
 نشرة اإلصدار
 ريال سعودي للسهم ٤٢مال شرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي، وذلك من خالل طرحها لالآتتاب العام بسعر  من رأس %  ٣٠عادي، تمثل  سهم١٩٫٥٠٠٫٠٠٠طرح 

 شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي
 )م١٤/١١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٣/١٠/١٤٢٧  وتاريخ٣١٢٠بموجب قرار وزاري رقم ) قيد التحويل(شرآة مساهمة سعودية 

 )م٢٠٠٦  ديسمبر٩الموافق (هـ ١٤٢٧ ذو القعدة  ١٨فترة االآتتاب من 
 )م٢٠٠٦  ديسمبر١٨الموافق (هـ ١٤٢٧  ذو القعدة٢٧إلى 

هـ ٢٦/٠٢/١٤١٠وتاريخ ١٠١٠٠٧٣٦٨٥ محدودة بموجب سجل تجاري رقم ة مسؤوليآشرآة سعودية ذات ")العبداللطيف"أو " الشرآة"ويشار إليها بـِ (شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعيتأسست 
، بتحول الشرآة من شرآة ذات مسؤولية )م١٤/١١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٣/١٠/١٤٢٧ وتاريخ ٣١٢٠بموجب القرار الوزاري رقم رخص معالي وزير الصناعة والتجارة، ، وقد )م٢٨/٩/١٩٨٩الموافق (

 ريال ٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠هاء االآتتاب وانعقاد الجمعية التأسيسية العامة للتحول ، سيتم تقديم طلب إلى معالي وزير الصناعة والتجارة بإعالن تحول الشرآة برأسمال قدره وبعد انت. محدودة إلى شرآة مساهمة
 . قد تحولت تحوًال صحيحًا من تاريخ صدور القرار الوزاري الذي يعلن تحولها، وتعتبر الشرآة")أسهم"أو " سهم(" ريال ١٠ سهم متساوية القيمة، قيمة السهم االسمية ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠سعودي مقسم إلى 

 للسهم قدرها اسميةبقيمة ") سهم االآتتاب" وآل منها" أسهم االآتتاب"( سهم تسعه عشر مليون وخمسمائة آلف) ١٩٫٥٠٠٫٠٠٠(لعدد ) "االآتتاب العام" أو "االآتتاب("سيكون الطرح األولي لالآتتاب العام 
األشخاص يقتصر االآتتاب على وس. لشرآةاثالثين بالمائة من رأس مال ) %٣٠(وتمثل بمجملها نسبة . رياًال سعوديًا اثنان وثالثون) ٣٢( وعالوة إصدار قدرها  مدفوعة بالكاملًا سعوديت رياالعشرة) ١٠(

 ").المكتتب" بـِنفردينوم" ينالمكتتب" بـِمجتمعينويشار إليهم  (زوجها غير السعودي وعلى األوالد القصر للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة من األفراد السعوديين 
 جتمعينإليهم مويشار  (عمر العبداللطيفبن عبداللطيف / ، والسيدعمر العبداللطيف بن  أحمد /، والسيدعمر العبداللطيفبن سليمان / ، والسيدالعبداللطيف بن سليمان  عمر / السيد، فإن العام االآتتابإتمامقبل 
 سهم عادي نخمسة وستون مليو) مليون ٦٥(مائة بالمائة من أسهم الشرآة البالغة %) ١٠٠(لكون ت يم القابضة آانواالعبداللطيفباإلضافة إلى مجموعة ") المساهم البائع" بـِنفردينوم" ين البائعينالمساهم"بـِ

من األسهم وبالتالي % ٧٠ القابضة بعد اآتمال االآتتاب نسبة العبداللطيفوسيمتلك المساهمون البائعون باإلضافة إلى مجموعة . ةسعوديت الرياعشرة ) ١٠( للسهم قدرها اسميةمدفوعة بالكامل بقيمة 
 وسيتم توزيعها عليهم وفقًا للنسبة المئوية لملكية ، بعد حسم مصروفات االآتتاب إلى المساهمين البائعين،")متحصالت االآتتاب (" وسيعود صافي متحصالت االآتتاب.سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشرآة
 .ولن تستلم الشرآة أي جزء من متحصالت االآتتاب. آل منهم في األسهم المطروحة لالآتتاب

يمكن تقديم حيث "). فترة االآتتاب) ("م١٨/١٢/٢٠٠٦ قالمواف(ـ هـ٢٧/١١/١٤٢٧يوم االثنين  نهاية عمل ويستمر حتى) م٩/١٢/٢٠٠٦الموافق (ـ هـ١٨/١١/١٤٢٧يوم السبت االآتتاب في طرح أسهم يبدأ 
) ١٠(عشرة الحد األدنى لالآتتاب يبلغ . خالل فترة االآتتاب") البنوك المستلمة("البنوك المستلمة و") إشعار هام"آما هو ُمعّرف في قسم ( مدير االآتتاب  فروع أي منطلبات االآتتاب في أسهم االآتتاب في

 . سهم لكل مكتتب) ٥٠٫٠٠٠(آلف ون د األقصى لالآتتاب خمس والحمكتتب لكسهم لأ
على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه آل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب ) إن ُوجدت(أسهم لكل مكتتب، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم االآتتاب ) ١٠(إن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة 

إلى ) إن ُوجد(وسوف يتم إعادة فائض االآتتاب . مكتتب، فإن الشرآة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين) ١٫٩٥٠٫٠٠٠(ذا تجاوز عدد المكتتبين وإ. االآتتاب فيها
 ).م٢٤/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ٣/١٢/١٤٢٧األحد ن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم وسوف يتم اإلعال. المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االآتتاب أو البنوك المستلمة

 )." التخصيص ورد الفائض–شروط وتعليمات االآتتاب "فضًال انظر (
سهم حضور اجتماعات ) ٢٠(ويحق لكل مساهم يمتلك ما ال يقل عن . في صوت واحد الحق ")المساهم ("عطي آل سهم لحاملهوُي.  وليس ألي مساهم أي حق أفضلية في التصويت أسهم الشرآة من فئة واحدة،إن

م وفي ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١وستستحق األسهم المطروحة لالآتتاب أية أرباح تعلنها الشرآة عن آامل السنة المالية المنتهية بتاريخ . والتصويت فيها") الجمعية العموميةاجتماع ("الجمعية العمومية للمساهمين 
 ").سياسة توزيع األرباح" انظر فضًال. (الالحقةهاية السنوات المالية ن

هيئة لتسجيل األسهم في القائمة الرسمية وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وآافة المستندات المؤيدة لوقد تقدمت الشرآة بطلب ل. لم توجد سوق ألسهم الشرآة داخل المملكة أو خارجها قبل طرحها لالآتتاب
 من عملية هاء في وقت قريب بعد االنت")السوق(" في السوق المالية السعودية ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم. ة الالزمة لعملية طرح األسهميلتي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسما

 ").تواريخ هامة للمكتتبين"فضًال انظر (تخصيص األسهم 
 المملكة العربية السعودية ومواطني مجلس التعاون والمقيمين في المملكة وللشرآات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية لمواطنيسمح ، سوف ُي في السوق األسهملتداول علىالبدء في اوبعد 

 .األسهم في بالتداول
 .صدار هذه بعناية من ِقَبل المكتتبين المحتملين قبل أن يتخذوا قرارًا باالستثمار في أسهم االآتتابالواردين في نشرة اإل") عوامل المخاطرة("و") إشعار هام("يجب دراسة قسمي 

  المساعدوناالآتتابمتعهدو تغطية     المستشار المالي ومدير االآتتاب والمتعهد الرئيس للتغطية

  
 البنوك المستلمة

ويتحمل . ")الهيئة"المشار إليها بـ ( العربية السعودية  السوق المالية بالمملكة على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة")النشرة (" تحتوي نشرة اإلصدار هذه"   
 بعد إجراء جميع  حسب علمهم واعتقادهم،يؤآدونو وفردين آامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ن مجتمعين وم)ب( صفحة علىأسماؤهم الذين تظهر أعضاء مجلس اإلدارة 

 أي مسؤولية عن  السوق المالية السعوديةوال تتحمل الهيئة و. سات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللةالدرا
 ".فسها صراحة من أي مسؤولية مهما آانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منهامحتويات هذه النشرة، وال تعطي أي تأآيدات تتعلق بدقتها أو اآتمالها، وتخلي ن

 )م٢٦/١١/٢٠٠٦الموافق ( هـ٥/١١/١٤٢٧صدرت هذه النشرة بتاريخ 

  



 

أ

  
وعند التقدم بطلب االآتتاب في . ، وعن األسهم المطروحة لالآتتابشرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعيومات تفصيلية وافية عن  نشرة اإلصدار هذه على معلتحتوي

 مدير االآتتاب، المعلومات الواردة في هذه النشرة التي يمكن الحصول على نسخ منها من سوف يتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند إلى األسهم المطروحة، 
 السوق هيئةل  اإللكترونيموقعالأو ، )com.carpets.www ( على شبكة اإلنترنتاإللكتروني للشرآةموقع الالبنوك المستلمة، أو بزيارة  وأ ")سامبا("مجموعة سامبا المالية  

  ). com.samba.www (سامبال  اإللكترونيموقعالأو ، )sa.org.cma.www(المالية 

 . فيما يتعلق باألسهم المطروحة لالآتتاب المشار إليها في هذه النشرة للتغطية بتعيين سامبا آمستشار مالي ومدير لالآتتاب ومتعهد رئيسالشرآةوقد قامت 

ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة .  تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن الهيئة بالمملكةتفاصيلشرة اإلصدار هذه على تحتوي ن
 بعد إجراء اعتقادهم حسب علمهم ويؤآدونوفردين آامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، نمجتمعين وم) ب( أسماؤهم في صفحة رقم

 إن الشرآة . جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة
 وإن جزءا آبيرًا من المعلومات الواردة عن السوق والقطاعات قامت بالتحريات المعقولة للتأآد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها،

مأخوذ من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى سامبا أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاعات تعتبر غير دقيقة في جوهرها، إال أن سامبا لم 
 .وعليه، فإنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو اآتمال هذه المعلومات. شرة عن السوق والقطاعاتيتحقق بصورة مستقلة من المعلومات المدرجة في هذه الن

 عرضة للتغيير، وخاصة أن الوضع المالي للشرآة وقيمة األسهم يمكن أن يتأثرا بصورة سلبية بالتطورات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارهاإن المعلومات 
أي  وأهذه النشرة قديم  تينبغي اعتبار وال . خم ومعدالت الفائدة والضرائب، أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية الخارجة عن إرادة الشرآةالمستقبلية مثل التض

 .أو النتائج أو األحداث المستقبليةتعامل شفهي أو خطي متعلق بأسهم االآتتاب بأنه وعد أو إقرار بتحقيق اإليرادات 

المعلومات الواردة تعتبر و.  للمشارآة في هذا االآتتابمي من مستشاريهأ بمثابة توصية من جانب الشرآة أو المساهمين البائعين أو نشرة اإلصدار هذه اريجوز اعتبال 
وقبل اتخاذ قرار . اجات االستثمارية الخاصة عامة، تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتيطبيعةفي هذه النشرة ذات 

 لتقييم مدى مالئمة المعلومات الواردة في النشرة بالنسبة  االآتتاببخصوص استشارة مهنية مستقلةعن الحصول على  باالستثمار، ُيعتبر آل مستلم لهذه النشرة مسؤوًال
 .لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به

، آما ُيحظر صراحًة توزيع وعلى األوالد القصر للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة من زوجها غير السعودياألشخاص السعوديين األفراد تاب على االآتهذا يقتصر 
رف على أية قيود نظامية ومراعاة التع هذه النشرة ُمتلّقيوتطلب الشرآة والمساهمون البائعون ومدير االآتتاب من . هذه النشرة أو بيع أسهم االآتتاب في أي دولة أخرى

 .التقيد بها

 القوائم المالية
 والقوائم المالية م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ ديسمبر ٣١سنوات المنتهية بتاريخ عن ال") القوائم المالية المراجعة (" للشرآةتم إعداد القوائم المالية المراجعة الموحدة

 ، هذه النشرة فية والوارد المتعلقة بهااإليضاحاتوم ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١م من السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦ يونيو ٣٠األولية المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
شرآة وتقوم ال. )محاسبون قانونيون(األموي وأبو الخير  آل منها من ِقَبل مراجعةوفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وقد تم 

 .بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي

 التوقعات واإلفادات المستقبلية
وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه . لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة

 . التوقعاته أي من هذاآتمالق بدقة أو ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعل

، "تتوقع"، "تعتقد"، "تقرر"، "تخطط"آلمات تسبقها أو تليها أو متضمنة فيها مثل  الواردة في هذه النشرة من خالل احتوائها على  اإلفاداتتحديد بعض  عمومًايمكن
، أو حاالت نفي هذه الكلمات أو الكلمات "يتوقع"، "تتوقع"، "من شأنه"، "شأنهامن "، "تسعى"، "يمكن أن"، "يتعّين"، "ينبغي"، "، سوف"تعتزم"، "، تهدف"قد"

وتعكس إفادات التوقعات المستقبلية هذه وجهات نظر الشرآة حاليًا بشأن األحداث المستقبلية، وليست ضمانًا لألداء .  التي تدل على الحديث عن المستقبلالمشابهة لها
امل أن تتسبب في اختالف النتائج الفعلية للشرآة وأدائها وإنجازاتها بصورة جوهرية عن النتائج أو األداء أو اإلنجازات المستقبلية التي ويمكن للكثير من العو. المستقبلي

رة بتفصيل أآثر في أقسام ن بعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها هذا األثر مذآوفضًال عن أ. قد ُتعّبر عنها أو توحي بها إفادات التوقعات المستقبلية هذه
وإذا تحقق أي من هذه المخاطر أو حاالت عدم اليقين، أو إذا تبين أن أّيًا من االفتراضات غير دقيقة أو "). عوامل المخاطرة"فضًال انظر . (أخرى من هذه النشرة

 .صحيحة، فإن النتائج الفعلية قد تتغير بصورة جوهرية عن النتائج المذآورة في هذه النشرة

ومع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم، فإن الشرآة تلتزم بتقديم نشرة إصدار تكميلَية لهيئة السوق المالية إذا تبين للشرآة في أي وقت بعد صدور موافقة 
هرية واردة في نشرة اإلصدار، أو أي مستند حدوث أي تغير ملحوظ في أمور جو) ١: (الهيئة على نشرة اإلصدار وقبل تسجيل أسهمها في القائمة الرسمية وذلك عند

ظهور أي مسائل إضافية مهَمة آان يتوجب تضمينها في نشرة اإلصدار وفيما عدا الحالتين المذآورتين،فإن الشرآة ال تعتزم ) ٢ (، أومطلوب بموجب هذه القواعد
لية الواردة في هذه النشرة، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير تحديث أو تعديل أية معلومات عن الصناعة أو السوق أو إفادات التوقعات المستقب

ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها، ولحاالت عدم اليقين واالفتراضات، فإن األحداث والظروف الخاصة بالتوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث . ذلك
وعليه، يجب على المساهمين المستحقين والمستثمرين أن يدرسوا جميع إفادات التوقعات المستقبلية في ضوء هذه .  ال تحدث إطالقًابالشكل الذي تتوقعه الشرآة، أو قد

 .اإليضاحات، وأن ال يعتمدوا على هذه اإلفادات بشكل أساسي



 

ب

  
  المقترحون أعضاء مجلس اإلدارة

 االسم الجنسية الصفة
 أحمد عمر العبد اللطيف / السيد وديسع رئيس مجلس اإلدارة

 سليمان عمر العبد اللطيف /  السيد سعودي عضو
 عبداللطيف عمر العبداللطيف / السيد سعودي عضو المنتدبال

 بدر عمر العبداللطيف    / السيد سعودي عضو
 فهد عمر العبداللطيف/ السيد سعودي عضو

 * شاغر - -
 *شاغر - -

 .الشرآة: المصدر

 .تم تعينهما آعضوين مستقلين من قبل المساهمين في الجمعية العامة للتحول عقب انتهاء االآتتابي* 

 عنوان الشرآة 

 شرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي
 أحمد عمر العبداللطيف:  ممثل الشرآة

 المدينة الصناعية الجديدة، طريق الخرج
 ١١٤٢١، الرياض ٨٥٩ب .ص

 يةالمملكة العربية السعود
  ٠١-٢٦٥٨٨٨٨: هاتف
  ٠١-٢٦٥٩٩٩٩: فاآس

  سكرتير مجلس اإلدارة
 سعد محمد القرني/ السيد

 شرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي
 المدينة الصناعية الجديدة، طريق الخرج

 ١١٤٢١، الرياض ٨٥٩ب .ص
 المملكة العربية السعودية

  ٠١-٢٦٥٨٨٨٨: هاتف
  ٠١-٢٦٥٩٩٩٩: فاآس

 مسجل األسهم
 اولتد

 أبراج التعاونية
  طريق الملك فهد٧٠٠

 ١١٥٥٥ الرياض ٦٠٦١٢ص ب 
 المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-١-٢١٨-١٢٠٠   :هاتف
  +٩٦٦-١-٢١٨-١٢٢٠   :فاآـس

    sa.com.tadawul@webinfo          :بريد إلكتروني



 

ج

 
 :المالي ومدير االآتتابالمستشار 

 مجموعة سامبا المالية
 ٨٣٣. ب.ص

 شارع المطار القديم 
 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢١الرياض 
  +٩٦٦-١-٤٧٧-٤٧٧٠   :هاتف
  +٩٦٦-١-٤٧٩-٩٤٠٢   :فاآـس

 :المستشار القانوني لالآتتاب
  بن حمد الفهد محامون ومستشارونزمكتب عبد العزي
 بايبر.إيه.إل.ب ديبالتعاون مع مكات

)DLA Piper Middle East LLP( 
  ١٥٨٧٠ب .ص

  شارع العليا العام–جرير بالزا 
 ، المملكة العربية السعودية١١٤٥٤الرياض 
  +٩٦٦-١-٤٦٤-٨٠٨١   :هاتف
  +٩٦٦-١-٤٦٢-٤٩٦٨   :فاآـس

 مكتب عبد العزيز بن حمد الفهد

 

 :المحاسب القانوني
 انونيون محاسبون ق–األموي وأبو الخير 

 العالمية. آر. آي. عضو في مجموعة بي
 ١١٤٣٥ الرياض – ١٩٢٧٨ب . ص

 المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦-١-٤١٩-١٢١٩   :هاتف
  +٩٦٦-١-٤١٩-١٣٨٧   :فاآـس

 

 

 :مستشار المراجعة المالية

  وشرآاهمر بكر أبو الخي–ديلويت آند توش  
 محاسبون قانونيون

 ٢١٣ب .ص
 مملكة العربية السعودية، ال١١٤١١الرياض 
  +٩٦٦-١-٤٦٣-٠٠١٨   :هاتف
  +٩٦٦-١-٤٦٣-٠٨٦٥   :فاآـس

 :مستشار دراسات السوق
 مرآز الشرق األوسط لالستشارات

 ٢٧٩٢٥ب .ص
 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢٧الرياض 
  +٩٦٦-١-٢١٦-٨٧٤٠   :هاتف
   +٩٦٦-١-٢١٦-٨٧٣٠   :فاآـس

 



 

د

 
 ة االآتتاب الرئيسمدير االآتتاب ومتعهد تغطي

 مجموعة سامبا المالية
  ٨٣٣. ب.ص

 شارع المطار القديم
 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢١الرياض 
  +٩٦٦-١-٤٧٧-٤٧٧٠   :هاتف
  +٩٦٦-١-٤٧٩-٩٤٠٢   :فاآـس

 

 متعهدو تغطية االآتتاب المساعدون

 )ساب(البنك السعودي البريطاني 

 ، المملكة العربية السعودية١١٤١٣ض ، الريا٩٠٨٤. ب.المرآز الرئيس، ص

 
 بنك الرياض

 ، المملكة العربية السعودية١١٤١٦، الرياض ٢٢٦٢٢. ب.المرآز الرئيس، ص

 

 المستشار القانوني للمتعهد الرئيس للتغطية ومتعهدي التغطية المساعدين

 المستشارون القانونيون
 ترآي الشبيكي بالتعاون مع بيكر آند ماآينزي ليمتد

 مع العليانمج
 ١١٤٩١، الرياض٤٢٨٨ب.ص

 المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦-١-٢٩١-٥٥٦١   :هاتف
  +٩٦٦-١-٢٩١-٥٥٧١   :فاآـس

 

 المصارف الرئيسة للشرآة
 )ساب(البنك السعودي البريطاني 

 ، المملكة العربية السعودية١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤. ب.المرآز الرئيس، ص

 
 بنك الرياض

 ، المملكة العربية السعودية١١٤١٦، الرياض ٢٢٦٢٢. ب.س، صالمرآز الرئي

 



 

ه

  

 

 

 

 مجموعة سامبا المالية

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢١، الرياض ٨٣٣.ب.المرآز الرئيس، ص

 مصرف الراجحي  

 ، المملكة العربية السعودية١١٤١١، الرياض ٢٨. ب.المرآز الرئيس، ص

 

 ي التجاري البنك األهل

 ، المملكة العربية السعودية٢١٤٨١، جدة ٣٥٥٥. ب.المرآز الرئيس، ص

 

 البنك العربي الوطني 

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢٣، الرياض ٩٨٠٢. ب.المرآز الرئيس، ص

 )ساب(البنك السعودي البريطاني  

 دية، المملكة العربية السعو١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤. ب.المرآز الرئيس، ص

 

 بنك الرياض

 ، المملكة العربية السعودية١١٤١٦، الرياض ٢٢٦٢٢. ب.المرآز الرئيس، ص

 

 البنك السعودي الفرنسي 

 ، المملكة العربية السعودية١١٥٥٤، الرياض ٥٦٠٠٦. ب.المرآز الرئيس، ص

 البنك السعودي الهولندي 

 ة السعودية، المملكة العربي١١٤٣١، الرياض ١٤٦٧. ب.المرآز الرئيس، ص

 

 بنك الجزيرة 

 ، المملكة العربية السعودية٢١٤٤٢، جدة ٦٢٧٧. ب.المرآز الرئيس، ص

 

 البنك السعودي لالستثمار 

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٨١، الرياض ٣٥٣٣. ب.المرآز الرئيس، ص

 

 بنك البالد

 عودية ، المملكة العربية الس١١٤١١ ، الرياض ١٤٠. ب.المرآز الرئيس، ص



 

و

  

بموجب القرار ) قيد التحويل( سعودية  مساهمةشرآةوهي  ، الصناعيلالستثمارشرآة العبد اللطيف 
تأسست شرآة العبد وقد . ) م١٤/١١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٣/١٠/١٤٢٧ وتاريخ ٣١٢٠الوزاري رقم 

سجل التجاري رقم  الصناعي آشرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب اللالستثماراللطيف 
 )م٢٨/٩/١٩٨٩الموافق (هـ ٢٦/٢/١٤١٠وتاريخ ١٠١٠٠٧٣٦٨٥

 :الشرآة

 :رأس مال الشرآة .ريال سعودي) ٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

 :سعر االآتتاب .ريال سعودي للسهم ٤٢

 :االسميةالقيمة  . للسهمة سعوديت رياال١٠

 : عدد األسهم المصدرة . سهم عادي مدفوعة بالكامل)٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠(

من األسهم العادية لرأس مال % ٣٠ تمثل نسبة .سهم عادي مدفوعة بالكامل) ١٩٫٥٠٠٫٠٠٠(
واألوالد القصر للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة من الشرآة تطرح لألشخاص السعوديين األفراد 

 .زوجها غير السعودي

 :عدد أسهم االآتتاب

 : االآتتابالقيمة اإلجمالية ألسهم .ريال سعودي) ٨١٩٫٠٠٠٫٠٠٠(

 :عدد أسهم االآتتاب المتعَهد بتغطيتها . سهم عادي)  ١٩٫٥٠٠٫٠٠٠(

 :إجمالي المبلغ الُمتعهد بتغطيته .ريال سعودي)  ٨١٩٫٠٠٠٫٠٠٠(

 :الحد األدنى لالآتتاب .سهمأ ١٠

 :قيمة الحد األدنى لالآتتاب .ا سعوديرياالأربعمائة وعشرون ) ٤٢٠(

 : لالآتتابىقصالحد األ سهم) ٥٠٫٠٠٠(

 : لالآتتابقصىقيمة الحد األ .ريال سعوديآلف  مائةون نايومل) ٢٫١٠٠٫٠٠٠(

على المساهمين البائعين سوف ُيوزع صافي متحصالت االآتتاب بعد حسم مصروفات االآتتاب 
ولن تستلم الشرآة أي جزء من . ملكية آل منهم في األسهم المطروحة لالآتتاببالتناسب حسب 
 ").استخدام متحصالت االآتتاب"فضًال انظر . (آتتابمتحصالت اال

 :استخدام متحصالت االآتتاب
 

سهم لكل مكتتب، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم أ) ١٠ (عشرةأن الحد األدنى للتخصيص هو 
على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه آل مكتتب إلى إجمالي األسهم ) إن ُوجدت(االآتتاب 

مكتتب، فإن الشرآة ال تضمن ) ١٫٩٥٠٫٠٠٠(وإذا تجاوز عدد المكتتبين . تاب فيهاالمطلوب االآت
شروط "فضًال انظر (. الحد األدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين

 ").وتعليمات االآتتاب

 :تخصيص أسهم االآتتاب

 ٨ لمدة سيستمرو) م٩/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٨/١١/١٤٢٧ االآتتاب بتاريخ طرح أسهم سيبدأ 
 .)م١٨/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٧/١١/١٤٢٧ االثنين أيام عمل تنتهي بنهاية يوم

 :فترة االآتتاب

إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير ) إن ُوجد(سوف يتم إعادة فائض االآتتاب 
ص ورد الفائض في موعد وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصي. االآتتاب أو البنوك المستلمة

شروط وتعليمات " فضًال انظر). (م٢٤/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ٣/١٢/١٤٢٧األحد  أقصاه يوم
 ").االآتتاب

 :الفائض

عمر بن أحمد / عمر العبداللطيف، والسيدبن سليمان / عمر بن سليمان العبداللطيف ، والسيد/ السيد
هيكل  "١فضًال انظر الشكل رقم . (طيفعمر العبداللبن عبداللطيف / العبداللطيف، والسيد

 ").المساهمين

 :المساهمون البائعون

وقد تقدمت الشرآة .  سوق ألسهم الشرآة داخل المملكة أو خارجها قبل طرحها لالآتتابتكن هناكلم 
 وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وآافة ،لهيئة لتسجيل األسهم في القائمة الرسميةلبطلب 

ة الالزمة لعملية ي وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسم.لمؤيدة التي طلبتها الهيئةالمستندات ا
 من عملية هاءفي وقت قريب بعد االنت في السوق  ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم.طرح األسهم

 ").تواريخ هامة للمكتتبين"فضًال انظر  (.تخصيص األسهم

 : األسهم وتداولإدراج

منح آل سهم وَي.  وليس ألي مساهم أي حق أفضلية في التصويت، واحدة من األسهمللشرآة فئة 
سهم، الحضور والتصويت  ٢٠صاحبه الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم لديه ما ال يقل عن 

 ").األسهموصف "فضًال انظر .(في اجتماعات الجمعية العمومية

 :حقوق التصويت

 البائعين التصرف بأية أسهم خالل فترة  الشرآة عند التحول أوالمالكين ألسهمال يجوز للمساهمين 
وبعد فترة الستة أشهر، يجوز للمساهمين . السوقمدتها ستة أشهر من تاريخ بدء تداول األسهم في 

 .البائعين أن يتصرفوا بأسهمهم  فقط بعد الحصول على موافقة الهيئةالمالكين و

قيود نقل ملكية أسهم المالكين لها عند 
 :التحول والمساهمين البائعين

 السنة المالية عنة أرباح تعلنها الشرآة ـاألسهم المطروحة لالآتتاب، أيآل األسهم بمـا فيها ق ـتستح
 ").سياسة توزيع األرباح"فضًال انظر  (.بكاملها والسنوات المالية الالحقة لهام ٢٠٠٦

 :توزيع األرباح

مراعاتها في تقييم االستثمار في األسهم المطروحة، فضًال لالطالع على العوامل المهمة التي يجب 
 ".عوامل المخاطرة"انظر 

 :عوامل المخاطرة

 



 

ز

   
  الجدول الزمني المتوقع لالآتتاب التاريخ

الموافق (هـ ٢٧/١١/١٤٢٧هـ حتى ١٨/١١/١٤٢٧من 
  االآتتابفترة  )م١٨/١٢/٢٠٠٦م حتى ٩/١٢/٢٠٠٦

 )في حال وجود فائض لالآتتاب (إعادة فائض أموال االآتتاب للمكتتبين )م٢٤/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ٣/١٢/١٤٢٧

 *تاريخ بدء تداول األسهم بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة

 .سوف يعلن عن بدء التداول عبر إعالنات في الصحف المحلية* 

 آيفية التقدم بطلب االآتتاب
سيتم توفير و. وعلى األوالد القصر للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة من زوجها غير السعودياألشخاص السعوديين األفراد  يقتصر االآتتاب على

ويمكن أيضًا االآتتاب . نماذج طلبات االآتتاب في أثناء فترة االآتتاب لدى مدير االآتتاب والبنوك المستلمة، وعلى الموقع اإللكتروني لمدير االآتتاب
 أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك المستلمة التي تقدم هذه الخدمة للمكتتبين الذين سبق أن اشترآوا في هاتف المصرفين طريق اإلنترنت والع

