط  طة الشبركات التابعبة تنصبب يف    ترميم(، كما أن أنشب وهدم وح ليتصواملقاوالت العامة للمباني) إنشا  

صبناعة البطانيبات وخيبوط     ،خيوط البولي ببروبلني وبطانبة السبجاد األساسبية والثانويبة مبن الببولي ببروبلني        إنتاج ، الدائرية

النسبيجية تتلفبة   إنتباج املواسبري الكرتونيبة للبف املنتجبات      ، مللونات البالستيكية ومواد مثبته لأللوانا إنتاج ،اإلكريليك

إقامبة  ، إقامبة املبدارو واملعاهبد األهليبة ومراكبز التبدريب      ، صبناعة السبجاد وربارة اةملبة والتجزئبة للسبجاد      ، املقاسات

وإدارة املدن الصناعية واملباني التجارية وخدمات اإلعاشة واملقباوالت  العامبة للمبباني وشبرا  األراضبي إلقامبة املبباني عليهبا         

 :أو التقسيط أو االجيار لصا  الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصا  الشركة يع بالنقدواستثمارها  بالب
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 وفيما يلي بيان بالشركات التابعة
  

اسبببببببم 

 الشركببة
 نشاطها الرئيسي

الدولة  احملل 

 الرئيس

الدولة حمل 

 التأسيس
 نسبة التملك

رأو مال 

 الشركة التابعة

الشركة الوطنية 

 للغزل

الغزل  إنتاج خيوط

 الدائرية

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

 % النسيج الشرقية10

30,000,000 

شركة النسيج 

 الشرقية

خيوط البولي إنتاج 

بروبلني وبطانة السجاد 

األساسية والثانوية من 

 البولي بروبلني

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

 % الوطنية للغزل10

36,000,000 

شركة النسيج 

 الغربية

إنتاج بطانة السجاد 

األساسية والثانوية من 

البولي بروبلني وإنتاج 

 خيوط النايلون 

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

 للغزل % الوطنية10

16,500,000 

شركة أدفا 

 للبطانيات

صناعة البطانيات 

 وخيوط اإلكريليك

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

 % الوطنية للغزل10

20,000,000 

شركة نادين 

 العربية لأللوان

مللونات ا إنتاج

البالستيكية ومواد 

 مثبته لأللوان

العربية اململكة 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

 % الوطنية للغزل10

4,000,000 

مصنع شهد 

 للمنتجات الورقية

إنتاج املواسري 

الكرتونية للف 

املنتجات النسيجية 

 تتلفة املقاسات

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

 الوطنية للغزل% 10

1,300,000 

الشركة األوىل 

 للسجاد

صناعة السجاد ورارة 

اةملة والتجزئة 

 للسجاد

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة النسيج 50

 الغربية

 % الوطنية للغزل50

20,000,000 

شركة 

العبداللطيف 

 للتدريب

إقامة املدارو واملعاهد 

األهلية ومراكز 

 التدريب

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 95

 العبداللطيف

 % أدفا للبطانيات5

100,000 

شركة ريتاج 

الوصيل للخدمات 

والصيانة 

 واإلعاشة

إقامة وإدارة املدن الصناعية 

واملباني التجارية وخدمات 

اإلعاشة واملقاوالت  العامة 

إلقامة للمباني وشرا  األراضي 

املباني عليها واستثمارها  بالبيع 

أو التقسيط أو االجيار  بالنقد

لصا  الشركة وإدارة وصيانة 

لصا   وتطوير العقار

 الشركة

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

% الشركة األوىل 10

 للسجاد

 

2,000,000 



 4 

، كمبا أن الشبركة   %100من خالل املصانع والشركات التابعبة ابا والبت متتلكهبا بنسببة       وتقوم الشركة بتلك األنشطة

 مل تقم بإنشا  أي كيان راري اا خارج اململكة العربية السعودية.
ديببون أو أدوات  وكأسببهم أو صببك أيوهببذه شببركات ذات مسببؤولية حمببدودة. ومل تقببم تلببك الشببركات الفرعيببة بإصببدار   

 خالل السنة.
 

 العام للشركة األداء
 

 وحتقيقبًا للوعبود البت وعبد بهبا جملبس إدارة الشبركة         نتاج والتسويقة الت تبنتها الشركة يف جمال اإلتيجيالالسرت تنفيذًا

ببذل كل جهد لتحقيق املصبلحة املشبرتكة لعمبوم املسباهمني مبن خبالل تطبوير أدا  الشبركة يف تتلبف أوجبه نشباطاتها            

 يلي: ام م2014 اليخالل العام امل قفقد حتق،

م بعمببل توسببعات لبببعت شببركاتها التابعببة و ذلببك مببن خببالل  إضببافات علببى    2014قامببت الشببركة خببالل العببام   .1

 م ولقببد كانبببت 31/12/2014ريببال خببالل السببنة املاليبببة املنتهيببة يف      (97,541,005مبببا قيمتبببه )  األصببول الثابتببة  

 اإلضافات على النحو التالي:

 

األصل 
 المضاف

شركة 
 العبداللطيف
لالستثمار 
 الصناعي

شركة أدفا 
 للبطانيات

الشركة 
 األولى للسجاد

شركة النسيج 
 الشرقية

شركة نادين 
 العربية لأللوان

مصنع شهد 
للمنتجات 
 الورقية

الشركة 
 الوطنية للغزل

شركة النسيج 
 الغربية

شركة 
العبداللطيف 

 للتدريب
 اإلجمالي

 المباني
54,624 143,916 - - - - 7,646 85,372 - 291,558 

مباني تحت 
 اإلنشاء

497,550 - - 6,574,316 - - - 375,806 - 7,447,672 

مكائن 
ومعدا ت 

 ثقيلة

135,000 1,422,289 885,619 125,184 741,817 340,678 274,041 69,535,019 - 73,459,647 

 1,129,705 - 84,500 - - - 251,500 177,500 7,205 609,000 سيارات

أثاث 
 وأجهزة

102,199 245.451 364.961 1.364.333 160.854 2.575 43.325 291.675 1.100 2,576,473 

قطع غيار 
 مكائن

2,586,427 923.663 2.950.467 4.372.509 73.936 38.797 857.888 832.263 
 

12,635,950 

مكائن 
تحت 

 التركيب

- - - - - - - - - - 

 97,541,005 1.100 71.204.635 1.182.900 382.050 976.607 12.687.842 4.378.547 2.742.524 3,984,800 اإلجمالي
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  النتائج املالية 

مليون ريال للفرتة املماثلة من العام  266,83مليون ريال، مقابل  200,41االثين عشر شهر بلغ صايف الربح خالل فرتة  .1

 %. 24,89قدره  خنفاضالسابق وذلك با

مليون ريال للفرتة املماثلة من العام  328,97مليون ريال ، مقابل  263,99 عشر شهر االثينبلغ إمجالي الربح خالل فرتة  .2

  %. 19,75قدره  خنفاضالسابق با

مليون ريال للفرتة املماثلة من  274,87مليون ريال، مقابل  209,92 عشر شهر االثينبلغ الربح التشغيلي خالل فرتة  .3

 %.23,63قدره  خنفاضالعام السابق وذلك با

 .ريال للفرتة املماثلة من العام السابق 3,28ريال، مقابل  2,47عشر شهر  االثينبلغت رحبية السهم خالل فرتة  .4

يف  النسيباىل اخنفاض املبيعات واالرتفاع  التشغيليوالربح  اإلمجاليسباب االخنفاض يف صافى الربح والربح أتعود  .5

سعار املواد اخلام وارتفاع املصاريف أم املخزون نتيجة اخنفاض تكلفة املواد منسوبة اىل املبيعات واخنفاض تقيي

 يفاىل االخنفاض  باإلضافةها الشركة نتيجة احلريق تتكبد التىل تصص اخلسائر إالعمومية واالدارية وكذلك 

 .م2014العام  يفارباح االستثمارات العقارية 

أن الشركة قامت إىل لفت االنتباه خبصوص نشوب حريق يف مستودع احدى الشركات التابعة تأن تود الشركة  .6

مني كما قامت الشركة أبتسجيل مبلغ اخلسائر واملتوقع احلصول عليها من شركة التامني كذمه على شركة الت

 (21) يضاح رقمإ يفت ذلك تفصيالقد مت إيراد مني بقائمة الدخل، وأالغري مغطاه ضمن الت املتوقعةبتسجيل اخلسائر 

 املوحدة. القوائم املالية يف

 .رقام السنة احلاليةأرقام املقارنة لتتال م مع تصنيف أعادة تصنيف بعت إمت وردر اإلشارة إىل أنه   .7

 

  