 تغيرات  أيتكون قد طرأتأال ) ٢(و ، الذي يقدم هذه الخدماتالبنك المستلميكون للمكتتب حساب لدى ) ١(االآتتابات التي جرت مؤخرًا شريطة أن 
 .على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب منذ اآتتابه في طرٍح جرى حديثًا

ويجب على آل مكتتب أن يوافق على . من هذه النشرة" االآتتابوتعليمات شروط "طلبات االآتتاب طبقًا للتعليمات الواردة في قسم نماذج يجب تعبئة 
 وتحتفظ الشرآة بحقها في رفض أي اآتتاب بصورة جزئية أو آلية، في حالة عدم استيفاء .ذات العالقة االآتتاب  طلبآل الفقرات الواردة في نموذج

 يعتبر طلب االآتتاب عندئذ. استالمه من مدير االآتتاب أو أحد البنوك المستلمةوال يسمح بتعديل طلب االآتتاب وسحبه بعد . أي من شروط االآتتاب
 .")االآتتابوتعليمات شروط "فضًال انظر . (رآةوالشاتفاقًا ملزمًا بين المكتتب 



 

ح

   
 وينبغي على إال أن هذا الملخص ال يتضمن جميع المعلومات التي تهم المستثمرين المحتملين. لمعلومات الواردة في هذه النشرةنبذة عن ايهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى تقديم 

 .االكتتابيقرؤوها كاملة قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم مستلمي هذه النشرة أن 

 الشركة

م ١٩٦٦آفرع لمؤسسة فردية، التي تأسست في عام ) المصنع السعودي للسجاد(هـ بتأسيس فرع صناعي تحت اسم ١٤٠١تأسست الشرآة أوًال في عام 
وقطع السجاد ) الموآيت(بد اللطيف في ذلك الوقت وذلك إلنتاج البساط  مليون ريال سعودي،  يمتلكها الشيخ عمر بن سليمان الع٩برأس مال قدره 

ص /٣١٩برقم ) في ذلك الوقت(والكهرباء من وزارة الصناعة ترخيص صناعي وذلك بموجب وسجاد الصالة والخيوط الخاصة بصناعة السجاد 
لية محدودة يمتلكها الشيخ عمر العبد اللطيف بمشارآة هـ، تحول المصنع المذآور إلى شرآة ذات مسؤو١٤٠٨وفي عام . هـ١٩/٠٧/١٤٠١وتاريخ 

البالغ أربعون مليون من رأس مال الشرآة % ٢٥أبنائه الثالثة سليمان، وأحمد، وعبد اللطيف بالتساوي حيث يمتلك آل منهم ما نسبته 
وقد رخص معالي وزير . هـ٢٦/٠٢/١٤١٠ وتاريخ ١٠١٠٠٧٣٦٨٥، وصدر للشرآة سجل تجاري رقم في حينهريال سعودي ) ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

، بتحول الشرآة من شرآة ذات )م١٤/١١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٣/١٠/١٤٢٧ وتاريخ ٣١٢٠الصناعة والتجارة، بموجب القرار الوزاري رقم 
الي وزير الصناعة وبعد انتهاء االآتتاب وانعقاد الجمعية التأسيسية العامة للتحول ، سيتم تقديم طلب إلى مع. مسؤولية محدودة إلى شرآة مساهمة

 ١٠ سهم متساوية القيمة، قيمة السهم االسمية ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠والتجارة بإعالن تحول الشرآة برأسمال قدره 
 "). تاريخ الشرآة–الشرآة "فضًال أنظر . (ريال

سب الدراسة السوقية المعدة من قبل مرآز الشرق األوسط لالستشارات،  ، بح الصناعي مع شرآاتها الخمس التابعةلالستثمارتعد شرآة العبد اللطيف 
 إلنتاج السجاد والموآيت والبطانيات ومستلزماتها ، ليس على مستوى المملكة فحسب ، بل على مستوى الشرق األوسط متكاملة صناعية ةأآبر مجموع

تتميز المجموعة بإنتاج معظم المواد الخام و في المملكة، لموآيت والبطانياتصناعة السجاد وا في الرياديآما تتمتع المجموعة بمرآزها . وأفريقيا
الالزمة لمنتجاتها وتتبادل المنشآت الصناعية التابعة لها منتجاتها إذ تشكل المنتجات النهائية لبعض هذه المصانع مادة أولية وسيطة لمنتج آخر، مما 

 بحسب الدراسة في العالممنتج للسجاد والموآيت أآبر  سابع جعلهايى الذات لدرجة عالية جدًا، مما يؤدي إلى تكامل العمليات اإلنتاجية واالعتماد عل
 ٢٠٠٤ و٢٠٠٣األعوام ( آما تشرفت الشرآة بفرش الحرم النبوي الشريف ثالث مرات .السوقية المعدة من قبل مرآز الشرق األوسط لالستشارات

من مساجد المملكة وما زالت تقوم بفرش نسبة % ٥٠وأيضًا قامت بفرش حوالي ) م٢٠٠٥م و١٩٩٦ األعوام. (وآذا الحرم المكي لمرتين) م٢٠٠٥و
 .آبيرة من هذه المساجد

 نواحي القوة والميزات التنافسية
 :يعتقد أعضاء مجلس إدارة الشرآة أن المجموعة تتمتع بالعديد من ميزات القوة والتنافس الرئيسة ومنها

 ة الشرآةلدى إدارالخبرة المتراآمة  •
  اإلنتاجأحدث تقنياتاستخدام  •
  المنتجاتالحفاظ على مستويات جودة •
 تكامل العمليات اإلنتاجية •
 توفر المصادر المحلية لموادها الخام •
 وجود إدارة متمرسة •
 إستراتيجية التسويق •
 التصدير والقدرة التنافسية العاليةالخبرة في مجال  •

 الرؤية

م لدى الشرآة من خبرات وما تمتلكه من مزايا تنافسية الآتساب حصة متنامية من سوق المفروشات األرضية  ما تراآتستغل إلى أن الشرآة تهدف 
وأغطية األسرة، والتحول إلى مورد أساسي معتمد لتزويد المصانع المنافسة في داخل المملكة وفي األسواق الخارجية بالمواد األولية والوسيطة الالزمة 

 .لهذه الصناعة

 الرسالة

 : إلى ما يليلشرآةهدف ات
  باستمرار منتجاتها تطويروتصميم وتصنيع وتوفير أفضل المفروشات األرضية وأغطية األسرة  •
مد المصانع الزميلة في داخل المملكة وخارجها بحاجتها من المواد الوسيطة المستخدمة في صناعة المفروشات األرضية  •

 بأفضل الشروط
 .يهاتحقيق أفضل بيئة عمل للعاملين لد •

 استراتيجية العمل
 في السوق السعودية، وذلك لتعضيد لشرآة وإدارتها العليا استراتيجية عمل تهدف إلى النمو لالستفادة من المرآز القوي لالشرآةوضع مجلس إدارة 

 :عه من خاللة إلى المحافظة على زخم النمو أو تسريشرآوتهدف إدارة ال. منطقة الشرق األوسطمرآزها في المملكة وللتوسع في 
 ات اإلنتاجية من خالل وحدتها لزيادة المبيعات استغالل الطاق •
 عن طريق زيادة طاقاتها اإلنتاجية  الحصة السوقية زيادة •
 التحول إلى مورد أساسي للمواد الوسيطة لصناعة الموآيت والسجاد بالنسبة للمصانع الزميلة •
 صادرات الشرآة حجم زيادة  •
 بات إدارة التغيير متطلخطط الشرآة من تنفيذ  •
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 ").عوامل المخاطرة"فضًال انظر (ولمزيد من المعلومات عن بعض العوامل التي يجب أن ُتؤخذ في االعتبار فيما يتعلق باالستثمار في أسهم االآتتاب 

 هيكل ملكية الشرآة
مائة بالمائة من أسهم الشرآة العادية % ١٠٠متلكون قبل إتمام عملية االآتتاب، آان المساهمون البائعون وشرآة مجموعة العبد اللطيف القابضة ي

 رياالت للسهم الواحد، ويبلغ العدد اإلجمالي لألسهم المطروحة لالآتتاب ١٠سهم بقيمة اسمية قدرها ) ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠(البالغة خمسة وستون مليون 
إن أسهم االآتتاب مطروحة بالتناسب حسب ملكية . من رأسمال الشرآة% ٣٠سهم تمثل بمجملها ) ١٩٫٥٠٠٫٠٠٠(تسعة عشر مليون وخمسمائة آلف 

 .ويمثل الجدول التالي هيكل ملكية الشرآة قبل وبعد طرح األسهم لالآتتاب. آل من المساهمين األفراد البائعين في الشرآة
 هيكل الملكية قبل وبعد االآتتاب: ١الشكل رقم 

  قبل االآتتاب بعد االآتتاب

نسبة  رأس المال
نسبة  رأس المال األسهمعدد  الملكية

 المساهم عدد األسهم الملكية

 مجموعة العبداللطيف القابضة ٣٩٫٠٠٠٫٠٠٠ %٦٠ ٣٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٩٫٠٠٠٫٠٠٠ %٦٠ ٣٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠

١٠ ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٢٥٫٠٠٠ %٢٫٥ ١٦٫٢٥٠٫٠٠٠%  
 عمر سليمان العبداللطيف/ السيد ٦٫٥٠٠٫٠٠٠

 سليمان عمر العبد اللطيف/  السيد ٦٫٥٠٠٫٠٠٠ %١٠ ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٢٥٫٠٠٠ %٢٫٥ ١٦٫٢٥٠٫٠٠٠

 أحمد عمر العبداللطيف/ السيد ٦٫٥٠٠٫٠٠٠ %١٠ ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٢٥٫٠٠٠ %٢٫٥ ١٦٫٢٥٠٫٠٠٠

 عبداللطيف عمر العبداللطيف/ السيد ٦٫٥٠٠٫٠٠٠ %١٠ ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٢٥٫٠٠٠ %٢٫٥ ١٦٫٢٥٠٫٠٠٠

 *جمهورالمكتتبين من ال - - - ١٩٫٥٠٠٫٠٠٠ %٣٠ ١٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠

 المجموع ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ - ٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ %١٠٠ ٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 .الشرآة: المصدر
 .بعد انتهاء االآتتاب*

 
 



 

ي

   
عة لفترة م والقوائم المالية األولية المراج٢٠٠٥ ، و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١فيما يلي بيان بمؤشرات األداء الخاصة بالشرآة للسنوات المنتهية في 

والتي يجب قراءتها مع القوائم المالية المراجعة بما في ذلك اإليضاحات حولها . م٢٠٠٥ يونيو ٣٠م و٢٠٠٦ يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
  .والمدرجة في أماآن أخرى من نشرة االآتتاب

 مؤشرات األداء: ٢الشكل رقم 

 )بماليين الرياالت السعودية( األداء مؤشرات  يونيو٣٠المنتهية في   ديسمبر ٣١المنتهية في 
 الوصف م٢٠٠٦ م٢٠٠٥ م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣

 مؤشرات قائمة الدخل     
 اإليرادات ٤٠٩٫٥ ٣٣٤٫٦ ٧٤٧٫٥ ٦٤٥٫١ ٥٣٥٫٦
 إجمالي الربح  ١١٥٫٧ ١٠٣٫٥ ٢٠٩٫٦ ١٧٢٫٥ ١٤٤٫٥
 )١(الربح التشغيلي ٩٢٫٦ ٨٨٫٠ ١٧٨٫٥ ١٤٧٫٢ ١٢١٫٠
 صافي الدخل ٩٠٫٣ ٨٧٫٤ ١٧٣٫٢ ١٣٨٫٢ ١١١٫١

 مؤشرات قائمة المرآز المالي     
 نقدية وشبه نقدية ١١٢٫٥ ٦٨٫٩ ١٤٨٫٦ ١٦١٫٣ ١٧٤٫٣
 ممتلكات ومعدات ٣٠٤٫٩ ٣٢٦٫١ ٣١٠٫٢ ٣١٩٫٤ ٢٧٥٫٧

 إجمالي الموجودات ١،٠٩٢٫٣ ١،٠٦٥٫٠ ١٫٠٨٧٫٠ ١٫٠٥١٫٨ ١٫٠٧١٫٧
 إجمالي القروض ٢١٣٫١ ٥١٫٠ ٢٥٧٫٣ ٥٠٫٨ -

 إجمالي المطلوبات ٢٨٢٫٩ ١٤٣٫٠ ٣٦٧٫٨ ١٢٩٫٨ ٦٨٫٦
 حقوق المساهمين ٨٠٩٫٤ ٩٢٢٫٠ ٧١٩٫١ ٩٢٢٫٠ ١٫٠٠٣٫٠

 مؤشرات التدفقات النقدية     
 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية ٣٨٫٩ ٢٧٫٧ ١٩٩٫٤ ٢٢٧٫١ ٨٨٫٨
 التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية )٣٠٫٩( )٣٣٫١( )٤٨٫٩( )٧١٫٥( ١١٠٫٨

 التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية )٤٤٫٢( )٨٧٫١( )١٦٣٫٢( )١٦٨٫٥( )١٦٤٫٠(
 صافي التغير في النقدية )٣٦٫٢( )٩٢٫٤( )١٢٫٧( )١٣٫٠( ٣٥٫٦

 المؤشرات األساسية     
 نمو اإليرادات %٢٢٫٤ - %١٥٫٨ %٢٠٫٤ -
 نمو صافي الدخل %٣٫٣ - %٢٥٫٣ %٢٤٫٤ -

 نسبة إجمالي الربح %٢٨٫٣ %٣٠٫٩ %٢٨٫٠ %٢٦٫٧ %٢٧٫٠
 نسبة الربح التشغيلي %٢٢٫٦ %٢٦٫٣ %٢٣٫٩ %٢٢٫٨ %٢٢٫٦
 نسبة صافي الدخل %٢٢٫٠ %٢٦٫١ %٢٣٫٣ %٢١٫٤ %٢٠٫٨
 العائد على حقوق الملكية ٣%٢٢٫٣ ٣%١٨٫٩ %٢٤٫١ %١٥٫٠ %١١٫١
 )بالريال السعودي) (٢(ربح السهم  ٣٢٫٨ ٣٢٫٧ ٢٫٧ ٢٫١ ١٫٧

 .لمراجعةالقوائم المالية ا: المصدر
 . واإلداريةة تم حسابه على أساس إجمالي الربح ناقصًا مصاريف البيع والتوزيع ، والمصاريف العمومي-١
 ").اتمناقشة اإلدارة وتحليلها للمرآز المالي ونتائج العملي"فضًال أنظر(  مليون سهم ٦٥م على أساس إجمالي عدد األسهم وقدرها ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ تم حسابها لألعوام -٢
 ).١٢/٦النتائج لألشهر الستة (تم احتساب النسب بتحويل أرقام فترة الستة أشهر على أساس سنوي  -٣

لتوسع في أعمالها، االستثمار في خطوط اإلنتاج المساندة لعمليات الشرآة وام باتخاذ تدابير ناجحة في مجال ٢٠٠٥  و٢٠٠٣ بين عامي الشرآةقامت 
م ٢٠٠٣بين السنة المالية % ٢٥رآة و تحسن مؤشرات الربحية حيث نما صافي الدخل بمعدل سنوي متراآم نسبته ونتج عن ذلك نمو إيرادات الش

 . ريال سعودي للسهم٢٫٧ مليون ريال سعودي بواقع ١٧٣٫٢م مبلغ ٢٠٠٥م، وبذلك وصل صافي الدخل للسنة المالية ٢٠٠٥والسنة المالية 
 القروض يأجمال( مليون ريال سعودي قياسا بأجمالي قروض صافية ٧١٩٫١صافي حقوق المساهمين آما تتمتع الشرآة بمرآز مالي قوي حيث بلغ 

مناقشة اإلدارة وتحليلها للمرآز المالي ونتائج "فضًال انظر . (م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي آما في العام ١٠٨٫٧قدره ) محسوما منه نقدية وشبه نقدية
 ").العمليات
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١

  
 أ

هي االتفاقية المبرمة بين الشرآة ومتعهدي تغطية االآتتاب والتي وافق بموجبها متعهدو تغطية االآتتاب : اتفاقية التعهد بالتغطية •
ى بيع أسهم االآتتاب، أو في حالة عدم حدوث ذلك، أن يشتروا أسهم االآتتاب والتي بموجبها وافق المساهمون على العمل عل

 . سهم١٩٫٥٠٠٫٠٠٠البائعون على بيع عدد األسهم المذآور في هذه النشرة والبالغة 
 .اإلدارة العليا للشرآة: اإلدارة العليا •
 .طرح األولي ألسهم الشرآةاالآتتاب في ال:  أو االآتتاب العام االآتتاب •
 . سهم آما هو وارد في هذه النشرة١٩٫٥٠٠٫٠٠٠الـ: أسهم االآتتاب •
 .الزوج والزوجة واألطفال: أقارب •

 ب

الراجحي، والبنك األهلي التجاري، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي مصرف  مجموعة سامبا المالية، و:البنوك المستلمة •
والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي الهولندي، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي لالستثمار البريطاني، وبنك الرياض، 

 .وبنك البالد

 ج

 .أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية: الجريدة الرسمية •
 .الجمعية العمومية لمساهمي الشرآة: الجمعية العمومية للمساهمين أو الجمعية العمومية •

 ح

 .حكومة المملكة العربية السعودية ما لم ُينص على غير ذلك: الحكومة •

 س

 .مجموعة سامبا المالية: سامبا •
 .ريال سعودي للسهم ٤٢: سعر االآتتاب •
 . ديسمبر من آل عام ميالدي٣١السنة المنتهية بتاريخ : السنة المالية •
 .السهم أو األسهم الُمصَدَرة للشرآة: السهم أو األسهم •
 .  السوق المالية السعودية:السوق •

 ش

 .شخص فرد أو اعتباري: شخص •
 .شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي: الشرآة •
 ).سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة(أي الشرآة أو شرآات تابعة مملوآة للشرآة بالكامل : الشرآة أو شرآات المجموعة •
وتقوم . هـ٢٣/٢/١٤٢٥ وتاريخ ١٠١٠١٩٦٧٠٠سجل تجاري رقم شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب : شرآة النسيج الشرقية •

البولي بروبلين بموجب الترخيص الصناعي المعدل الشرآة بإنتاج خيوط البولي بروبلين وبطانة السجاد األساسية والثانوية من 
  .هـ٢٠/٢/١٤٢٧ص وتاريخ /٣١١رقم 

وتقوم . هـ١٢/٣/١٤١٤ وتاريخ ١٠١٠١١٤٦٥٧ رقم شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري: شرآة أدفا للبطانيات •
 هـ٢٠/٢/١٤٢٧ص وتاريخ /٣١٣ الشرآة بصناعة البطانيات بموجب الترخيص الصناعي المعدل رقم

وتقوم . هـ٧/٧/١٤١٦ وتاريخ ١٠١٠١٣٩٣٩٨شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم : الشرآة الوطنية للغزل •
 .هـ٢٠/٢/١٤٢٧ص وتاريخ /٣١٠رية بموجب الترخيص الصناعي المعدل رقم الشرآة بإنتاج خيوط الغزل الدائ

. هـ١/٢/١٤١٧ وتاريخ ١٠١٠١٤٢٣٨٢شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم : شرآة نادين العربية لأللوان •
ص وتاريخ /٣٠٣قم برالصناعي المعدل وتقوم الشرآة بإنتاج الملونات البالستكية ومواد مثبتة لأللوان بموجب الترخيص 

  .هـ٢٠/٢/١٤٢٧
. هـ٧/١١/١٤٢٥ وتاريخ ١٠١٠٢٠٤٠٥٣شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم : شرآة شهد للمنتجات الورقية •

ص /٣٤٠وتقوم الشرآة بإنتاج المواسير الكرتونية للف المنتجات النسيجية مختلف المقاسات بموجب الترخيص الصناعي رقم 
 . هـ٢٦/٢/١٤٢٧بتاريخ 

 ط

 .من أسهم الشرآة% ٣٠ سهم عادي لالآتتاب العام تمثل ١٩٫٥٠٠٫٠٠٠طرح : الطرح •



 

 
٢

 ع

 .شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي: العبداللطيف •

 ف

م حتى ٩/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٧/١١/١٤٢٧هـ حتى ١٨/١١/١٤٢٧الفترة التي تبدأ من تاريخ من : فترة االآتتاب •
 .ام عمللمدة ثمانية أي) م١٨/١٢/٢٠٠٦

 ق

 .قائمة باألوراق المالية تعدها الهيئة بمقتضى قواعد التسجيل واإلدراج: القائمة الرسمية •
 .قطاعات التشييد والبناء والعقار: القطاع العقاري •
اجعة لفترة م والقوائم المالية األولية المر٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية : القوائم المالية المراجعة •

م بما في ذلك اإليضاحات المرفقة ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١م من السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
 .بها والتي تمت مراجعتها من ِقَبل السادة مكتب األموي وأبو الخير

 من نظام السوق المالية ٦لمالية بمقتضى المادة قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق ا: قواعد التسجيل واإلدراج •
 ).م٣١/٧/٢٠٠٣الموافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤ وتاريخ ٣٠/الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م

 م

 .القيمة اإلجمالية لألسهم الُمكتتب فيها: متحصالت االآتتاب •
 .مجموعة سامبا المالية: متعهد تغطية االآتتاب الرئيس •
 .الذين تعّينهم الشرآة فيما يتعلق باالآتتاب بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني: مساعدونمتعهدو تغطية االآتتاب ال •
 .مجتمعين هم متعهد تغطية االآتتاب الرئيس ومتعهدو تغطية االآتتاب المساعدون: متعهدو تغطية االآتتاب •
 .مجلس إدارة الشرآة: المجلس أو مجلس اإلدارة •
 .للطيف لالستثمار الصناعي وشرآاتها التابعة مجتمعين شرآة العبدا: المجموعة •
مدة الستة شهور من تاريخ بدء تداول األسهم ، والتي ُيحَظر على المالكين ألسهم الشرآة عند التحول والمساهمين : مدة الحظر •

 .البائعين خاللها أن يبيعوا أسهمًا إضافية في السوق ويجب بعد ذلك أخذ موافقة الهيئة المسبقة قبل البيع
 .مجموعة سامبا المالية بصفتها مديرًا رئيسًا لالآتتاب: مدير االآتتاب •
 .آل من يحمل أو يحملون أسهمًا في الشرآة ألية فترة محددة من الزمن: الُمساهم أو المساهمون •
 . من هذه النشرة)و(األشخاص المذآورون بهذه الصفة في الصفحة رقم : المساهمون البائعون •
 .موعة سامبا المالية المعينة من ِقَبل الشرآة للعمل آمستشار مالي فيما يتصل باالآتتابمج: المستشار المالي •
) ج(مستشارو الشرآة ومستشارو المساهمين البائعين بخصوص االآتتاب، والذين تظهر أسماؤهم في صفحة رقم  : المستشارون •

. 
 .االآتتابأي متقدم يتم قبول طلبه الخاص باالآتتاب من ِقَبل مدير : الُمكتتب •
 .المملكة العربية السعودية: المملكة •
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علماً . علومات األخرى الواردة في هذه النشرة، ينبغي على كل مستثمر محتمل أن يدرس بعناية عوامل المخاطرة المحددة أدناه قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم االكتتابباإلضافة إلى الم

د مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير بأن المخاطر الموضحة أدناه ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجو
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية جوهرية بسبب حدوث أو تحقق أي من هذه المخاطر التي تعتقد الشركة في  .جوهرية، قد تعيق عملياتها

وقد ينخفض سعر أسهم االكتتاب بسبب حدوث . الي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن تحددها، والتي تعتقد أنها غير جوهرية، أو إذا أصبحت هذه األخيرة جوهريةالوقت الح
 .أو تحقق أي من هذه المخاطر، أو غيرها، مما قد يتسبب في خسارة المكتتبين الستثمارهم بشكل جزئي أو كلي

 بالشرآةالمخاطر المتعلقة 
 استراتيجية التوسع

 –عمليات اإلنتاج "فضًال انظر . (اإلنتاجالتوسع إلى خطوط قدرتها اإلنتاجية ب، فإنها تسعى دومًا لتعزيز الشرآةآجزء من االستراتيجية الشاملة لعمل 
أو تعزيز مواردها / زيادة حجم قروضها ومنها  باستثمارات آبيرة، رآةالشوتتطلب هذه االستراتيجية قيام  )."التوسعات المخططة في العمليات اإلنتاجية

 .  بصورة فوريةالشرآةالبشرية، وبالتالي فقد ال تسهم بالضرورة في ربحية 
في العمليات ، أو أن تكون هذه االستثمارات المتعلقة بهذه االستراتيجيات ناجحة أو مربحة، أو عدم حدوث خلل هذه التوسعاتوال يوجد ما يضمن تحقق 

 .، مما قد ينعكس سلبًا على الوضع المالي للشرآة ونتائج عملياتهاإلنتاجية للشرآة ا
 توقعات النمو

خالل السنوات الثالث % ٢٥مع أن الشرآة حققت نموًا قويًا ومتميزًا في السنوات الماضية، حيث آان معدل النمو السنوي المتراآم لصافي الدخل 
وعلى وجه الخصوص ، قد . م، إال أنه ليس هناك أي ضمان بأن الشرآة ستتمكن من تحقيق معدالت نمو مماثلة ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الماضية المنتهية في 

 المخاطر –عوامل المخاطرة "فضًال أنظر (تطرأ هناك صعوبات في استقطاب وتوظيف الكوادر المؤهلة لمواآبة النمو في الطلب على منتجات الشرآة 
وقد تواجه الشرآة صعوبات في تطوير وتوسع ورفع مستوى منشآتها الصناعية بالسرعة الكافية الستيعاب الطلب على . ") السعودة–المتعلقة بالشرآة 

وفي حالة عدم قدرتها على مواآبة وتيرة النمو بنجاح ، فأن ذلك قد يؤثر على أعمالها بصورة سلبية مما سيترتب عليه أثر سلبي على نتائج . منتجاتها 
 .تها ووضعها المالياعملي

 االعتماد على أشخاص رئيسين
 تمكنت تقليديًا من إيجاد الشرآةومع أن .  وأعمالها المستقبلية، إلى حد آبير، على اإلسهامات المستمرة لبعض أعضاء اإلدارة العلياالشرآةيعتمد نجاح 

 على االستمرار في إيجاد مثل هؤالء الشرآة ما يضمن قدرة  إال أنه ال يوجد.المهارة والحرفيةب الذين يمتازون لبعض أعضاء اإلدارة العليا  مؤهلينبدالء
 أن ُتحدث خلًال في عمليات الشرآةويمكن لخسارة خدمات واحد أو أآثر من األشخاص الرئيسين وعملية اندماج بدالئهم في . البدالء في الوقت المناسب

  .الي ونتائج عملياتها، وأن تنعكس سلبًا على أعمال الشرآة ووضعها المالشرآة
 االعتماد على موزعين مستقلين

يتم تسويق معظم منتجات العبد اللطيف في داخل المملكة عن طريق موزعي جملة وال تملك الشرآة معارض خاص بها للبيع إلى المستهلك النهائي، ومن 
غير أنه في حالة عدم وفاء الموزعين بالتزاماتهم وعدم قدرتهم على .  التسويق في المستقبلةالمتوقع أن يتم االستمرار في السير على نفس إستراتيجي

قد يؤدي إلى صعوبات وإلى تراجع الطلب على تحقيق أرقام المبيعات المستهدفة وفي حالة تحولهم نحو التعامل مع شرآة منتجة منافسة أخري، فإن ذلك 
 .وضعها المالي، مما سيترتب عليه أثر سلبي على نتائج عملياتها و الشرآةمنتجات

 دور الصادرات في إجمالي مبيعات الشرآة
من إجمالي اإليرادات في األعوام % ٣٢و% ٢٧و% ٢٩تشكل اإليرادات من الصادرات إلى الخارج جزءًا هامًا من إيرادات الشرآة، حيث آانت تمثل 

واق العالمية، إال أن تناقص هذه الصادرات قد يشكل تراجعًا وبالرغم أن الشرآة تمتلك قدرة تنافسية في األس. م على التوالي٢٠٠٥م و٢٠٠٤م و٢٠٠٣
قد يؤدي إلى صعوبات وإلى تراجع الطلب على منتجاتها، مما سيترتب في إيرادات وبالتالي تراجعا في أرباح الشرآة ويؤثر على خططها اإلنتاجية مما 

  .عليه أثر سلبي على نتائج عملياتها ووضعها المالي
 لرئيسةالرخص والتصاريح ا

وقد تؤدي مخالفة أية من هذه . داخل المملكةإنتاج السجاد والموآيت والبطانيات لمزاولة عملياتها في الصناعية  عددًا من الرخص الرئيسة الشرآةتمتلك 
 .الرخص إلى إلغائها أو إنهائها أو تعليقها، أو إلى فرض غرامات مالية وغير مالية من ِقَبل الجهات النظامية المختصة

ويمكن للفشل في أية ناحية .  على االحتفاظ بجميع الرخص والتصاريح والموافقات الخاصة بأنشطتها و التقيد بمقتضياتهاالشرآةوال يوجد ما يضمن قدرة 
 .من هذه النواحي أن يؤثر سلبًا على أعمال الشرآة ووضعها المالي ونتائج عملياتها