 6 

 نتائج مبيعات وأرباح الشركات
 

 ركةبببالش اسم

املبيعات )متضمنة املبيعات 

 تتم بني الشركات( الت

)بعد إخراج صافى األرباح 

 الزكاة(

نسبة مشاركة 

الشركات التابعة 

 2014 2013 2014 2013 يف صايف الربح

 % 19 38,180 86,081 494,792 493,180 الصناعيستثمار اللشركة العبد اللطيف 

 % 27 53,994 38,797 311,127 302,197 شركة النسيج الشرقية

 % 9 17,382 22,098 163,500 179,178 الشركة الوطنية للغزل 

 % 24 49,255 56,745 348,716 383,696 شركة النسيج الغربية

 % 6 11,274 12,129 24,622 25,459 شهد للمنتجات الورقية مصنع شركة

 % 2 5,055 9,475 31,337 35,930 شركة نادين العربية لأللوان 

 % 7- 14,733- 2,511- 76,565 91,757 شركة أدفا للبطانيات

 % 19 38,875 43,057 368,376 360,615 الشركة األوىل للسجاد

 % 0 65 17 300 150 شركة العبداللطيف للتدريب

 % 1 1,064 940 11,287 9,265 شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة واإلعاشة

 % 100 200,411 266,828 1,830,622 1,881,427 اإلمجالبببببببي

   - 532887- 533,471- بني الشركبببباتخيصم املبيعات البينية 

    1,297,735 1,347,956  املبيعات الصافية للعمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال 
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 الشركة إليرادات  اجلغرايفالتوزيع 

 ( الف الرياالتآب)                    

 2014 2013 البيان
/  االرتفاعنسبة 

 االخنفاض

 % 2,47 763,791 745,351 املبيعات احمللية

 %11,39- 533,944 602,605 اخلارجيةاملبيعات 

 %3,73- 1,297,735 1,347,956 اجملموع

 

 اخلارجية الشركة إليرادات اجلغرايفالتوزيع 

 ( الف الرياالتآب)                   

 املبيعات الصافية لقبببببببببببببارةاسم ا م

 250,429 آسيببببببببببببببببببببببببببببببباقارة  1

 377 أمريكا اةنوبية قارة 2

 151,787 قارة أفريقببببببببببببببببببببببببيا 2

 103,164 أمريكا الشمالية قارة 3

 14,496 قارة أوروببببببببببببببببببببببببببببا 4

 13,691 قارة اسرتاليببببببببببببببببببببببا 5

 533,944 اإلمجببببببببببببببببببببببببببببببببببالببببببببببببببببببببببببببي
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 داخليةال الشركة إليرادات اجلغرايفالتوزيع 

ترتكز مجيع أعمال الشركة مبدينة الريباض باململكبة العربيبة السبعودية، إال أن الشبركة متتلبك بعبت صباالت العبرض          

الشببركات التابعببة( وقببد مت احلصببول علببى إيببرادات مببن تلببك املعببارض          ىحببدإللبطانيببات )واملسببتودعات لشببركة أدفببا   

 واملستودعات على النحو اآلتي :

 

 ( الف الرياالتآب) 

 املبيعات الصافية اسم املنطقة م

 7,592 املنطقة الغربية 1

 15,708 املنطقة الوسطى 2

 3,661 املنطقة الشرقية 3

 4,686 املنطقة الشمالية 4

 8,788 املنطقة اةنوبية 5

 40,435 اإلمجببببببببببببببببببببببببببببببببببالببببببببببببببببببببببببببي
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 م2014م إىل العام 2010ملخص النتائج املالية من العام 

       قائمة املركز املايل ( أ

 الرياالت( اليني)مب               

 2014 2013 2012 2011 2010 بيبببببببببببببان

 1,234,54 1,236,25 1,179,58 1,049,66 961,27 املوجودات املتداولة

 135,95 86,38 145,19 129,27 54,20 أخرى موجودات

 529,95 495,92 504,48 501,20 493,82 ثابتة موجودات

 1,900,44 1,818,55 1,829,25 1,680,13 1509,29 جمموع املوجودات

 650,80 543,75 530,86 386,78 299,14 املطلوبات املتداولة

 22,32 48,73 83,57 74,17 قروض طويلة األجل
                

 -    

 5,07 5,19 5,14 5,50 6,43 تصص مكافأة نهاية اخلدمة

 1,244,57 1,247,29 1,244,52 1,204,28 1129,55 جمموع حقوق املساهمني

 1,900,44 1,818,55 1,829,25 1,680,13 1509,29 جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني

 

وذلك عن طريق منح أسهم مبعدل  مليون ريال 812250000مليون ريال اىل  650000000و مال الشركة من أمتت زيادة ر 2008عام  يف:  ةمالحظ

 .% من رأو املال25
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  ب( قائمة الدخل

 الف  الرياالت(آ)ب               

 2014 2013 2012 2011 2010 بيان

 1,297,735 1,347,956 1,454,529 1,337,460 1,138,989 صافى املبيعات

 1,033,741- 1,018,984- 1,101,887- 1,109,769- 923,433- تكلفة املبيعات

 263,994 328,972 352,642 227,691 215,556 جممل الربح

 83,253- 88,352- 93,795- 76,543- 68,414- جمموع املصاريف واالعبا 

 19,670 26,208 4,832 4,832 5,281 أخرىإيرادات 

 200,411 266,828 263,679 155,980 152,423 ةصافى دخل السن

رحبية السهم من الربح 

 التشغيلي
2,05 2,08 3,62 3,38 2,58 

 2,47 3,28 3,25 1,92 1,88 رحبية السهم من الربح الصايف
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 ج( ملخص قائمة التدفق النقدي
 الرياالت( آالف)ب            

 2014 2013 بيببببببببببببان

 233,245 231,617 صايف النقد املتولد من عمليات التشغيل

 142,129- 14,382 صايف النقد املستخدم يف عمليات االستثمار

 93,735- 228,343- صايف النقد املستخدم يف عمليات التمويل

 2,619- 17,656 النقدية من العملياتصافى التدفقات 

 109,424 91,768 بداية السنة –النقد و ما يف حكمه 

 106,805 109,424 نهاية السنة –النقد و ما يف حكمه 

 

  م لتتالئم مع تصنيف السنة احلالية.2013مت إعادة تصنيف بعت األرقام املقارنة يف العام 

 

 د( عناصر التكلفة إىل املبيعات
 منسوبًة إىل املبيعات: صر التكلفةابعنالتحاليل اخلاصة يوضح اةدول أدناه 

 

 بيببببببببان

 القيمة مباليني الرياالت السعودية

نسبة من املبيعات  2013

% 

نسبة من املبيعات  2014

% 

  1,297,74  1,347,96 املبيعات

 % 59,8 776,22 %57,5 775,00 تكلفة املواد اخلام

 % 16,1 209,50 % 15,9 214,27 تكلفة التصنيع

 % 4,9 63,50 % 4,7 63,26 االستهالك

التكببببببببباليف العامبببببببببة  

 اإلدارية

20,76 1,5 % 23,77 1,8 % 

 % 2,3 30,31 % 2,5 33,34 تكاليف التسويق

 % 1,1 14,50 % 1,6 21,80 الزكاة

 
   م جز ًا ال يتجزأ من هذا التقرير2014تشكل القوائم املالية للشركة للعام.  
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 ) ط.ذ.ع ( عالقةاملعامالت مع جهات ذات 
 

 وذلك كاآلتي:م  بإجرا  معامالت مع جهات ذات عالقة 31/12/2014 يفقامت الشركة خالل السنه املنتهية 

 

 الف  الرياالت(آ)ب                

اسم اةهة ذات 

 العالقة

مدين  رصيد
 أول المدة

1-1-2014 

مبيعات إلى 
 من ط. ذ.ع

خدمات ومنافع 
 مقدمة إلى 

 ط. ذ.ع

خدمات 
ومنافع من   

 ط. ذ.ع

المشتريات 
 من ط. ذ.ع

دفعات 
مستلمة من 

 ط. ذ.ع

دفعات مسددة 
 إلى 

 ط. ذ.ع

الرصيد نهاية 
 مدةال
31-12-

2014 
مفروشبببببببببببببببات 

 العبداللطيف
14977 69804 4385 1423 720 73377 778 14424 

شركة توزيع 

 الغاز الطبيعي
- - - - 1925 - 1925 - 

 14424 2703 73377 2645 1423 4385 69804 14977 اإلمجالي
 

  بعت املعامالت مع األطراف ذات العالقة املوضحة باةدول أعاله،  م بإجرا 2014قامت الشركة خالل العام

 وعليه وجب التنويه على ما يلي:

وهو عضو يف جملس اإلدارة مفروشات العبداللطيف والت ُيديرها األستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف، -1

لدورته احلالية، وقد بلغت قيمة املعامالت اةوهرية كما هو موضح باةدول أعاله ، مع العلم بأن شروط هذه 

 املعامالت تتشابه مع الدائنني واملدينني التجاريني العاديني وبدون أي شروط خاصة.

عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية جملس إدارتها شركة توزيع الغاز الطبيعي والت يشغل األستاذ / -2

وهو عضو يف جملس إدارة الشركة لدورته احلالية، وقد بلغت قيمة املعامالت اةوهرية كما هو موضح 

باةدول أعاله ، مع العلم بأن شروط هذه املعامالت تتشابه مع الدائنني واملدينني التجاريني العاديني وبدون أي 

 شروط خاصة.

 در اإلشارة إىل وجود عقود إجيارات لصا  الشركة واملستأجر هو )مفروشات العبداللطيف والت ُيديرها ور

( ألف .ريال 2,899األستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو يف جملس اإلدارة لدورته احلالية( بقيمة )

( ريال سنويًا لصا  الشركة 1,227سنويًا واتفاقية إعاشة لبعت موظفي مفروشات العبداللطيف بقيمة )

 ( ألف ريال.259وجمموعة خدمات ومنافع متنوعة بقيم )

وردر اإلشارة إىل وجود عقود إجيارات لصا  الشركة وشركاتها التابعة واملؤجر هو )مفروشات العبداللطيف 

ته احلالية( بقيمة والت ُيديرها األستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو يف جملس اإلدارة لدور

 ( ألف ريال.373( ألف ريال سنويًا باإلضافة إىل خدمات مقدمة من مفروشات العبداللطيف مبا قيمته )1050)
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 املدفوعات النظامية
 الف  الرياالت(آ)ب                 

 البيبببببببببببببببببببببببببببان م2014سنة  بيبببان

 والضرائبالزكاة  20102 الزكاة الشرعية

 االجتماعيةالتأمينات  4028 سداد اشرتاكات املوظفني مبا فيها معاشات وأخطار مهنية

 اةوازات و وزارة العمل 9450 رديد إقامات ورخص عمل موظفي الشركة

 الرسوم اةمركية 2258 رسوم مسددة ملصلحة اةمارك

 للمروراإلدارة العامة  27 ت وشاحنات الشركةارديد استمارات سيار

 إدارة املدن الصناعية 1045 سداد اجيارات مواقع الشركة

 رسوم التأشريات )االستقدام( 1400 استقدام األيدي العاملة

 تداول –السوق املالية  400 رسوم تقديم اخلدمات

 أخرى 237 تصاديق من الغرفة التجارية ووزارة اخلارجية

 

 املدن الصناعية غرامات فرضت على الشركة من إدارة املدن الصناعية إدارة  تتضمن املبالغ املذكورة يف بند

 ( ريال سعودي.1000ومناطق التقنية مبا يعادل )

 م2015وسيتم دفعه خالل العام ريال  ألف (14,500)الزكاة التقديرية على الشركة  تبلغ. 

 املؤسسة العامة غرامات فرضت على الشركة من التأمينات االجتماعية  تتضمن املبالغ املذكورة يف بند

 ( ريال سعودي.30,000مبا يعادل ) االجتماعيةللتأمينات 

 اةوازات إدارة اةوازات و وزارة العمل غرامات فرضت على الشركة من إدارة  تتضمن املبالغ املذكورة يف بند

 ( ريال سعودي.31,000يعادل ) مبا

 

 ةواملخاطر احملتمل ةوالتوقعات املستقبلي ةاخلطط و القرارات املهم
 

 اخلطط والقرارات

 

 .و وقف عملياتهاة أالشرك ةعادة هيكلالوقت احلاضر إل يف ةني ةليس لدى الشرك

 

 التوقعات املستقبلية

 

إن االخنفاض الكبري يف أسعار البرتول واملنتجات البرتولية قد انعكس على أسعار املواد اخلام الرئيسية املستخدمة يف 

صناعاتنا وبنا ًا عليه فإنه ال يتوقع زيادة يف أرقام إيرادات الشركة بشكل كبري حتى لو زادت الكميات املباعة فإن 
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على إمجالي إيرادات الشركة ، وعلى أية حال فإن بعت التوقعات االخنفاض يف أسعار بيع املنتجات سينعكس 

م إال أن بعت املؤسسات 2015للمؤسسات االقتصادية الدولية هي أن أسعار النفط قد تتعافى يف النصف الثاني من العام 

أسواق جديدة من أجل االقتصادية األخرى ال تتفق مع هذا الطرح وبنا ًا عليه فإن إدارة الشركة تبذل قصارى جهدها لفتح 

زيادة الكميات املباعة إال أنه يف املدى القصري ال يتوقع أن تكون هناك زيادة يف إيرادات الشركة ويف أحسن األحوال فإن 

 م.2014اإليرادات واألرباح املتوقعة لن تزيد كثريًا عن تلك الت حتققت يف العام 

 

 املخاطر احملتملة

 

ضافية إميكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من املمكن وجود تاطر  التل مجيع املخاطر املخاطر املوضحة أدناه ال تشم

  :أو قد تعدها الشركة غري جوهرية ،احلاليالوقت  يف للشركةليست معلومة 

 

ة، الوضع االقتصادي العاملي قد يكون له تأثري غري مباشر على أعمال الشركة املستقبلي،إن  االقتصاديةاملخاطر -1

سيولة يف السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، واملنافسة من الدولة ويشمل ذلك التغريات يف أدا  السوق، وال

والشركات الصناعية اخلارجية، والتطور التقين، و أسعار املدخالت واملنتجات النهائية للشركة، والتضخم، واألحدا  

و تقلب أسعار الصرف وبدائل املنتجات  تأثري على أسواق الشركات،السياسية والدبلوماسية الت ميكن أن يكون اا 

 الت قد يكون اا تأثري على أعمال وعوائد الشركة.

إدارة أعمال الشركة ختضع ألنظمة وقوانني تتلفة وأي تغري فيها أو  املخاطر املتعلقة باألنظمة والقوانني ، ذلك ألن-2

جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أوامر تقضي  أي جهة حكومية أوإبدااا بأنظمة جديدة حازمة وصارمة من 

 بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعت منها ميكن أن يأثر على أعمال وعوائد الشركة.

توقف لتوريدها ألي أسباب اقتصادية املخاطر املتعلقة باملواد اخلام، حيث أنه يف حال عدم وفرة املواد األولية أو وجود -3

أعمال وعوائد أو أوامر حكومية أو عدم وفرتها بسبب الكوار  الطبيعية أو أي قوة قهرية فسيكون اا تأثري على 

 .الشركة

ختضع إىل وفرة األسواق اخلارجية الت املخاطر املتعلقة بسوق التصدير، ذلك ألن عوائد الشركة من سوق التصدير -4 

وعب منتجات الشركة، وأي تغريات يف املواقف السياسية بني احلكومات أو حظر التصدير أو تقلب أسعار الصرف تست

 ميكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة يف هذا السوق.

املخاطر املتعلقة بالرتكيز على بعت العمال ، تغطي منتجات الشركة شرحية واسعة من العمال  وهلل احلمد، و -5

%  إىل مبيعات الشركة، ويف حال 46من هذه الشرحية الواسعة مخسة عمال  تشكل حساباتهم ما نسبته حوالي يتصدر 

فحتمًا سيكون له تأثري على أعمال وعوائد الشركة.تكبد أي عميل أو جمموعة من هؤال  العمال  اخلمسة ألي خسائر   

ترتكز مجيع أعمال الشركة يف املدينة يعية، حيث املخاطر املتعلقة باملوقع اةغرايف  للشركة والكوار  الطب-6

الصناعية الثانية مبدينة الرياض، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة يف هذا املوقع أو حدو  أي 

 كوار  طبيعية يف املوقع كالفيضانات أو الزالزل من شأنه أن يكون ذا أثر على أعمال وعوائد الشركة.
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والنزولية الت تطرأ على سوق رأو   وهي املخاطر الت تنشأ نتيجة لالراهات الصعوديةة باالستثمار : املخاطر املتعلق -7

، وأخذًا املال نتيجة العديد من األسباب الت تؤثر على التدفقات النقدية املتوقعة ومعدل العائد املطلوب على االستثمار

 حسب نوع االستثمار. متفاوتة، وأن هذه املخاطر موجودة بدرجات ل بعت املخاطرمباالعتبار أن كل فرصة استثمارية حت
 

 سياسة توزيع األرباح
 

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

لعادية وقف هذا التجنيب متى بلغ %( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي وجيوز للجمعية العامة ا10جينب )-1

 االحتياطي املذكور نصف رأو املال.