 المخاطر البيئية 
السجاد أو الموآيت أو البطانيات أو الخيوط البولي بروبلين أو بطانات الموآيت على مواد خام مصنعة من المنتجات سواء الشرآة تعتمد منتجات 
وعليه، فإن نشاط الشرآة معرض لمخاطر بيئية تطال األشخاص . ، حيث تعتبر هذه األخيرة من المواد السامة أو الخطرة أو قابلة لالشتعالالبتروآيماوية
بصورة عارضة ووقوع أضرار بفعل تلك المواد أثناء عمل الشرآة أو في حالة عدم االلتزام اشتعال أنه من الممكن حدوث تلوث أو ث حي. والممتلكات

 وفي هذه الحالة من الممكن أن تطالب الشرآة بتسديد مطالبات مما سيترتب عليه أثر سلبي على نتائج عملياتها. بمعايير البيئة والسالمة واألمن الصناعي
 . ووضعها المالي

 األعطال المفاجئة في اإلنتاج
وتمثل الكوارث الطبيعية واألعطال المفاجئة في المعدات الرئيسة وأجهزة . تعتمد الشرآة آأي شرآة صناعية على استمرار عمليات خطوط اإلنتاج

وبالرغم من تدابير الوقاية والسالمة التي وضعتها .  رآةالحاسب اآللي أو انقطاع الكهرباء من عوامل مخاطرة التي قد تؤثر على استمرارية عمل الش
 .  نتائج عملياتها ووضعها الماليالشرآة، فإن أي عطل مفاجئ أو انقطاع في الكهرباء قد يؤثر سلبيا على 
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 الحفاظ على مستوى الجودة
ورغم أن الشرآة وشرآاتها .  أساسية في عملية البيعتشكل جودة المنتجات وخلوها من عيوب التصنيع وجودة العبوات والمظهر الخارجي لها عناصر

 ، إال أن الشرآة مطالبة ISO ٩٠٠٠-٢٠٠١التابعة تدرك أهمية الجودة وسعت لتطبيق برامج الجودة الكلية ما أهلها لحصولها على شهادة مطابقة الجودة 
لة الرقابة الفنية المطبقة لديها وتحسين هذه اإلجراءات باستمرار، إذا بالحفاظ على مستويات الجودة لديها بشكل صارم  واستمرار إخضاع منتجاتها لسلس
 .أن أي انخفاض في مستوى الجودة يهدد تسويق منتجات الشرآة ومبيعاتها باالنخفاض

 معدل السيولة النقدية
 السيولة من الوفاء بالتزاماتها إلى جانب منح يشكل توفير السيولة النقدية عنصر نجاح هام الستقرار المنشآت الصناعية والتوسع فيها ، وتمكنها تلك

ورغم أن الشرآة تمنح لموزعيها تسهيالت طويلة األجل في السداد وسقوف عالية . موزعيها تسهيالت في سداد مشترياتهم طويلة األجل وذات حجم آبير 
 أن الشرآة مطالبة بالحفاظ على مستوى من السيولة النقدية في االئتمان، ما يمكنها من استمرار استقطاب هؤالء الموزعين إلى جانب منتجاتها ، إال

 .وبدون ذلك قد تضطر إلى خفض التسهيالت المقدمة لموزعيها مما قد يؤثر على مشترياتهم من الشرآة
 السعودة

 هـ ١٤١٥ رجب الثاني ٢١يخ  بتار٥٠تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على سعودة الوظائف في المملكة وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
 موظفًا بنسبة سعودة معينة في حجم القوى العاملة السعودية تزيد سنويًا بمعدل ٢٠الذي يلزم الشرآات التي لديها أآثر من ) م١٩٩٤ سبتمبر ٢٧الموافق (
 أغسطس ١٠الموافق ( هـ ١٤٢٣ جمادى الثاني ١خ وتطبيقًا لهذا القرار صدر تعميم معالي وزير العمل بتاري.  من إجمالي القوى العاملة في الشرآة% ٥

. من مجموع القوى العاملة في الشرآة% ٣٠ موظفًا بأن تكون نسبة السعودة فيها ٢٠الذي يلزم الشرآات السعودية والتي توظف أآثر من ) م٢٠٠٢
المكائن فإن الشرآة تواجه بعض المصاعب في تحقيق ونظرًا لطبيعة نشاط الشرآة التي تعتمد على الصناعة بشكل آبير والعمل اليدوي على اآلالت و

فقط، ومع ذلك ولظروف صعوبة الحصول على سعوديين % ١١النسبة المطلوبة رغم مساعيها الحثيثة في ذلك، حيث تبلغ نسبة السعودة حاليًا بها 
استمرار الوزارة في هذا النهج حيث قد تقوم بإيقاف ملف يقومون باألعمال الحرفية فإن وزارة العمل ال تزال تتفهم هذا األمر ولكن ال تضمن الشرآة 

الشرآة أو عرقلة أعمالها في الدوائر الحكومية األخرى مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على الحصول على تأشيرات جديدة األمر الذي قد يعيق الشرآة من 
الهيكل "فضًال انظر . (على عمل الشرآة ووضعها المالي ونتائج عملياتهاالتوسع في المستقبل أو يؤثر على عملياتها الحالية والذي بدوره قد يؤثر 

 "). سياسة سعودة الوظائف–اإلداري للشرآة 
 عقود إيجار مصانع الشرآة

رباء آنذاك للشرآة عدة مواقع في المنطقة الصناعية الثانية الواقعة على طريق الخرج بموجب عقود إيجار موقعة بين الشرآة وبين وزارة الصناعة والكه
إن عدم تجديد عقود اإليجار قد يكبد الشرآة خسارًة آبيرة أو .   سنة وتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة٢٥مدة آل عقد ) وزارة التجارة والصناعة حاليًا(

 .تجديدها بتكلفة أعلى قد يؤثر سلبيا على عمل الشرآة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
.  ة للشرآة على وجود أراضي بالقرب من مصانعها الحالية، وذلك لالستفادة من تكامل عملياتها القائمة مع أي توسعات مستقبليةوتعتمد السياسة التوسعي

 .إن عدم وجود أراضي بالقرب من مصانع الشرآة القائمة أو ارتفاع في تكلفة أجارها قد يؤثر سلبيا على عمل الشرآة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
    لصرف وتغير معدل الفائدةسعر ا

، حيث تشتمل عمليات ةمن الممكن أن تؤثر تقلبات سعر الصرف بين الريال السعودي والعمالت األجنبية سلبًا على التكاليف اإلنتاجية وأرباح الشرآ
 .  على شراء وبيع البضائع بعمالت أخرى غير الريال السعوديةالشرآ

 على ى تسهيالت القروض لتمويل جزء من عملياتها وبالتالي فإن أي ارتفاع في معدالت الفائدة سوف يؤثر سلبًا علةوباإلضافة إلى هذا، تعتمد الشرآ
 .األداء المالي للشرآة

 المخاطر المتعلقة بالسوق
 المنافسة

في سوق المملكة حاليًا، من حيث اإليرادات  قيادية تحتل مكانة الشرآةورغم أن . في المملكة بالمنافسة الشديدةالسجاد والموآيت والبطانيات تتسم صناعة 
من المجموعة أيضًا منافسة غير مباشرة منتجات تواجه و. المصانع المحلية واإلقليمية والعالميةتواجه منافسة من منتجاتها ، فإن بيع منتجاتهاالمتأتية من 

 .الفينيل، والرخام، و)بارآيه(الخشب ، وكمنتجات الفرش الصلبة آالسيرامي
األمر .  العالمية من دخول السوق السعوديةالسجاد والموآيت والبطانياتدخول المملكة في عضوية منظمة التجارة العالمية أن يمّكن شرآات أن ومن ش

 . آبرىصناعيةأن تواجه عمليات الشرآة منافسة متزايدة من آيانات الذي سيؤدي إلى 
على حصصها السوقية في الصناعات التي أو التنافسي وما تتمتع به من ميزات في السوق  بمرآزها ها على احتفاظالشرآةوليس هناك ما يضمن قدرة 

 .تنشط فيها، وإن أي إخفاق في أي من هذه النواحي قد ينعكس سلبًا على أعمال الشرآة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
 القدرة على زيادة أسعار البيع

 وبخاصة في بيئة عمل تتسم باالرتفاع المستمر في تكاليف المواد الخام، تعتمد على مقدرتها على تحويل شرآة على المحافظة على ربحيتها،ال مقدرة إن
   .النهائي يعتمد على مجموعة آبيرة من عوامل السوق التي تقع خارج سيطرة الشرآةالبيع  سعر إنآما .  عمالئهاإلىهذه الزيادة في التكاليف 

قد ينعكس سلبًا على أعمال الشرآة ووضعها المالي ونتائج أسعار بيع منتجاتها في حال ارتفاع سعر المواد الخام فإن عدم مقدرة الشرآة على زيادة 
 . عملياتها

 ا وتوفرهةالمنتجات البتروآيماويتذبذب أسعار 
وآيت على مواد خام مصنعة من اللدائن سواء تعتمد منتجات العبداللطيف سواء السجاد أو الموآيت أو البطانيات أو الخيوط البولي بروبلين أو بطانات الم

ًا من التكاليف م، ويمثل عنصرًا مهالشرآةأهم المواد الخام بالنسبة لعمل المنتجات البتروآيماوية عد على شكل حبيبات أو على شكل ألياف، حيث ت
، في السنوات للشرآةالموحدة  المبيعات من تكاليف% ٨١٫١و% ٧٠٫١و% ٦٩٫٣المنتجات البتروآيماوية وقد شّكلت تكاليف . والنفقات التي تتحملها

 .م على التوالي٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣المالية 
مقدمة   –القطاعات واألسواق الرئيسة"فضًال انظر . ( بالطبيعة الدورية المتقلبة، وقد يتعرض لتقلبات في المستقبلالمنتجات البتروآيماويةتسم سعر يو

المنتجات  من خالل إدارة مخزونها من المنتجات البتروآيماوية من الحد من اآلثار السلبية الناجمة عن زيادة أسعار الشرآةوقد تمكنت إدارة ). والتصدير
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 من ا وبتخزين متوسط شهرين ونصف من احتياجاتهرمجة اإلنتاج حسب متطلبات السوق وتقلباته الموسميةبب، حيث تقوم الشرآة  بكفاءةالبتروآيماوية
 .يساعدها على  زيادة أسعار بيع منتجاتها بشكل تدريجي على عمالئهاالمواد الخام، مما 

وقد . أو عدم تذبذب أسعار المنتجات البتروآيماوية بصورة آبيرةبكميات آافية يوجد هناك ما يضمن توفر إمدادات المنتجات البتروآيماوية الشرآة وال 
 . المالي ونتائج عملياتهاعلى أعمال الشرآة ووضعهاُيؤثر آل من هذين العاملين سلبيًا 

 االعتماد على جهة واحدة للحصول على مواد الخام
المنتجات على حاجتها من الشرآة تحصل طويلة، حيث   منذ مدةبعالقة عمل") سابك("السعودية للصناعات األساسية شرآة ال مع الشرآة تحتفظ

بين تعاقدية إال أنه ال يوجد ترتيبات . ط تجعل سابك في وضع تفاوضي أفضل وذلك وفق شرومن سابك بصفة أساسية لإلنتاج ة الالزمالبتروآيماوية
 . ةالمواد الخام الالزملتوريد بوسابك الشرآة 

 للتوقف أو أن تتأثر سلبًا الشرآةومن المحتمل أن تتعرض عمليات يتم االعتماد بنسبة آبيرة من مشتريات المواد الخام من اللدائن على شرآة سابك،  
، أو توفرها لشرآة وبالتالي فإن عدم تزويد تلك المواد ل. تأخير في تزويدها بالمواد الخام أو نتيجة ألي تغيير في شروط تزويد تلك الموادبسبب أي 

 .  ونتائج عملياتهاالعبداللطيف بكميات محدودة، قد يؤثر تأثيرًا سلبيًا جوهريًا على عمل 
 تقلبات أذواق المستهلكين

لسجاد والموآيت والبطانيات ومقاساتها وثخاناتها وبدرجة غير محدودة ألذواق المستهلكين ، ورغم أن شرآة العبد اللطيف لالستثمار تتسم المنتجات من ا
الصناعي تعاقدت مع عدد من المراآز المتخصصة بتصميم مثل هذه المنتجات والتي تضم عادة فنانين ومبدعين يمدون الشرآات بشكل متجدد بالنقوش 

ات الجميلة واأللوان المتناسقة التي تناسب أذواق مختلف قطاعات السوق ، إال أن تغير هذه األذواق يلقي على إدارة الشرآة مهمة متابعة تغير والرسوم
 .أذواق المستهلكين ومواآبتها ، إذا أن عدم مواآبة هذه األذواق قد يؤدي إلى نقص في المبيعات 

 ظهور تقنيات جديدة
ى المحافظة على حصتها السوقية تعتمد على قدرتها على تلبية احتياجات العمالء وتعزيز منتجاتها الحالية وتطوير وطرح منتجات علالشرآة إن قدرة 

وعليه فإن . المنتجات تتأثر بالتغيرات التقنية المتسارعة ودخول منتجات وتحسينات جديدة إلى السوقهذه لكثير من ا إن. جديدة وتمكنها من ترويجها
 من توقع ما إذا آانت أية عملية تطوير تقنية ستلقى النجاح المطلوب، الشرآة تطوير وتحسين المنتجات تظل تحديًا ماثًال أمام الشرآة، وقد ال تتمكن عملية

جاتها، مما سيترتب عليه أو أن تحظى بالموارد المالية الكافية لمواآبة االحتياجات المتغيرة األمر الذي قد يؤدي إلى صعوبات وإلى تراجع الطلب على منت
 .أثر سلبي على نتائج عملياتها ووضعها المالي

 األنظمة
وال . وقد تتغير األنظمة والقوانين المعمول بها من ِقَبل وزارة التجارة والصناعة من وقت آلخر. تخضع أنشطة الشرآة ألنظمة وزارة التجارة والصناعة

 . مستقبلية في هذه األنظمة والقوانين سلبيًا على عملهاتستطيع الشرآة أن تضمن عدم تأثير التغّيرات ال
 الظروف االقتصادية 

 في الشرآة تاريخيا ازدادت إيرادات عموما فقد ومن الناحية التاريخية، . حسب الدورات االقتصادية العامةمصنعي السجاد والموآيت تتذبذب إيرادات 
للسجاد  يخفضون الميزانيات التي يخصصونها المستهلكينوبناًء عليه، فإن . الرآود االقتصاديفترات االنتعاش االقتصادي، وانخفضت في أثناء فترات 

 "). مقدمة–القطاعات واألسواق الرئيسة "فضًال انظر . (ووضعها الماليالشرآة أثر سلبي على نتائج عمليات مما يترتب عليه ، والموآيت
  المملكة إلى منظمة التجارة العالميةانضمامأثر 
 اتفاقية يتم وأيومن المحتمل أن يؤدي حصول المملكة على عضوية هذه المنظمة العالمية .  المملكة مؤخرًا إلى منظمة التجارة العالميةانضمتد لق