%( من األرباح الصافية 20جيوز للجمعية العامة العادية بنا ًا على اقرتاح جملس اإلدارة أن رنب نسبة ال تتجاوز )-2

 لتكوين احتياطي اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 %( من رأو املال املدفوع على األقل.5ىل للمساهمني تعادل ) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أو-3

 ألعضا  جملس اإلدارة. كمكافأة%( من الباقي 5خيصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )-4

 يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة إضافية يف األرباح أو حيول إىل حساب األرباح املبقاة.-5

املربمة  لالتفاقيات كما أن الشركة ال تعطي أي ضمان أن األرباح سوف توزع سنويًا وذلك ألن  توزيع األرباح خيضع 

نتائج و (  عمليات اإلنتاج يفمع األطراف األخرى )مثل القروض اخلاصة بتمويل رأو املال أو التوسعات املخطط اا 

 .ستقبلية اخلاصة بالشركة وخطط التوزيعالنقدية احلالية وامل واالحتياجاتالشركة،  أعمال

 توزيعات األرباح
 

اةمعيببة  ومبوافقببة م 22/02/2014م املنعقببد يببوم 2/2014 يف اجتماعببه رقببم قامببت الشببركة و بتوصببية مببن جملببس اإلدارة

فرتة الربع الراببع مبن العبام     بتوزيع أرباح نقدية سنوية عن  23/04/2014املنعقدة يوم األربعا  بتاريخ  للشركة ثامنةالعامة ال

( ريال للسبهم  1ريال سعودي بواقع )ألف ( 81,250بقيمة تبلغ )املبقاة رصيد األرباح أرباح الربع الرابع ومن من ُدفعت م 2013

 .م15/05/2014وقد مت التوزيع يوم ،  رأو املال%( من  10ما نسبته ) وزعةالواحد وتعادل هذه األرباح امل

بتوزيبع أربباح أوليبة    م 09/12/2014بتبار     م 05/2014كما قامت الشركة  وبتوصية من جملبس اإلدارة يف اجتماعبه رقبم    

( ريبال للسبهم    1,50)  بواقبع  ريبال   ( ألبف 121,875)بلغبت قيمتهبا    م 30/09/2014على مساهمي الشركة للفرتة املنتهية يف 

 .م18/12/2014 بتاريخ، وقد مت التوزيع % من رأو املال15،  وتعادل هذه  األرباح املوزعة ما نسبته  الواحد

الرببع الراببع    عن فرتةسنوية  أرباح نقديةتوزيع ب 8/02/2015بتاريخ م املنعقد 1/2015 اجتماعه رقمكما أوصي اجمللس يف 

ريبال سبعودي بواقبع    ألبف  ( 40,625بقيمة تبلغ )املبقاة رصيد األرباح أرباح الربع الرابع ومن من م سيتم دفعها 2014من العام 

 ذهاب  تكون األحقيةوسوف  ،  رأو املال%( من  5ما نسبته ) قرتح توزيعها( ريال للسهم الواحد وتعادل هذه األرباح امل0,50)

املسبجلني لبدى مركبز إيبداع األوراق املاليبة ) تبداول ( بنهايبة تبداول يبوم انعقباد اةمعيبة العامبة العاديبة               لمساهمنيلاألرباح 

 الت سوف يتم اإلعالن عن موعد انعقادها الحقًا، وسوف يتم اإلعالن عن تاريخ صرفها بعد موافقة اةمعية.تاسع ال
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 األرباح سداد
 

مني يف املكببببببان واملواعيببببببد الببببببت حيببببببددها جملببببببس اإلدارة وفقببببببًا   تببببببدفع األرببببببباح املقببببببرر توزيعهببببببا علببببببى املسبببببباه  

 . تصدرها وزارة التجارة والصناعةللتعليمات الت
 

 عدم توزيع األرباح
 

يف حال عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه ال جيوز توزيع أرباح عن السنوات الت تليها إال بعد دفع النسبة املشار إليها 

ألصحاب األسهم العدمية الصوت عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة يف دفع هذه النسبة من األرباح ملدة يف هذا النظام 

( من نظام  86ثال  سنوات متتالية فإنه جيوز للجمعية اخلاصة ألصحاب هذه األسهم املنعقدة طيقًا ألحكام املادة ) 

واملشاركة يف التصويت أو تعيني ممثلني عنهم يف الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات اةمعية العامة للشركة 

جملس اإلدارة مبا يتناسب مع قيمة أسهمهم يف رأو املال وذلك إىل أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح األولوية 

 املخصصة ألصحاب هذه األسهم يف السنوات السابقة.

 يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت وصف ألي مصلحة
 

ام مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت مبوجب املادة ن الشركة أي إشعار أو بالغ من األشخاص الذيق لمل تت 

 ثالثني من قواعد التسجيل واإلدراج يفيد مبلكيتهم يف أسهم الشركة.
 

 وصف ألنشطة أدوات الدين
 

مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة كما ال يوجد يوجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم و أي حقوق خيار أو  ال

أي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق 

م، وليس هناك أي اسرتداد أو شرا  أو الغا  من جانب 2014مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية 

 م.2014كة أو شركاتها التابعة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد خالل العام الشر

 

 التنازالت عن الرواتب والتعويضات واألرباح
 

 بدالت حضور أعضا  جملس اإلدارة التنفيذيني عن أي راتب عدا تنازاما عن اتفاق تنازل مبوجبه يوجد أية ترتيبات أو ال

أحد كبار التنفيذيني  مبوجبه اتفاق تنازل يوجد أية ترتيبات أو الالسنوية ، كما أنه  عضوية اجمللسمكافأة  اةلسات و

األرباح،  يفيوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه  عن أي راتب أو تعويت، كما ال

تتعلق أو مكافآت   بدالت حضور أو رواتب أيباستخالص مل يقوموا  اجمللس وعضو مستقل واحد رئيسكما أن 

ريال سعودي مقابل حضور  ألف 423ما قيمته  حصلوامستقلني  عضا ثالثة أعدا ، اجمللس خالل السنة باجتماعات

 .م2014مكافأة عضوية اجمللس  خالل العام مقابل و واجتماعات اللجان اجتماعات اجمللس
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 إيضاح االختالف عن املعايري احملاسبية
   

أية اختالفات عن معايري احملاسبة الصادرة عن اايئة السعودية للمحاسبني القانونني بشأن مراجعة القوائم املالية توجد  ال

 للشركة.

 فصاحاتاإل
   

قرض أو تضمن الشركة أي من أعضا  جملس االدارة لقا  قرض أو  أييوجد ألي عضو من أعضا  جملس االدارة  .  ال1

 م.2014أيًا كان نوعه خالل العام املالي  التزام

 .استثمارات أو احتياطيات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة أي من موظفي الشركة أييوجد  .  ال2

ر جملس اقرعدا  ،جملس اإلدارة باستبدال احملاسب القانوني قبل انتها  الفرتة املعني من أجلها من توصية ال توجد-3

اختيار مكتب احملاسبون السعوديون ) ابراهيم السبيل وشركاه ( ملراجعة بم 16/12/2013دارة يوم االثنني املوافق اإل

بو غزالة من قبل اايئة أميالدي نظرا إليقاف مكتب طالل  م2013القوائم املالية للشركة للربع الرابع من هذا العام 

  م وحتى تاريخ08/12/2013هب املوافق 05/02/1435 لك من تاريخذوالسعودية للمحاسبني القانونيني ملدة شهرين 

 .م4/2/2014هجرية املوافق  هب4/4/1435

 االستثمارات

 استثمارات يف شركات زميلة: - أ

 100استثمرت الشركة يف شركة كابالت البحر األمحر ) شركة مساهمة سعودية مقفلة ( وقد بلغت قيمة االستثمار 

مليون ريال  370% من رأو مال شركة كابالت البحر األمحر والبالغ 27,02يشكل ما نسبته مليون ريال سعودي وهو ما 

 مليون ريال من قيمة مساهمة شركة العبداللطيف بالشركة املستثمر بها. 50وقد مت دفع  سعودي،

م. وعليه فإن تلك األرقام ال 31/12/2013يف  اوفقًا آلخر قوائم مالية للشركة املستثمر بها كمهي والقيم املوضحة أدناه 

لعدم وجود قوائم مالية مدققة حتى تاريخ  م2014ديسمرب  31م حتى 2014يناير  1تتضمن نتائج الشركة املستثمر بها من 

 إصدار قوائمنا املالية.