شرآة أو الها بما في ذلك أسعار المواد الخام التي تستخدمآيماوية الحصول عليها ذات صلة بهذه العضوية إلى زيادة تدريجية في أسعار المنتجات البترو
 . عكسيًا على فرص أعمال الشرآة ونتائج عملياتها التشغيليةتأثيراتخفيض في الرسوم الجمرآية، وبناًء عليه، فان مثل هذه األحداث ربما تؤثر 

 المخاطر المتعلقة باالآتتاب
 المساهمين البائعينالمالكين ألسهم الشرآة عند التحول والسيطرة المؤثرة من ِقَبل 

% ٧٠ )المملوآة بالكامل للمساهمين البائعين األربعة(شرآة مجموعة العبداللطيف القابضة   المساهمون البائعون ولكتمي األسهم لالآتتاب، سبعد طرح
. نظام حق األولوية من نظام الشرآات بموجب  حق االآتتاب في إصدارات جديدة لألسهممال الشرآة، وسيكون لهم ولجميع المساهمين رأس من أسهم

 .تية على المدى الطويليالبائعون بموجب هذا الحق من االحتفاظ بحصة السيطرة التصوالمالكون ووسيتمكن المساهمون 
، عدا ما تم اإلشارة له بنظام البائعون في وضع يمكنهم من السيطرة على األمور التي تحتاج إلى موافقة من المساهمينالمالكون وسوف يبقى المساهمون 

وقد يمارسون هذا الحق بطريقة قد تؤثر بشكل آبير على أعمال الشرآة ووضعها المالي ونتائج عملياتها، بما في ذلك . ٧٠ و٦٩ادة الشرآات في الم
 .، والتعديالت في رأسمال الشرآةشرآةانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، والصفقات الهامة لل

 عدم وجود سوق سابقة لألسهم
وال يوجد أي تأآيد بأن سعر االآتتاب سيكون مساويا لسعر تداول السهم في .لم يسبق تداولها في السوق المالية لم يسبق وجود سوق ألسهم الشرآة، و

 .         السوق بعد عملية االآتتاب
أداء ية، بما في ذلك  وعملياتها ونتائجها المالالشرآة تم تحديد سعر االآتتاب في األسهم المطروحة بناًء على عدة عوامل، وبناًء على تقييم إدارة وقد
وغيرها من العوامل الخارجة عن ،  ووضع االقتصاد العامة، والظروف العامة لهذه الصناع ألعمالها في صناعة السجاد والموآيت والبطانيات لشرآةا

 . يمكن أن تتسبب في تقلبات آبيرة في سعر أسهم الشرآة وسيولتهامما، الشرآةإرادة 
 توزيع األرباح

يع األرباح المستقبلية من ِقَبل الشرآة على عوامل من بينها األرباح المستقبلية، والوضع المالي، ومتطلبات رأس المال العامل، سوف يعتمد توز
واالحتياطات القابلة للتوزيع، وعلى النقد المتوفر للشرآة، والظروف االقتصادية، وعوامل أخرى يعتبرها أعضاء مجلس إدارة الشرآة جوهرية من حين 

 .رآلخ
 وال أي ضمان بالنسبة للمبلغ الذي سيتم توزيع أرباحورغم أن الشرآة تعتزم توزيع أرباح سنوية على حملة أسهمها، فإنها ال تقدم أي ضمان بأنه سيتم 

 :ويخضع توزيع األرباح لبعض القيود التي تشمل.  معينة مالية في أي سنةتوزيعه
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 .ذابة مدى توفر سيولة نقدية وتوفر فرص استثمارية ج •
فضًال أنظر . ( دخلت أو تعتزم الشرآة الدخول فيهامشاريع التوسعة أو رأس المال العامل التيأي اتفاقيات أو عقود لتمويل   •

  ") التوسعات المخططة في عمليات اإلنتاج–عمليات اإلنتاج "
 . األنظمة ذات العالقة •

 تقلب سعر السهم
 سعر منها أنع األسهم التي اآتتبوا فيها بسعر االآتتاب أو بسعر أعلى منه، وذلك بسبب عدد من العوامل،  إعادة بيمن المكتتبون في األسهم يتمكنقد ال 
 أن يتأثر تأثرًا آبيرًا بعوامل مثل االختالفات في نتائج عمليات الشرآة، ظروف الممكن  في السوق بعد إتمام عملية االآتتاب منسهم االآتتابتداول أ

ويمكن أن تؤثر تقلبات .  أو منافسيها، أو تغيير األنظمة الحكوميةالشرآة الحالية سواء من ِقَبل المنتجات جديدة، أو تعزيز منتجاتالسوق، أو ظهور 
 .السوق واألوضاع االقتصادية سلبيًا على سوق األسهم

 بيع األسهم مستقبًال
وبعد هذا . بإمكانية حصول ذلك، فإن ذلك سوف يؤثر على سعر السهمإذا تم بيع عدد آبير من أسهم الشرآة بعد هذا الطرح أو تم التوقع في السوق 

 أشهر من بداية التداول على أسهم الشرآة ال يجوز لهم خاللها التصرف في أي سهم من أسهم ٦الطرح، سيخضع المساهمون البائعون لفترة حظر مدتها 
بائعين ببيع عدد آبير من األسهم بعد فترة الحظر المحّددة بستة أشهر وبعد موافقة إن قيام الشرآة بإصدار أي أسهم جديدة أو قيام المساهمين ال. الشرآة

 .الهيئة المسبقة قد يكون له تأثير على سعر أسهم الشرآة وسيولتها في السوق
ف نسبة ملكية حملة األسهم في وإذا قامت الشرآة بزيادة رأسمالها في المستقبل بإصدار مزيد من األسهم، فإن األسهم الجديدة التي يتم إصدارها ستضع

 .أسهم الشرآة، ويمكن أيضًا أن تخفض قيمة أسهمهم، وذلك في حالة عدم استخدام حقوق األولوية من قبل حملة األسهم في الطروحات المستقبلية
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ى بحث أجراه طرف ثالث مستقل هو مركز الشرق األوسط لالستشارات، باإلضافة إلى اإلحصائيات التي تم إن المعلومات واإلحصاءات والتوقعات الواردة  في هذا القسم من النشرة مبنية عل

 .ولم تقم سامبا بالتحقق على نحو مستقل من المعلومات واإلحصائيات الواردة في هذا القسم. الحصول عليها مباشرة من مصادر متوفرة للعموم

وقد تمكن من تكوين  ونظم عمل المنشآت الصناعية تإعداد الدراسات السوقية وتطوير المشاريع الصناعية وإعداد إستراتيجيامستقل متخصص في مركز الشرق األوسط لالستشارات هو مكتب 
 . الرياض في مدينة سط لالستشاراتالمركز الرئيس للمركز الشرق األويقع المكتب . من خالل فريق من الباحثين من ذوي الكفاءات العالية والخبرات المتراكمةسجل ناجح من الخبرة 

وقد منح مركز . وال يمتلك مركز الشرق األوسط لالستشارات بذاته وال أي من الشركات التابعة له أو مساهموه أو مديروه أو أياً من أقاربهم، أي حصة أو مصلحة أياً كان نوعها في الشركة
 . بشأن استعمال معلوماته وأبحاثه المتعلقة بالسوق كما هي في هذه النشرةالشرق األوسط لالستشارات موافقته الخطية، ولم يقم بسحبها

 مقدمة 
 ١٠٫٢واحدة من أهم السلع المتداولة في التجارة العالمية، وقد بلغ الطلب العالمي على هذه السلعة ) الصلبة وغير الصلبة(تعتبر المفروشات األرضية 

تج تأثيرًا مباشرًا بالتغيرات االقتصادية آمعدالت النمو ومستوى دخل األفراد وحجم السكان ومستوى ويتأثر هذا المن. ١م٢٠٠٣مليار متر مربع خالل 
 .التحضر آما يتأثر بتقلبات أسعار المواد الخام والطاقة

قوم بدور متكامل مع صناعة ت") المنتجات المكملة ("وبطانة السجاد األساسية والثانويةوالموآيت وخيوط الغزل ") السجاد("إن صناعة السجاد الصناعي 
وتشهد صناعة البتروآيماويات في المملكة . المنتجات البتروآيماوية، حيث تشكل المنتجات البتروآيماوية العمود الفقري لصناعة السجاد والموآيت

وقد أدت هذه العوامل . عار النفط القياسية حاليًاتستفيد من الميزة التنافسية لتكلفة المواد األولية ومن األوضاع االقتصادية بفضل أستطورا متسارعًا، حيث 
وعليه، فإن الزيادة . مجتمعة إلى ارتفاع آبير في االستثمارات البتروآيماوية وإقامة مصانع جديدة لزيادة الطاقة اإلنتاجية لصناعة األوليفينات ومشتقاتها

ه الزيادة في اإلنتاج، تمكن منتجي السجاد والموآيت والمنتجات المكملة في  واقتصاديات الوفرة المصاحبة لهذاألوليفينات ومشتقاتهافي حجم إنتاج 
 .    )الخ... خام وعمالة / مواد أولية(ق هوامش أرباح نقدية تنافسية نظرًا النخفاض تكلفة اإلنتاج يتحقالمملكة من 

في حينه ، . ٢من الطلب اإلجمالي لإلقليم% ٢١ث تستحوذ على وتعتبر المملكة أآبر سوق للموآيت والسجاد في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حي
 .خالل العقد الماضي% ٧-٦شهد سوق الموآيت والسجاد في المملكة سوقا ناضجا حيث ينمو بمعدالت ثابتة قدرها 

 صناعة السجاد والموآيت في المملكة
ائلي والمساجد والفنادق والشقق السكنية المفروشة والشرآات والمؤسسات أن أهم القطاعات والفئات المستهلكة للسجاد والموآيت تتمثل في القطاع الع

 . الحكومية والوزارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات الحكومية والخاصة والمؤسسات التجارية والصناعية الخاصة
 متوسط فترة االستبدال للسجاد والموآيت حسب القطاعات : ٣الشكل رقم 

 الستبدالمتوسط مدة ا القطاعات
  سنوات١٠-٥ القطاع العائلي

  سنوات٧-٥ المساجد
  سنوات٧-٥ الفنادق والشقق السكنية المفروشة

  سنوات٧-٥ والشرآات والمؤسسات الحكومية والوزارات
  سنوات٥-٣ المؤسسات التجارية والصناعية الخاصة

 مرآز الشرق األوسط لالستشارات : المصدر

بين عامي % ٢٫٠على السجاد والموآيت والمنتجات المكملة في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي متراآم نسبته ) لطنبا(وقد نما إجمالي الطلب 
وآان ذلك مصحوبًا بزيادة في أسعار . م٢٠٠٣ آلف طن في عام ٢٨٩م، مرتفعًا من ٢٠٠٥ آلف طن في عام ٣٠١م، حيث بلغ قرابة ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣

بالريال (وبناًء عليه، فقد نما إجمالي الطلب على السجاد والموآيت والمنتجات المكملة في المملكة %. ٥٫٧متراآم نسبته البيع بمعدل نمو سنوي 
بمعدل نمو سنوي متراآم نسبته (م ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٫١٧١م ليصل لــ ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام ١٫٨٦٥من )  السعودي

تطور االستهالك اإلجمالي للسجاد والموآيت والمنتجات المكملة في المملكة خالل ويوضح الجدول الوارد أدناه ).  م ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣بين عامي % ٧٫٩
 ).بالطن (م ٢٠٠٥-٢٠٠٣الفترة 

                                                 
   مرآز الشرق األوسط لالستشارات ١
   مرآز الشرق األوسط لالستشارات ٢
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 م ٢٠٠٥-٢٠٠٣تطور االستهالك اإلجمالي للسجاد والموآيت والمنتجات المكملة في المملكة خالل الفترة : ٤الشكل رقم 

تاج المحلي اإلن السنوات
 ٣)المرخص(

 )سنوي(نسبة النمو  االستهالك اإلجمالي الصادرات الواردات

  ٢٨٩٫٤٧٩ ٢٤٫٥٦٨ ٤٫٨٧٠ ٣٠٩٫١٩٥ م٢٠٠٣
 %١٫٣ ٢٩٣٫٢٠٩ ٢٦٫٩٢٨ ١٠٫٩٤٢ ٣٠٩٫١٩٥ م٢٠٠٤
 %٢٫٩ ٣٠١٫٧٤٩ ٢٧٫٩٣٣ ٢٠٫٤٨٧ ٣٠٩٫١٩٥ م٢٠٠٥

 لالستشاراتمرآز الشرق األوسط : المصدر

وتبلغ الطاقة اإلنتاجية لهذه المصانع . م تسعة مصانع في المملكة٢٠٠٥ئمة والمنتجة للسجاد والموآيت والمنتجات المكملة في يبلغ عدد المصانع القا
% ٦٩من الطلب على الموآيت و% ٨٩ويغطي اإلنتاج المحلى .  من الطاقة اإلنتاجية القصوى% ٧١ آلف طن في السنة، حيث تعمل بنسبة ٣٠٩حوالي 

من إجمالي % ١٨(وبلجيكا ) تمن إجمالي الواردا% ٧٢(ويتم تغطية الفارق من الطلب عن طريق الواردات القادمة من ترآيا . سجادمن الطلب على ال
 ). تمن إجمالي الواردا% ٣(والواليات المتحدة األمريكية ) تمن إجمالي الواردا% ٣(ومصر ) تالواردا

 لموآيت العوامل المؤثرة على االستهالك اإلجمالي السجاد وا
 الظروف االقتصادية السائدة

أسهمت األحوال حيث . آأي من المنتجات االستهالآية، فإن معدل الطلب على السجاد والموآيت والمنتجات المكملة يتأثر بالظروف االقتصادية
زيادة وقد أدى هذا بدوره إلى . معدل دخل الفرداالقتصادية القوية في زيادة مستويات السيولة اإلجمالية في المملكة، وآذلك األمر بالنسبة للزيادة في 

وفي هذا الخصوص، استفادت المملكة العربية السعودية من عدد من التطورات االقتصادية اإليجابية . الطلب على السجاد والموآيت والمنتجات المكملة
 :في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك

. لى مستويات قياسية في السنوات األخيرةوصلت أسعار النفط إ: ارتفاع أسعار النفط •
 الرئيسة الدولويتوقع أن تحافظ على هذه المستويات نظرًا للطلب العالمي عليه من 

 .في العالم
والتحسن في الظروف المملكة أدت زيادة متوسط دخل الفرد في : زيادة الدخل •

 السجاد والموآيت على المنتجات االستهالآية ومنها األفرادزيادة إنفاق المعيشية إلى 
 .والمنتجات المكملة

 القطاع العقاري وعدد األسر
م و ٢٠٠٣من إجمالي الناتج اإلجمالي الفعلي للمملكة ما بين % ١٣بحوالي ") القطاع العقاري"مجتمعين ( والبناء والعقار دساهم قطاعات التشيي

من إجمالي % ٤٠ويشكل القطاع السكني . م٢٠٠٥ ريال سعودي آما هو في  مليار١١٢، حيث تبلغ القيمة اإلجمالية للقطاع العقاري حوالي ٤م٢٠٠٥
 مليار ٤٣ آلف وحدة في العام بقيمة إجمالية تبلغ ١٠٠القطاع العقاري في المملكة، حيث بلغ معدل بناء الوحدات السكنية في السنوات الثالثة الماضية 

 .  ٥ريال سعودي
 مليون نسمة في عام ٢٤سنويا، ليصل عدد السكان إلى قرابة % ٣و السكان في المملكة زيادة تقدر بـ  الماضية شهد معدل نمالثالثةخالل السنوات 

العام زيادة في فرص العمل الناشئة في القطاع ) ١ (: حيث صاحب هذا النمو.٦ سنة٢٥من إجمالي سكان المملكة تقل أعمارهم عن % ٦٠م، ونحو٢٠٠٥
 مليون ٤٫١ليصل لــ % ٣ًء على ذلك، فقد زاد عدد الوحدات السكنية في نفس الفترة بمعدل سنوي متراآم نسبته وبنا. زيادة في عدد األسر) ٢( والخاصو

 . ٧م٢٠٠٥وحدة سكنية آما في عام 
حيث يستحوذ . وبناًء على الزيادة في عدد المساآن والنمو السكاني، فقد زاد الطلب على المفروشات عمومًا، ومنها السجاد والموآيت والمنتجات المكملة

 :، ويتم تقسيم القطاع على جزئين رئيسين٨من إجمالي الطلب على السجاد والموآيت% ٦٥القطاع السكني على أآثر من 
 مليون ريال ١٫٢٣٧من الطلب بقيمة إجمالية تقدر بـ % ٥٧يمثل حوالي : االستبدال •

 .م٢٠٠٥سنويًا آما في )  آلف طن١٧٢(سعودي 
 مليون ريال ٢٨٢من الطلب بقيمة إجمالية تقدر بـ % ١٣ تمثل حوالي: األسر الجديدة •

 .م٢٠٠٥سنويًا آما في )  آلف طن٣٩(سعودي 
سنويًا آما في )  آلف طن٩١( مليون ريال سعودي ٦٥١من إجمالي االستهالك بقيمة إجمالية تقدر بـ % ٣٠أما القطاع الحكومي والتجاري فيشكل حوالي 

 .٩ الشرآات، والمحالت التجارية، والمباني الحكومية، والمساجد، والمدارسويتكون هذا القطاع من مباني. م٢٠٠٥

 التصدير

                                                 
هـ، لذا ١٢/٦/١٤٢١حسبت آميات اإلنتاج المحلي على أساس الطاقة اإلنتاجية للمصانع المنتجة والمرخصة وحيث لم يصدر أي ترخيص جديد بعد تاريخ   ٣

 .م ٢٠٠٥-٢٠٠٣فقد ظهرت الطاقة اإلنتاجية ثابتة خالل الفترة 
 .٢٠٠٦ أبريل ١٠، مجموعة سامبا المالية، "القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية"تقرير    ٤
 مرآز الشرق األوسط لالستشارات   ٥
 ٢٠٠٦ أبريل ١٠، مجموعة سامبا المالية، "القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية"تقرير    ٦
 مرآز الشرق األوسط لالستشارات   ٧
 مرآز الشرق األوسط لالستشارات   ٨
 مرآز الشرق األوسط لالستشارات  ٩



 

 
٩

وتشهد صناعة البتروآيماويات في المملكة تطورا متسارعًا، . تشكل المنتجات البتروآيماوية العمود الفقري لصناعة السجاد والموآيت والمنتجات المكملة
وعليه، فإن الزيادة في حجم إنتاج . واد األولية ومن األوضاع االقتصادية بفضل أسعار النفط القياسية حاليًاتستفيد من الميزة التنافسية لتكلفة المحيث 

ق يتحق واقتصاديات الوفرة المصاحبة لهذه الزيادة في اإلنتاج، تمكن منتجي السجاد والموآيت والمنتجات المكملة في المملكة من األوليفينات ومشتقاتها
  .)الخ... خام وعمالة / مواد أولية( نظرًا النخفاض تكلفة اإلنتاج ، مقارنًة بالمنتجين العالميين،ة تنافسيةهوامش أرباح نقدي

وتقوم الشرآات المنتجة بالمملكة بتصدير الموآيت والسجاد لمعظم دول العالم، حيث بلغت آمية الصادرات من السجاد والموآيت والمنتجات المكملة في 
م، بزيادة في آمية الصادرات بمعدل نمو سنوي ٢٠٠٥ طن في عام ٢٧٫٩٣٣ طنًا لترتفع في السنوات التالية حتى تصل ٢٤٫٥٦٨م نحو ٢٠٠٣عام 

م ارتفعت ٢٠٠٥ – ٢٠٠٣آما هو الحال بالنسبة لكمية الصادرات فأن قيمة صادرات المملكة من السجاد والموآيت خالل الفترة   %. ٦٫٦متراآم نسبته 
من إجمالي االستهالك % ٩حيث تشكل الصادرات . م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في العام ٢٠١م إلى ٢٠٠٣عودي في عام  مليون ريال س١٥٨من 

 . للسجاد والموآيت والمنتجات المكملة في المملكة

 مستوى األسعار
خل عدة عوامل في تحديد مستوى األسعار منها حيث تد. يعتبر السعر عامًال مهمًا لمستهلك المفروشات األرضية من السجاد والموآيت والمنتجات المكملة

 . ، والتغير في ذوق المستهلك وتوفر سلع بديلة)المواد الخام(مستوى الطلب، ونوع المنتج وتوفره، وأسعار المنتجات البتروآيماوية 
د سعر بيع الموآيت بمعدل نمو سنوي متراآم ، فقد زا%)١٥٫٦بمعدل نمو سنوي متراآم قدره (وبناًء على نمو الطلب والزيادة في أسعار المواد الخام 

 ١١٫٨٨٦ليصل لـ % ١١٫١آما نما سعر بيع السجاد بمعدل نمو سنوي متراآم نسبته . م٢٠٠٥ ريال سعودي للطن في ٦٫٩٦٤ليصل لـ % ٦٫٣نسبته 
 . م٢٠٠٥ريال سعودي للطن في 

 ملخص متوسط األسعار السائدة: ٥جدول رقم 

  (%)متراآمالسنوي النمو معدل ال م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ )ريال للطن(
 %٦٫٣ ٦٫١٦٦ ٦٫٤٨١ ٦٫٩٦٤ الموآيت
 %١١٫١ ٩٫٦٣٦ ١٠٫٢١٥ ١١٫٨٨٦ السجاد

 مرآز الشرق األوسط لالستشارات: المصدر

 التغير في ذوق المستهلك 
على ) الفينيل(والناعمة األخرى ) خامالر، و)بارآيه(الخشب ، وكآالسيرامي(شهدت السنوات األخيرة زيادة على طلب المفروشات األرضية الصلبة 

من إجمالي الطلب على % ٦٠حساب الطلب على السجاد والموآيت، حيث يمثل الطلب على المفروشات األرضية الصلبة والناعمة األخرى نسبة 
 :وترجع تلك الزيادة لعدة أسباب من أهمها. المفروشات األرضية

   طول فترة االستخدام •
 خدام المكثفالقدرة على تحمل االست •
 سهولة الصيانة والتنظيف •
 مقاومة الحريق والخدوش •
 درجات الحرارة المرتفعة •

م والذي أزداد وضوحا في ٢٠٠٤إال أنه في خالل السنتين الماضيتين بدأ يتغير الحال حيث زاد الطلب على السجاد والموآيت آما يبدو في استهالك عام 
ويوضح الجدول الوارد أدناه %. ٤٫٩ السجاد والموآيت للفرد قد زاد بمعدل نمو سنوي متراآم نسبته م إذ يتوقع أن يكون معدل الطلب على٢٠٠٥عام 

 .م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١معدل استهالك الموآيت والسجاد للفرد في المملكة لفترة السنوات الثالث المنتهية بتاريخ 
 م ٢٠٠٥-٢٠٠٣ي المملكة خالل الفترة معدل استهالك للسجاد والموآيت والمنتجات المكملة للفرد ف: ٦جدول رقم 

 م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ 
 ١٫٨٦٥ ٢٫٠٠٠ ٢٫١٧١ )مليون ريال سعودي(الطلب 

 ٢٢٫٧ ٢٣٫٣ ٢٤٫٠ )مليون(عدد السكان 
 ٨٢٫٢ ٨٥٫٨ ٩٠٫٥ )*ريال سعودي(معدل الطلب للفرد 

 مرآز الشرق األوسط لالستشارات: المصدر
  عدد السكانمعدل الطلب للفرد حاصل تقسيم الطلب على* 

 ١٠صناعة البطانيات في المملكة
هذا المنتج هو عبارة عن بطانيات مستخدمة آغطاء لألفراد سواء في المنازل أو الفنادق أو المستشفيات وسكن الموظفين والعمال التابع لإلدارات العامة 

هين ناعمين مزودين بالرسوم واأللوان ، وتختلف مقاسات تنتج البطانية بوج. والشرآات الخاصة وبشكل خاص سكن الجنود وأفراد القوات المسلحة
من شعيرات % ١٥مستمدة من ألياف األآريليك و% ٨٥وتتكون صناعة البطانيات من خيوط ترآيبية  بنسبة . البطانيات وثخانتها من منتج آلخر

 .البولسيتر 
م، حيث بلغ قرابة ٢٠٠٥ و٢٠٠٣بين عامي % ٢٫٥ سنوي متراآم نسبتهل إجمالي الطلب على البطانيات في المملكة العربية السعودية بمعدانخفض وقد 

بمعدل نمو البطانيات م وآان ذلك التراجع في النمو نتيجة لزيادة أسعار بيع ٢٠٠٣ طن في عام ٤٠،٣٦٠م منخفضًا من ٢٠٠٥ طن في عام ٣٨،٣٩٨
م ٢٠٠٥وقد عاد معدل الطلب على المنتج في عام . ب على المنتج م مما أدى إلى تراجع في نسبة الطل٢٠٠٥ و٢٠٠٣ما بين عامي % ١٤سنوي نسبته 
م مقارنة بالعام السابق والعامل ٢٠٠٥م حيث أتى هذا النمو نتيجة ألسباب طبيعية واقتصادية ، منها شدة شتاء عام ٢٠٠٤مقارنة بعام % ٨وارتفع بنسبة 

                                                 
  مرآز الشرق األوسط لالستشارات ١٠
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 ريال ٤٩٫٩٦٩م إلى ٢٠٠٣ ريال سعودي في عام ٣٦٫٠١٥ل الفرد في المملكة من ، حيث ارتفع معدل دخاآلخر هو الزيادة النسبية في معدل دخل الفرد
 . ١١م٢٠٠٥سعودي في عام 

 ألف طن ١٢وتبلغ الطاقة اإلنتاجية المرخصة لهذه المصانع حوالي .  مصانع أربعةم ٢٠٠٥يبلغ عدد المصانع القائمة والمنتجة للبطانيات في المملكة في 
ويتم . من الطلب على البطانيات % ٣٤ويغطي اإلنتاج المحلي . من الطاقة اإلنتاجية القصوى % ٥١ة ، حيث تعمل بنسبة  مليون بطاني٣٫٤في السنة أي 

من % ٧٨(وآوريا ) من إجمالي الواردات% ٦(وأسبانيا ) من إجمالي الواردات% ١٤(تغطية الزيادة في الطلب عن طريق الواردات القادمة من الصين 
  ). إجمالي الواردات

 الحصة السوقية
حيث تتبوأ الموقع الريادي في . أآبر منتج للسجاد والموآيت والمنتجات المكملة والبطانيات في المملكةشرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي تعتبر 

 المكملة على التوالي من السجاد والموآيت والمنتجات% ١٠٫٩و% ٠٫٩و% ٢٤٫٧و% ٧٤٫٣صناعة منتجاتها، حيث امتلكت حصصًا قدرها 
  .م٢٠٠٥والبطانيات في عام 

نجحت في زيادة حصتها ، إال أن الشرآة م ٢٠٠٥ و٢٠٠٣بين عامي % ٤٫٧وبالرغم من نمو الطلب المحلي على السجاد بمعدل نمو سنوي متراآم قدره 
ي تعتمد على العالقات الوثيقة مع م، ويعود ذلك لنجاح الخطة التسويقية للشرآة الت٢٠٠٥في عام % ٧٤٫٣م لتصل لــ ٢٠٠٣في عام % ٥٦٫٨من 

  . والمشارآة في المناقصاتموزعيها المحليين من آبار تجار الجملة العاملين في مجال استيراد وتوزيع السجاد والموآيت
 ديسمبر ٣١بتاريخ في المملكة في السنوات المنتهية سوق السجاد والموآيت والمنتجات المكملة والبطانيات من الشرآة يوضح الجدول التالي حصة و

 .م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣
  م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في السنوات المنتهية بتاريخ الحصة السوقية المحلية لمنتجات الشرآة : ٧جدول رقم 

  (%)متراآمالسنوي النمو معدل ال م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ 
     )بالطن(إجمالي الطلب المحلي 

 %٤٫٧ ٢٠،٨١١ ٢١،٩٠٧ ٢٢،٨٢٣ السجاد 
 %٤٫٧ ١١٩،٥٠٢ ١٢٥،٧٩٢ ١٣١،٠٥٤ الموآيت

 %٤٫٤ ١٤٩،١٦٦ ١٤٥،٥١٠ ١٦٢،٦٧٨ المنتجات المكملة
 %)٢٫٥( ٤٠،٣٦٠ ٣٥،٧٠٩ ٣٨،٣٩٨ البطانيات

     )بالطن(مبيعات  الشرآة المحلية 
 %١٩٫٨ ١١،٨٢٨ ١٤،٣٩٧ ١٦،٩٦٧ السجاد
 %)٠٫٤( ٣٢،٥٨٣ ٣٥،٤٣٥ ٣٢،٣٣٥ الموآيت

 %)٢٩٫٩( ٣،٠٤٤ ٣،٤٣٩ ١،٤٩٤ المنتجات المكملة
 %١٨٫٤ ٢،٩٧٧ ٤،٧١٣ ٤،١٧٦ البطانيات

 التغير    (%)الحصة السوقية 
 %١٧٫٥ %٥٦٫٨ %٦٥٫٧ %٧٤٫٣ السجاد
 %)٢٫٦( %٢٧٫٣ %٢٨٫٢ %٢٤٫٧ الموآيت

 %)١٫١( %٢٫٠ %٢٫٤ %٠٫٩ المنتجات المكملة
 %٣٫٥ %٧٫٤ %١٣٫٢ %١٠٫٩ البطانيات

 ستشاراتاألوسط لالمرآز الشرق : المصدر

إال أن الشرآة تقوم بتعويض . وبسبب إعادة توجيه وزيادة الطاقات اإلنتاجية للسجاد، فقد انخفضت حصة الشرآة المحلية في الموآيت والمنتجات المكملة
. التواليم على ٢٠٠٥م و٢٠٠٣في األعوام الشرآة يرادات إمن إجمالي % ٣٢لــ % ٢٩ذلك عن طريق التصدير حيث نمت صادرات الشرآة من 