                        

 بآالف الرياالت بيان

 41,895 رصيد بداية السنة

  2013عن نتائج عام  2014أرباح مضافة خالل عام 

 للشركة املستثمر بها 

92 

 41,987 رصيد نهاية السنة
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 استثمارات عقارية: - ب

شاركة مع الغري حمتف  بها الرتفاع قيمتها الرأامالية على املدى املتوسط أو باملهي عبارة عن قيمة االستثمارات يف أراضي 

مملوكة للغري مع احتفاظ الشركة حبصتها فيها مبوجب عقود ملكية اذه احلصص، املدى البعيد، وهذه األراضي 

 وتفاصيلها على النحو التالي:

 بآالف الرياالت بيان

 35000 رصيد بداية السنة

 35000- استبعادات خالل السنة

 80000 إضافات خالل السنة

 80000 رصيد نهاية السنة

 

 على النحو اآلتي : املاليةواألصول االستثمارات  يصبح  وعليه   

 

 بآالف الرياالت بيان

 41,987 استثمار يف شركة زميلة

 80,000 استثمارات عقارية

 121,987 امجالي االستثمارات واألصول املالية

 

  

 املعلومات املتعلقة بقروض الشركة
 

   :قروض طويلة األجلال-1

إن القرض املمنوح من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي والبذي خيبص شبركة النسبيج الشبرقية ) إحبدى الشبركات        

ألببف ريببال سببعودي ، وأن هببذا القببرض مضببمون بببرهن   91,919التابعببة ( وقيمتببه الصببافية ) وهببو مببا مت تسببلمه فعليببًا( مبلببغ  
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علمبًا   القبروض علبى أقسباط نصبف سبنوية غبري متسباوية،        االنسيج الشرقية ،ويسدد هذشركة ممتلكات وآالت ومعدات 

 م ، وكانت احلركة كاآلتي :15/12/2014بالكامل يف املستلم مت سداد مجيع األقساط املتبقية من قيمة القرض  بأنه

 

 م2014ديسمرب  31 بيان

 36219,00 الرصيد يف بداية الفرتة

 6500,00- السداد خالل الربع األول

 0,00 الربع الثانيالسداد خالل 

 7400,00- السداد خالل الربع الثالث

 22319,00- السداد خالل الربع الرابع

 0,00 الرصيد يف نهاية الفرتة

   

 

 قروض قصرية األجل:ال -2

 

مبن بنبوك حمليبة وأن هبذه القبروض تسبتحق        حصلت الشركة على قروض إسالمية قصبرية األجبل ) متويبل مراحببة التبوق (     

بضبمان التوقيبع علبى سبندات ألمبر حسبب نبص االتفاقيبات وطبقبًا لعقبود التمويبل             خالل فرتة ال تتجاوز السنة وذلبك د السدا

 املربمة مع البنوك يف كل حالة ، وقد كانت احلركة على النحو التالي :

 

 بآالف الرياالت بيان

 440,754 الرصيد يف بداية السنة

 1,022,709 قروض إسالمية

 877,100- العامتسديدات خالل 

 586,363 الرصيد يف نهاية السنة
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 :م31/12/2014االئتمانية مع البنوك كما يف  التسهيالت -3
 الف الرياالت(آ)ب         
التببببببورق واملراحبببببببات   االتفاقية اسم البنك

 وتسهيل التمويل

اعتمبببببادات مسبببببتندية  املستخدم منها

وضبببببببمانات بنكيبببببببة 

وخزينببببببة و مقايضببببببة  

 وأخرىهامش الربح 

-سبببببقف االتفاقيبببببة  بنك الرياض

 مرونة يف االستخدام

300 141 0 

 165,000 84 200 متويل مراحبة التورق بنك ساب

 5,000 80 100 تيسري راري البنك األهلي

 4,180 185 200 عقد تسهيالت بنك البالد

اتفاقيببببببببببة مراحبببببببببببة  جمموعة سامبا

 وتسهيل متويل

200 0 0 

بيببع سببلع علببى اتفاقيببة  مصرف الراجحي

 العميل باآلجل

100 96 792 

 174,972 586,363 1,100 امجالي التسهيالت البنكية

 

لقد ابرمت الشركة هذه االتفاقيات مع البنوك املذكورة أعاله وهي كلها حملية ويتم قيد اخلبدمات البنكيبة علبى قيمبة     

القرض، ومبوجب هبذه االتفاقيبات فبإن هبذه القبروض اإلسبالمية تسبتحق السبداد خبالل فبرتة السبنة وهبي مضبمونة مقاببل               

 االتفاقيات مع تلك البنوك.سندات ألمر حسب نص 
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 احملتملة على الشركةااللتزامات 
 (106,135، مقابل )( ألف ريال سعودي96,191م )31/12/2014ملة على الشركة كما يف بلغت صايف االلتزامات احملت 

للشهادات البنكية  وذلك طبقًاألف ريال للفرتة املماثلة من العام السابق، مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستندية 

 .الصادرة عن تلك البنوك

 إقرارات جملس اإلدارة
 

واستنادًا على املعلومات  ةن جملس االدارإمحاية موجودات الشركة ف يف هومسؤولياتمن دور جملس االدارة  انطالقًا

 يلي: على تقرير مراجع احلسابات ونتائج متطلبات السوق احلالية واملؤشرات املستقبلية يؤكد ما ًابنا  املتوفرة لدية، و

 .أنه مت إعداد سجالت احلسابات بالشكل الصحيح -1

 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفعالية -2

 .أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة امُلصدر على مواصلة نشاطه -3
 

 تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية
 

م ونتائج أعمااا املوحدة 31/12/2014املركز املالي املوحد للشركة كما يف ُيظهر تقرير مراجعي احلسابات أن 

وأن تلك القوائم املالية تتفق مع متطلبات  ،احملاسبة املتعارف عليهاوتدفقاتها النقدية لنفس السنة أنها متت وفقًا للمعايري 

نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية، هذا وردر اإلشارة إىل أن التقرير 

ة( حيث قامت يتضمن لفت انتباه خبصوص نشوب حريق مبستودع شركة النسيج الشرقية ) إحدى الشركات التابع
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الشركة مبدئيًا بتسجيل مبلغ اخلسائر واملتوقع احلصول عليه من شركة التأمني كذمة على حساب شركة التأمني، 

يف  21كما مت تسجيل اخلسائر املتوقعة الغري مغطاة من التأمني يف قائمة الدخل. وقد وردت تفاصيل ذلك يف اإليضاح رقم 

 م.31/12/2014تهية يف القوائم املالية املوحدة للسنة املن

 مراجعي حسابات الشركة والقوائم املالية
 

هب املوافق 23/06/1435 املوافق األربعا  يومللشركة يف اجتماعها املنعقد  ثامنةال وافقت اةمعية العامة العادية 

مبا يف ذلك القوائم  م2014ملالية ملراجعة القوائم املالية للسنة ا طالل أبو غزالة وشركاهعلى تعيني مكتب  م23/04/2014

العبداللطيف لالستثمار شركة  جملس إدارة مع العلم بأن، ألف ريال  275مببلغ  هالربع سنوية وقد مت حتديد أتعاب

اختيار مكتب احملاسبون السعوديون ) ابراهيم السبيل وشركاه( بم 16/12/2013يوم االثنني املوافق  قد قرر يف الصناعي

بو غزالة من قبل أإليقاف مكتب طالل  ًاميالدي نظر م2013الية للشركة للربع الرابع من هذا العام ملراجعة القوائم امل

 م وحتى تاريخ08/12/2013هب املوافق 05/02/1435 بدأت بتاريخ والتاايئة السعودية للمحاسبني القانونيني ملدة شهرين 

 .م4/2/2014هجرية املوافق  هب4/4/1435

 

 احلوكمـــة
 

أعدت  م12/11/2006هب املوافق 21/10/1427لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ وفقا 

مواد نظام احلوكمة االسرتشادية الصادر عن هيئة السوق املالية  معظميغطى الذي  الداخليالشركة نظام احلوكمة 

سياسات ومعايري الشركة  العالقة، كذلك أعدتيتعارض مع االنظمة والقواعد الصادرة من اةهات ذات  ومبا ال

قواعد تشكيل وعمل ةنة الرتشيحات وللتعاميم الصادرة من هيئة السوق املالية  إجرا ات العضوية يف جملس اإلدارة وفقًاو

هب 13/04/1429الغري عادية األوىل للشركة املنعقدة بتاريخ  ةمن اةمعية العام هااعتمادومت وةنة املراجعة  واملكافآت

من قبل هيئة  ةوفت مبتطلبات الئحة احلوكمة االسرتشادية الصادرأقد  ة، وبذلك تكون الشركم19/04/2008املوافق 

 ىدمل تفصياًل التاليخرى ويبني اةدول النظام األ مواد بعتعضائها وأمن حيث عدد اللجان وتكوينها و ةالسوق املالي

 : التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق املالية
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 سبب عدم التطبيق
 يتم مل

 االلتزام

التزام 

 جزئي

مت 

 االلتزام

رقم املادة وفق الئحة حوكمة 

 الشركات
 م

 1 الثالثة : احلقوق العامة للمساهمني نعم   

 نعم   
 الرابعة : تسهيل ممارسة املساهمني

 حلقوقهم وحصوام على املعلومات
2 

 طبق عدا:

 يتم نشر الدعوة من خالل -3فقرة )ج( :

ثر شيوعٌا ومتابعًة من موقع تداول األك

موقع الشركة  املساهمني، علمًا بأن

 جاري تطويره حاليًا. اإللكرتوني

مساهمون بطلب  مل يقم أي-1فقرة )و(: 

إضافة أي موضوع إىل جدول أعمال 

 اةمعية

 نعم  
حقوق املساهمني املتعلقة  اخلامسة:

 امةباجتماع اةمعية الع
3 

 بند)د(:

 ال ينطبق
 4 السادسة : حقوق التصويت نعم  

 نعم   
أرباح  يفالسابعة : حقوق املساهمني 

 األسهم
5 

ة إفصاح مكتوبة سمتتلك الشركة حاليًا سيا

 م09/12/2014من اجمللس بتاريخ مت اعتمادها 
 نعم  

الثامنة : السياسات واالجرا ات 

 باإلفصاحاملتعلقة 
6 

 نعم   
اإلفصاح يف تقرير جملس التاسعة : 

 اإلدارة
7 

 عدا:طبق 

يوجد آليات لتعويت حيث -1بند )هب( 

أعضا  جملس اإلدارة ومساهمي الشركة 

وموظفي الشركة تنظمها عدة آليات منها: 

النظام األساسي للشركة، قانون العمل 

وسياسة  ،الشركة والعمال، الئحة حكومة

لتنظيم  ويوجد آلية تنظيم تعارض املصا ،

مت اعتمادها من  لعمال  واملوردينالعالقة مع ا

 م09/12/2014اجمللس بتاريخ 

آليات تسوية الشكاوي  -2بند )هب( 

املعمول واخلالفات يتم تسويتها وفقًا لألنظمة 

لكة، وسياسة تنظيم تعارض بها يف املم

آلية تنظيم العالقة مع العمال  املصا ، و

 واملوردين

يوجد آلية لتنظيم العالقة مع  -3بند )هب( 

مت اعتمادها من اجمللس العمال  واملوردين 

 نعم  
ساسية جمللس العاشرة: الوظائف األ

 االدارة
8 
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 م09/12/2014بتاريخ 

لدى الشركة سياسة تنظم  -4بند )هب( 

تعارض املصا  احملتملة مع كل من أعضا  

وظفني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وامل

و ، واملساهمني وأصحاب املصا  اآلخرين

يوجد آلية لتنظيم العالقة مع العمال  واملوردين 

مت اعتمادها من اجمللس بتاريخ 

 .م09/12/2014

ال يوجد سياسة مكتوبة  -5بند )هب( 

للمساهمة االجتماعية، عدا مساهمة الشركة 

يف برامج التدريب الشباب السعودي، وبعت 

 واملساهمات االجتماعية األخرى.األنشطة 

 بند )و(:

 طبق 

 نعم   
جملس  تمسؤوليااحلادية عشر : 

 االدارة 
9 

 
 10 الثانية عشر : تكون جملس االدارة نعم  

 نعم   
الثالثة عشر : ةان جملس االدارة 

 واستقالليتها
11 

 
 12 عشر : ةنة املراجعةالرابعة  نعم  

 نعم   
اخلامسة عشر : ةنة الرتشيحات 

 تآواملكاف
13 

 نعم   
السادسة عشر : اجتماعات جملس 

 االدارة وجدول االعمال 
14 

 نعم   
ت أعضا  آالسابع عشر: مكاف

 جملس االدارة وتعويضاتهم
15 

 نعم   
 يفالثامنة عشر : تعارض املصا  

 جملس االدارة 
16 
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 جملس اإلدارة
  

للشبركة   لسادسبة ا اةمعيبة العامبة العاديبة   مبن   مت انتخبابهم يتوىل جملس إدارة الشركة جملس مكبون مبن سببعة أعضبا      

 سبنوات  ثبال   ملبدة )  م06/01/2013هب )حسبب تقبويم أم القبرى( املوافبق     24/02/1434 بتاريخبطريقة التصويت الرتاكمي 

وجيوز يف كل ، وفق االسلوب املتوافق مع نظام الشركاتو للشركة األساسيحسب النظام  م (23/01/2013تبدأ بتاريخ 

مبوافقة اةمعية العامبة العاديبة عنبد فبتح بباب الرتشبيحات لعضبوية         مدة عضويتهم انتهتالذين  األعضا  انتخابمرة إعادة 

عريفببات الببواردة باملببادة الثانيببة مببن الئحببة   ويببتم تصببنيف األعضببا  وفقببًا للت  رة واةببدول الببزمين لالنتخابببات ،  جملببس اإلدا

عببدد كمببا يتضببمن البيببان التببالي   حوكمببة الشببركات يف اململكببة العربيببة السببعودية والصببادرة عببن هيئببة السببوق املاليببة    

صل رئبيس جملبس اإلدارة علبى طلبب مكتبوب بعقبد       )علمًا بأنه مل حي اجتماعات جملس االدارة وسجل حضور كل اجتماع

يكبون   البت  ةأامبا  الشبركات املسباهم   و  ن اثنني من األعضا  أو أكثر خبالل السبنة املاليبة املنتهيبة (     اجتماعات طارئة م

 :دارتهاإجمالس  يف ًاعضو جملس االدارة عضو

  



 26 

 املنصب أاما  أعضا  جملس االدارة
تصنيف 

 العضو

عدد مرات 

حضور 

اجتماعات 

 اجمللس

تاريخ 

 االجتماعات
العضوية 

اللجان  يف

 االخرى

جملس الشركات  يفالعضوية 

 األخرىاملساهمة 

 سليمان عمر العبداللطيف
رئيس 

 اجمللس

غري 

 تنفيذي
 5 من 5

1-03/02/2014 

2-22/02/2014 

3-23/04/2014 

4-22/07/2014 

5-09/12/2014 

 

1 

شركة جمموعة العبداللطيف . 1

 القابضة

عمبر العبداللطيف عبداللطيف  

نائب 

الرئيس 

والعضو 

 املنتدب

 5 من 5 تنفيذي

1-03/02/2014 

2-22/02/2014 

3-23/04/2014 

4-22/07/2014 

5-09/12/2014 

1 

شركة جمموعة العبداللطيف . 1

 القابضة 

 وزيع الغاز الطبيعي تشركة . 2

 5 من 5 تنفيذي عضوا فهبببببببد عمببببر العبداللطيف

1-03/02/2014 

2-22/02/2014 

3-23/04/2014 

4-22/07/2014 

5-09/12/2014 

1 
شركة جمموعة العبداللطيف . 1

 القابضة

عبد احملسن اخليببببال خالببد  5 من 5 مستقل عضوا 

1-03/02/2014 

2-22/02/2014 

3-23/04/2014 

4-22/07/2014 

5-09/12/2014 

2 

شركة كابالت البحر األمحر  .1

م حتى 27/11/2013من تاريخ 

 تارخيه

 5 من 5 مستقل عضوا طالل محزه املنسببببببببببببي

1-03/02/2014 

2-22/02/2014 

3-23/04/2014 

4-22/07/2014 

5-09/12/2014 

1  

 5 من 5 مستقل عضوا عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان

1-03/02/2014 

2-22/02/2014 

3-23/04/2014 

4-22/07/2014 

5-09/12/2014 

1  

 5 من 5 مستقل عضوا  احلماد مازن حممد

1-03/02/2014 

2-22/02/2014 

3-23/04/2014 

4-22/07/2014 

5-09/12/2014 

1 

شركة املستقبل للسرياميك . 1

/ 06/06 تاريخوالبورسالن منذ 

 م2006
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  ااختصاصاهت و ان اجمللسـجل
 

قام اجمللس بتكوين عدد من اللجان يف الشركة ولكل من هذه اللجان مرجعيتها احملددة وتضم يف عضويتها بعت من  

 ن:الشركة وفيما يلي موجز عن أهم هذه اللجاأعضا  اجمللس  يف 

ات اجتماعتاريخ 

 اللجنة خالل العام

 م 2014

عدد 

اجتماعات 

اللجنة 

خالل 

 السنة

 م اللجنة اسم اختصاصات ومهام اللجنة عضائهاأرئيس اللجنة و

1-19/02/2014 

2-21/04/2014 

3-24/07/2014 

4-06/11/2014 

 
 

 4من  4

أمحد بن عمر العبداللطيف -1

 )رئيسًا(

عبداللطيف بن عمر -2

 العبداللطيف  ) عضوًا(

فهد بن عمر العبداللطيف -3

 )عضوًا(

خالد بن عبداحملسن اخليال -4

 )عضوًا(

 

تباشر هذه اللجنة عملية االشراف 

دارة املخاطر بالشركة ، إعلى 

هداف وحتمل مسؤولية وضع األ

جل للشركة ، والقيام طويلة األ

هذه حتقق  مدى مبراقبة وقياو

هدافاأل  

 ةاللجن

 التنفيذية

1 

1-02/02/2014 

2-19/02/2014 

3-19/03/2014 

4-21/04/2014 

5-20/07/2014 

6-10/11/2014 

 

 

 

 

 6من  6

 

 

عبدالعزيز  بن عبداللطيف  -1

 الدليجان )رئيسًا(

خالد بن عبداحملسن اخليال -2

 )عضوًا(

ماجد بن عبدالرمحن -3

  العسيالن )عضوًا(

أنظمة الرقابة  التأكد من كفاية

الداخلية، والتوصية جمللس االدارة 

بتعني احملاسبني القانونيني، ودراسة 

ورفع  ةيالقوائم املالية االولية والسنو

، تقارير بشأنها جمللس اإلدارة

 ةبعودراسة السياسات احملاسبية املت

 دارة بشأنهاوالتوصية جمللس اإل

 ةنة املراجعة 

2 

1-19/02/2014 

2-21/04/2014 

3-24/07/2014 

4-06/11/2014 

 

 5من  5

 

 

طالل بن محزه املنسي  -1

 )رئيسًا(

سليمان بن عمر  -2

 العبداللطيف )عضوًا(

 )عضوًا( مازن حممد احلماد -3

تدرو هذه اللجنة تتلف 

الرفع وهمية املوضوعات ذات األ

دارة ومنها ىل جملس اإلإتها ابتوصي

وضع سياسات واضحة لتعويضات 

دارة وكبار جملس اإل ومكافآت

كذلك التوصية والتنفيذين 

للمجلس بالرتشيح لعضوية اجمللس 

والتأكد من السياسات واملعايري 

 .املعتمدة

ةنة 

و  تآاملكاف

 الرتشيحات 

3 
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 وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء اجمللس أو كبار التنفيذيني
 

 
 

 اسم من تعود له املصلحة م

 2014 نهاية العام 2014بداية العام 

 نسبة التغيري
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 %0 - 2,031,250 - 2,031,250 سليمببببببان عمبببر العبد اللطيف 1

 %0 - 2,031,250 - 2,031,250 عبداللطيف عمبر العبداللطيف 2

 %0 - 1000 - 1000 عمبببر العبد اللطيف بببببببدببفهببب 3

 %0 - 1000 - 1000 خالبببببببد عبد احملسن اخليببببال 4

 %0 - 9,800 - 9,800 طالل بن محزه املنسبببببببببببببببببببببي 5

 %0 - 1,250 - 1,250 عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان 6

 %0 - 1000 - 1000 مازن بن حممد بن موسى احلماد 7

 

 

 وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لزوجات األعضاء و كبار التنفيذيني وأبنائهم القصروصف ألي مصلحة 

 
 

 صلة القرابة اسم من تعود له املصلحة م

 نهاية العام بداية العام 
نسبة 

 عدد األسهم التغيري
أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 - - - - - - سليمببببببان عمبببر العبد اللطيف 1

 - - - - - - عبداللطيف عمبر العبداللطيف 2

 - - - - - - عمبببر العبد اللطيف بببببببدببفهببب 3

 - - - - - - خالبببببببد عبد احملسن اخليببببال 4

 - - - - - - طالل بن محزه املنسبببببببببببببببببببببي 5

 - - - - - - عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان 6

 - - - - - - حممد بن موسى احلمادمازن بن  7

 



 29 

 مكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني

 
 

 ) بآالف الرياالت (          

 أعضا  اجمللس )التنفيذيني( البيان

 أعضا  اجمللس 

 الغري تنفيذيني/

 املستقلني

مخسة  قائمة مبجموع ما حصل عليه

من كبار التنفيذيني)مبا فيهم 

الرئيس التنفيذي واملدير املالي( ممن 

 تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات

 2,280 0 840 الرواتب والتعويضات

 465 123 0 البدالت

 157 300 0 املكافآت الدورية السنوية

 0 0 0 اخلطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية 

شهري أخرى تدفع بشكل 

 أو سنوي

63 0 346 

 3,248 423 903 اجملموع

  مل يتقاضى الرئيس التنفيذي ) األستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف(  ونائب الرئيس التنفيذي ) األستاذ/ فهد

 ( أي مكافآت أو بدل حضور اجتماعات لقا  عضويتهم يف جملس اإلدارة. بن عمر العبداللطيف

  أي راتب.مل يتنازل أي من أعضا  جملس اإلدارة التنفيذيني عن 

 

 املفروضة على الشركة تآو اجلزاءالعقوبات 
 

أو من أي جهة  املاليةعلى الشركة من قبل هيئة السوق  احتياطيتقر الشركة أنه مل يتم توقيع أية عقوبات أو قيد 

 م. 2014إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل عام 

 

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
  

مالحظات جوهرية تؤثر على  أيم عدم وجود 2014أظهرت نتائج املراجعة السنوية لفاعلية وإجرا ات الرقابة الداخلية للعام 

نشاط الشركة، وتقوم إدارة التدقيق الداخلي  بالشركة بتنفيذ عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة 

محاية أصول الشركة و تقويم تاطر العمل وتقدم تقاريرها بصفة دورية للجنة املراجعة والت بدروها تقوم  يفالداخلية 
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الشركة أعد على ُأسس  تطبقهتلك التقارير والتوجيه بشأنها، مع العلم بأن نظام الرقابة الداخلية الذى  مبراجعة وتدقيق

 سليمة ومت تنفيذه بكفا ة  وفاعلية.

 

 املسامهـون
 

لقد أولت الشركة أهمية كبرية للمساهمني من خالل التأكيد على حقهم يف احلصول على نصيب من األرباح الت يتقرر 

يف مداوالتها والتصويت  واالشرتاككافة التدابري الت متكنهم من حضور اةمعيات العامة للمساهمني  واختاذتوزيعها 

وطلب املعلومات مبا ال يتعارض مع نظام  االستفسارعلى قراراتها وكذلك حقهم يف مراقبة أعمال جملس اإلدارة وحقهم يف 

 ةاالسرتاتيجيمن األهداف  يعد حتقيق تطلعات املساهمني واالهتمام بهمالسوق املالية ولوائحه التنفيذية ، إضافة إىل أن 

 واألحدا  املهمةالرئيسة للشركة وتسعى الشركة باستمرار إىل التواصل الفعال مع املساهمني وإعالمهم بالتطورات 

ئة السوق املالية هي اإلفصاح الصادرة عن وبعت وسائل االتصال األخرى، وفقا لسياسة بالشركة عن طريق موقع تداول

 الواردة يف واإللزامية اململكة العربية السعودية، وتراعي الشركة تطبيق األحكام االسرتشادية يفواألنظمة املعمول بها 

باإلفصاح للمساهمني بكل ما هو زم لتتحبقوق املساهمني، كما أن الشركة اا عالقة  التالئحة حوكمة الشركات 

 .جديد بشفافية عالية

 

 البشرية والتدريبرد املوا
 

لتنمية املوارد البشرية من خالل برامج متخصصة الختيار وتطوير املوظفني وختطيط مساراتهم  توىل الشركة أهمية قصوى 

لشركة تطوير برنامج )احلوافز املؤهلة املميزة، ولقد واصلت ا ضمن شغل املناصب بالشركة بالكفا اتالوظيفية مبا ي

من النتائج اإلجيابية املرتتبة على ربط أدا  كل موظف مع األهداف، كما أن الشركة تقوم دا ( ليحقق العديد واأل

بتدريب الشباب السعودي من خالل شركة العبداللطيف للتدريب التابعة باملدينة الصناعية الثانية، ومن خالل إحلاقهم 

 .باملعاهد التدريبية خارج الشركة وذلك لتأهيلهم لبيئة العمل

  

 للشركة الثامنة العادية اجلمعية العامةاجتماع 

 

 املوافق األربعا اةمعية العامة العادية السابعة للشركة يف متام الساعة الرابعة والنصف من مسا  يوم ُعقد اجتماع 

مبقر الشركة الرئيسي باملدينة الصناعية الثانية مبدينة م 23/04/2014املوافق  )حسب تقويم أم القرى( هب23/06/1435

 :الرياض وذلك للنظر يف جدول األعمال التالي

 م.31/12/2013(املوافقة على تقرير مراقب احلسابات للسنة املالية املنتهية يف 1

 م.31/12/2013(املوافقة على القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية يف 2

 م.31/12/2013يف (املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 3
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(املوافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بني املرشحني من قبل ةنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية 4

 م مبا يف ذلك القوائم املالية الربع سنوية وحتديد أتعابه.2014للعام 

شركة بإمجالي بلغ (املوافقة على اقرتاح جملس االدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على مساهمي ال5

ومن رصيد  2013%( من رأو املال، وذلك من أرباح الربع الرابع من العام 10( ريال وبنسبة )81,250,000)

( ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمني املقيدين بسجالت تداول بنهاية تداول يوم انعقاد 1األرباح املبقاة بواقع )

م ) تسعة أشهر ( 30/09/2013قة على ما مت توزيعه عن الفرتة املنتهية يف اةمعية العامة العادية الثامنة، واملصاد

%( من رأو املال والت كان 20( ريال وبنسبة )162,500,000( ريال للسهم الواحد وبإمجالي بلغ )2بواقع )

 م.12/12/2013م ومت توزيعها بتاريخ 20/11/2013استحقاقها بتاريخ 

 م:2013العقد الت متت بني الشركة واألطراف ذات العالقة للعام املالي (املوافقة على األعمال والعقود 6

أ(مفروشات العبداللطيف والت ُيديرها األستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو يف جملس اإلدارة 

ن شروط هذه ألف ريال ، مع العلم بأ 14977لدورته احلالية، وقد بلغ رصيد املعامالت اةوهرية يف نهاية الفرتة 

 املعامالت تتشابه مع الدائنني واملدينني التجاريني العاديني وبدون أي شروط خاصة.

ب( شركة كابالت البحر األمحر والت يشغل األستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية جملس إدارتها 

ل األستاذ/ خالد بن م( وهو عضو يف جملس إدارة الشركة لدورته احلالية، و يشغ26/11/2013حتى تاريخ )

م وحتى تارخيه( وهو عضو يف جملس إدارة 27/11/2013عبداحملسن اخليال عضوية جملس إدارتها من تاريخ )

الشركة لدورته احلالية، وقد بلغت قيمة املعامالت اةوهرية ) والت هي عبارة عن مبيعات خيوط مصنعة من 

ألف ريال، مع العلم بأن شروط هذه  107ر( خالل الفرتة مادة البولي بروبلني إىل شركة كابالت البحر األمح

 املعامالت تتشابه مع الدائنني واملدينني التجاريني العاديني وبدون أي شروط خاصة.

ج(شركة توزيع الغاز الطبيعي والت يشغل األستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية جملس إدارتها 

ورته احلالية، وقد بلغت قيمة املعامالت اةوهرية ) والت هي عبارة عن وهو عضو يف جملس إدارة الشركة لد

ألف ريال ، مع العلم بأن شروط هذه  1944شرا  غاز طبيعي من شركة توزيع الغاز الطبيعي( خالل الفرتة 

 املعامالت تتشابه مع الدائنني واملدينني التجاريني العاديني وبدون أي شروط خاصة.

صا  الشركة واملستأجر هو )مفروشات العبداللطيف والت ُيديرها األستاذ/ سليمان بن د( عقود إجيارات ل

ريال سنويًا واتفاقية إعاشة  2,670,300عمر العبداللطيف، وهو عضو يف جملس اإلدارة لدورته احلالية( بقيمة 

 ريال سنويًا لصا  الشركة. 1,264,724لبعت موظفي مفروشات العبداللطيف بقيمة 

وردر اإلشارة إىل وجود عقود إجيارات لصا  شركة أدفا للبطانيات التابعة واملؤجر هو )مفروشات هب( 

العبداللطيف والت ُيديرها األستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو يف جملس اإلدارة لدورته احلالية( 

 ريال سنويًا. 150,000بقيمة 
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لالستثمار الصناعي واملؤجر هو )مفروشات العبداللطيف والت  و(عقود إجيارات لصا  شركة العبداللطيف

 100,000ُيديرها األستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو يف جملس اإلدارة لدورته احلالية( بقيمة 

 ريال سنويًا.

 وصي اجمللس باملوافقة على تلك العقود والرتخيص بها لعام قادم.قد أ

( ريال لكل عضو من أعضا  جملس اإلدارة كمكافأة للعام املالي 100,000)(املوافقة على صرف مبلغ 7

 م.31/12/2013املنتهي يف 

 م.31/12/2013(إبرا  ذمة أعضا  جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 8

 

 توصيات جملس اإلدارة
  

 :املوافقة على ما يليالعمومية القادمة للشركة ب املساهمني واحلاضرين باةمعية اإلدارة السادةجملس  وصيي

 .م31/12/2014املوافقة على تقرير مراقب احلسابات للسنة املالية املنتهية يف  (1

 .م31/12/2014يف  املنتهية  لسنة املاليةاملدققة ل على القوائم املالية املوافقة (2

 .م31/12/2014يف املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية  (3

املالية املوافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بني املرشحني من قبل ةنة املراجعة ملراجعة القوائم  (4

 تعابه.أذلك القوائم املالية الربع سنوية وحتديد  يفم مبا 2015 للعام

أرباح الربع الرابع من م 2014فرتة الربع الرابع من العام املوافقة على اقرتاح  جملس االدارة بشأن توزيع أرباح عن  (5

( ريال للسهم الواحد وتعادل هذه 0,50ريال سعودي بواقع )ألف ( 40,625بقيمة تبلغ )املبقاة رصيد األرباح ومن 

د انعقا وذلك للمساهمني املقيدين بسجالت تداول بنهاية يوم رأو املال%( من  5ما نسبته ) قرتح توزيعهااألرباح امل

واملصادقة على األرباح الت مت توزيعها عن فرتة التسعة أشهر للفرتة املنتهية يف  ،تاسعةاةمعية العامة العادية ال

، ريال ( ألف121,875)و بإمجالي  % من رأو املال15وبنسبة  ( ريال للسهم الواحد1,50م بواقع )30/09/2014

 .م18/12/2014 بتاريخ هاقد مت توزيعالت و

 م:2014للعام املالي  واألطراف ذات العالقة الت متت بني الشركة املوافقة على األعمال والعقود (6

مفروشات العبداللطيف والت ُيديرها األستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو يف جملس اإلدارة  .1

، مع العلم بأن شروط ألف ريال  14,424وقد بلغ رصيد املعامالت اةوهرية يف نهاية الفرتة لدورته احلالية، 

 هذه املعامالت تتشابه مع الدائنني واملدينني التجاريني العاديني وبدون أي شروط خاصة.

شركة توزيع الغاز الطبيعي والت يشغل األستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية جملس إدارتها  .2

 1,925خالل الفرتة لغت قيمة املعامالت اةوهرية وهو عضو يف جملس إدارة الشركة لدورته احلالية، وقد ب

، مع العلم بأن شروط هذه املعامالت تتشابه مع الدائنني ألف ريال وبلغ الرصيد يف نهاية املدة ) صفر ريال (

 واملدينني التجاريني العاديني وبدون أي شروط خاصة.
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والت ُيديرها األستاذ/ سليمان بن  عقود إجيارات لصا  الشركة واملستأجر هو )مفروشات العبداللطيف  .3

ريال سنويًا واتفاقية إعاشة  ( ألف2,889)عمر العبداللطيف، وهو عضو يف جملس اإلدارة لدورته احلالية( بقيمة 

ألف ريال سنويًا لصا  الشركة وجمموعة خدمات و  1,227لبعت موظفي مفروشات العبداللطيف بقيمة 

 ريال لصا  الشركة. ( ألف259منافع متنوعة مبا قيمته )

واملؤجر هو )مفروشات ا والشركات التابعة اشركة ال واملستأجر هووردر اإلشارة إىل وجود عقود إجيارات  .4

العبداللطيف والت ُيديرها األستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو يف جملس اإلدارة لدورته احلالية( 

باإلضافة إىل خدمات مقدمة من مفروشات العبداللطيف لصا  الشركة مبا ( ألف ريال سنويًا، 1,050)بقيمة 

 ( ألف ريال.373قيمته )

 والرتخيص بها لعام قادم.ويوصي اجمللس باملوافقة على تلك العقود 

 .م31/12/2014إبرا  ذمة أعضا  جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  (7
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 شكر وتقدير
 

خادم احلرمني الشريفني ملقام  وامتنانهيرفع أامى آيات شكره  أناملناسبة  ههذبو  اإلدارةجملس يسر يف اخلتام 

بن  مقرنولي عهده صاحب السمو امللكي األمري وإىل  ،بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل ورعاه سلمانامللك 

حممد بن األمري العهد ولي ولي صاحب السمو امللكي ، وإىل عبد العزيز آل سعود نائب رئيس جملس الوزرا 

، كما يتقدم اجمللس وحلكومتنا الرشيدة  الوزرا   رئيس جملسل الثاني نائبالآل سعود  نايف بن عبدالعزيز

, وإىل املساهمني ملقام وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية على تعاونهم املتواصلبالشكر والعرفان 

 .العاملني بالشركة على جودهم املثمرةالكرام على ثقتهم الغالية وإىل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة العبداللطيف إدارةجملس            
 

 