 ").  نتائج العمليات–مناقشة اإلدارة وتحليلها للمرآز المالي ونتائج العمليات "فضًال أنظر (
 
 
 
 
 

                                                 
 .م٢٠٠٦، مجموعة سامبا المالية، أغسطس "م٢٠٠٦اإلقتصاد السعودي عند منتصف " تفرير  ١١
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 تاريخ الشرآة

 مليون ريال سعودي،  يمتلكها الشيخ عمر بن سليمان ٩م برأس مال قدره ١٩٦٦بدأت الشرآة أعمالها آفرع لمؤسسة فردية، تأسست في عام 
الذي آان يقوم باستيراد وبيع السجاد والموآيت من عدد من الدول األوربية والواليات المتحدة األمريكية واالشتراك في المناقصات العبداللطيف، 

م بتأسيس فرع صناعي لمؤسسته الفردية في ١٩٨١ونتيجة الزدياد الطلب على الموآيت قام الشيخ عمر في عام . الحكومية لتوريد المفروشات األرضية
وأطلق عليه اسم المصنع السعودي للسجاد، بعد أن حصل على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة , لوقت ليقوم بإنتاج السجاد والموآيتذلك ا

وقطع السجاد وسجاد الصالة والخيوط ) الموآيت(إلنتاج البساط ) م٢٣/٥/١٩٨١الموافق (هـ ١٩/٧/١٤٠١ص بتاريـخ  / ٣١٩والكهرباء آنذاك برقم 
 .ة السجادالخاصة بصناع

م إلى شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة يمتلكها الشيخ عمر بن سليمان العبداللطيف بمشارآة أبنائه ١٩٨٧وقد تحول فرع المؤسسة الفردية هذا عام 
ليون ريال  م٣٢ مليون ريال سعودي نقدا وحصص عينية بقيمة ٨( مليون ريال سعودي ٤٠ وبرأس مال بلغ فالثالثة سليمان وأحمد وعبد اللطي

 .اقتسمها الشرآاء األربعة بالتساوي) سعودي
تابعت الشرآة مسيرة تطورها واحتلت مكانًا بارزًا في سوق السجاد والموآيت في المملكة األمر الذي دفع مالكي الشرآة إلى تبني إنشاء مصانع مكملة 

فعمدت إلى إنشاء مصانع داخل الشرآة تقوم بإنتاج خيوط البولي بروبلين . طةتقوم بتزويد خطوط إنتاج السجاد والموآيت بحاجتها من المواد الخام والوسي
 :وبعد هذا التوسع قامت الشرآة بإقامة مصانع مستقلة فعمدت إلى تأسيس . المستمرة وإنتاج الملونات وإنتاج األنابيب الورقية

 ".شرآة مصنع الرياض للبطانيات " م والتي آانت تعرف باسم١٩٩٤شرآة أدفا للبطانيات إلنتاج البطانيات في عام  •
األولية والثانوية المستخدمة في صناعة الموآيت في عام ) الخلفية(شرآة النسيج الشرقية والتي تخصصت في إنتاج البطانة  •

م عندما تم تحويل الفرع الصناعي المسجل بنفس االسم والمملوك لشرآة مجموعة العبد اللطيف المحدودة إلى شرآة ٢٠٠٤
 ".شرآة النسيج الشرقية" باسم 

 .م١٩٩٦الشرآة الوطنية للغزل والتي تخصصت في إنتاج خيوط الغزل الدائرية المعالجة حراريــًا في عام  •
م بتأسيس شرآة نادين العربية لأللوان عن طريق تحويل فرع صناعي بنفس االسم آان ٢٠٠٤آما قامت الشرآة في عام  •

 .تاج ملونات بالستيكية ومواد مثبتة لأللوان التي تستخدم في صناعة منتجات الشرآةمملوآًا لمجوعة العبد اللطيف، وذلك إلن
م أسس الشرآاء شرآة مصنع شهد للمنتجات الورقية ليقوم بإنتاج المواسير الكرتونية للف المنتجات ٢٠٠٤وأخيرًا في عام  •

 .النسيجية مختلفة المقاسات المستخدمة في منتجات الشرآة
 مليون ريال ٤٠عدل الشرآاء عقد تأسيس شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي بزيادة رأسمالها من ) م٢٥/٧/١٩٩٦لموافق ا(هـ ٩/٣/١٤١٧وفي 

هـ ٢٩/١١/١٤١٧إال انه في .  وذلك لزيادة الطاقة اإلنتاجية للشرآة آنذاك مساهمة نقدية من الشرآاء مليون ريال سعودي عن طريق ٢٠٠سعودي إلى 
، قرر الشرآاء تأجيل الزيادة في الطاقة اإلنتاجية المقررة بناًء على وضع سوق السجاد والموآيت في ذلك الوقت، وتم تخفيض )م٧/٤/١٩٩٧الموافق (

رفع الشرآاء ) م٢٠/١٢/٢٠٠٤الموافق (هـ ٨/١١/١٤٢٥وفي .  مليون ريال سعودي٨٠ مليون ريال عن طريق سحب ١٢٠رأس مال الشرآة ليصبح 
الموافق (هـ ٢٣/١١/١٤٢٦وفي .  مليون ريال سعودي من جاري حساب الشرآاء٤٣٠ مليون ريال سعودي عن طريق رسملة ٥٥٠رأسمال الشرآة إلى 

 مليون من األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي،  ١٠٠ مليون ريال سعودي، عن طريق رسملة ٦٥٠رفع الشرآاء رأسمال الشرآة إلى ) م٢٤/١٢/٢٠٠٥
من % ٦٠من رأس المال وتملك مجموعة العبداللطيف القابضة % ١٠ فالعبداللطيف وأبنائه سليمان وأحمد وعبد اللطييملك آل من عمر بن سليمان 

 . وتبين الجداول التالية التغير في رأس مال الشرآة والشرآات التابعة. رأس المال
 التغير في رأس مال الشرآة: ٨الشكل رقم 

 )ديمليون ريال سعو( م١٩٩٦ م١٩٩٧ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥
 مساهمة نقدية ١٦٠ )٨٠( - -
 جاري حساب الشرآاء - - ٤٣٠ -

 األرباح المبقاة - - - ٥٠
 االحتياطي النظامي - - - ٥٠

 المصدر الشرآة
 التغير في رأس مال الشرآات التابعة : ٩الشكل رقم 

 ريقة التسديدط تاريخ التعديل رأس المال بعد التعديل راس المال عند التأسيس )مليون ريال سعودي(
 مساهمة نقدية - - ١٫٣ شرآة شهد للمنتجات الورقية
 مساهمة نقدية - - ٤٫٠ شرآة نادين العربية لأللوان

 مساهمة نقدية - - ٣٠٫٠ الشرآة الوطنية للغزل
 مساهمة نقدية م٣١/٧/١٩٩٧ ٢٠٫٠ ١٠٫٢ شرآة أدفا للبطانيات
 مساهمة نقدية - - ٣٦٫٠ شرآة النسيج الشرقية

 صدر الشرآةالم

وآخر تعديل لعقد تأسيس الشرآة تحولت شرآة العبداللطيف لالستثمار " المصنع السعودي للسجاد"وعبر الخمس والعشرين سنة الفاصلة بين تأسيس 
جاد والموآيت في الصناعي وشرآاتها التابعة إلى أآبر شرآة منتجة للسجاد والموآيت في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وسابع أآبر مصنع إلنتاج الس

العالم، ، بحسب الدراسة السوقية المعدة من قبل مرآز الشرق األوسط لالستشارات، آما تشرفت الشرآة بفرش الحرم النبوي الشريف ثالث مرات 
لمملكة وما من مساجد ا% ٥٠وأيضًا قامت بفرش حوالي ) م٢٠٠٥م و١٩٩٦األعوام . (وآذا الحرم المكي لمرتين) م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣األعوام (

 .زالت تقوم بفرش نسبة آبيرة من هذه المساجد
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 نواحي القوة والمزايا التنافسية
تتمتع الشرآة بجملة من المزايا التنافسية بوأتها الحتالل مواقع متقدمة على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية إذ تنتج الشرآة وشرآاتها الخمس 

آما تعتبر أآبر منشأة .  المملكة من السجاد، بحسب الدراسة السوقية المعدة من قبل مرآز الشرق األوسط لالستشاراتمن إنتاج% ٧٠التابعة ما يزيد على 
ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن . وتحتل المرآز السابع عالميًا بحسب طاقة إنتاج السجاد والموآيت. غزل ونسيج للسجاد والموآيت في الشرق األوسط

 :حي القوة والميزات التنافسية التاليةالشرآة تنفرد بنوا
 الخبرة المتراآمة 

الخبرة المتراآمة لدى الشرآة خالل سنوات عمرها الخمسة عشرين التشغيلية والتخطيطية والتسويقية واإلدارية والمالية والتي مكنتها من تحقيق نمو في 
 . تتيح لها تنفيذ مشاريعها التوسعيةأرباحها ومردودًا على استثماراتها ووفرة في السيولة النقدية التي 

 أحدث تقنيات اإلنتاج
تستخدم الشرآة أحدث تقنيات تجهيز وغزل ونسج وطباعة السجاد والموآيت والبطانيات، وتعمل الشرآة في تحديث خطوطها اإلنتاجية واستثمار جانب 

م ٢٠٠٦لشرآة زيادة طاقتها اإلنتاجية في بعض منتجاتها خالل عامي وفي هذا الصدد تعتزم ا, من أرباحها وفوائضها النقدية في التحديث والتوسعات
 "). التوسعات المخططة في العمليات اإلنتاجية–عمليات اإلنتاج "فضًال أنظر . ("م، حيث تقوم حاليًا باتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك٢٠٠٧و

 مستويات الجودة
تها لسلسلة من االختبارات وإجراءات الرقابة الفنية، بدًء من المواد الخام المستخدمة مرورًا الحفاظ على مستويات الجودة بتطبيق معايير وإخضاع منتجا
آما تقوم الشرآة بالرقابة على التكاليف ووضع معايير نمطية لها وبرمجة اإلنتاج حسب . بمختلف مراحل اإلنتاج فعمليات التخزين والنقل والتوزيع

 .متطلبات السوق وتقلباته الموسمية
 امل العمليات اإلنتاجيةتك

إلى ألياف فخيوط مغزولة , التي تقوم بشرائها من سابك بصورتها األولية على شكل حبيبات من اللدائن, تبدأ عمليات الشرآة اإلنتاجية بتحويل المواد الخام
 . الذات متكاملةفنسيج من السجاد والموآيت والبطانيات وبالتالي تتمتع الشرآة باستقاللية إنتاجية واعتمادية على 

 توفر المصادر المحلية لموادها الخام
آما تتيح لها ضخامة آميات مشترياتها من هذه المواد الخام .  تعتبر سابك أآبر مورد للمواد الخام للشرآة مما يمنحها استمرارية في توفر المواد الخام

 .ويًاعلى خصومات سعرية تصل لعشرة ماليين ريال سن) سابك(الحصول من المورد 
 إدارة متمرسة

تستقطب الشرآة آفاءات ذات خبرة واسعة في صناعة النسيج لتولي المسؤولية عن خطوط اإلنتاج ودعم اإلدارات فيها بنظم المعلومات وتخطيط الموارد 
ين والمبدعين في عدد من مراآز آما تقوم الشرآة بتوظيف والتعاون مع عدد آبير من الفنان. ومتابعة وتحليل نتائج عمل الشرآة المالية بشكل دائم

 Kristof Vandemaestij(في بلجيكا ومرآز ) Hilde Decok(في بلجيكا ومرآز ) Marc Talier(التصميم والفنون اإلنتاجية العالمية منها مرآز 
Ne ( في بلجيكا ومرآز)Phillippe Capelle (أللوان المتناسقة التي تناسب أذواق في فرنسا، تمد الشرآة بشكل متجدد بالنقوش والرسومات الجميلة وا

إضافًة على ذلك تقوم الشرآة بالتدريب المتواصل للعاملين وحثهم على رفع مستوى إنتاجيتهم من خالل ربط اإلنتاجية بالحوافز . مختلف قطاعات السوق
 .المادية

 الطلب على منتجاتها وتزداد مبيعاتها على الرغم من بعض تتمكن الشرآة بتسويق منتجاتها بفضل هذه العوامل مجتمعة بأسعار منافسة بحيث يتنامى
م في استبدال الموآيت بالسيراميك ٢٠٠٢م و ٢٠٠١التقلبات الدورية والناتجة عن اختالف أذواق المستهلكين في فرش األرضيات، مثلما حصل عام 

 .الذي عاد وتراجع في السنوات التالية
  التسويقةإستراتيجي

ة الوثيقة مع موزعيها المحليين من آبار تجار الجملة العاملين في مجال استيراد وتوزيع السجاد والموآيت عبر ما تقدمه لهم من استمرار عالقات الشرآ
تسهيالت ائتمانية في الدفع، وتسهيالت في نقل وتوزيع البضاعة والتعاون معهم عبر البحوث السوقية في التفاعل مع توجهات المستهلكين وتطور األذواق 

 . آما تقوم الشرآة حاليًا بتصدير وبيع جزء من منتجاتها من المواد الوسيطة لمصانع السجاد والموآيت المحلية والعالمية. العادات االستهالآيةو
أآبر عدد من آما تعتبر الشرآة أآبر مورد الحتياجات هذا القطاع العام من السجاد والموآيت وتفخر الشرآة بقيامها بفرش ساحات الحرمين الشريفين و

 .المساجد ومباني اإلدارات الحكومية في المملكة
 التصدير والقدرة التنافسية العالية

حيث تشكل .  دولة٦٠تقوم الشرآة بتصدير منتجاتها من الخيوط وبطانات الموآيت األمامية والخلفية وآذلك منتجاتها من السجاد والموآيت ألآثر من 
مناقشة اإلدارة وتحليلها للمرآز "أنظر (م على التوالي ٢٠٠٥م و٢٠٠٤م و٢٠٠٣ اإليرادات في األعوام من إجمالي% ٣٢و% ٢٧و% ٢٩الصادرات 

، وتشارك الشرآة في معظم المعارض الدولية المتخصصة في منتجات السجاد والموآيت والبطانيات وخيوط ") نتائج العمليات–المالي ونتائج العمليات 
س فيجس، والية أتالنتا، الواليات المتحدة األمريكية ومعرض دومتكس في هنوفر ،ألمانيا ومعرض إندآس في دبي، الغزل، منها المعرض السنوي في ال

 .اإلمارات العربية المتحدة، والتي تبرم خاللها العديد من الصفقات مع المستوردين من مختلف دول العالم

   
 رؤية الشرآة

 ومزاياها التنافسية الآتساب حصة متنامية من سوق المفروشات األرضية وأغطية األسرة، والتحول إلى مورد أساسي تنوى الشرآة استغالل خبراتها
 .معتمد لتزويد المصانع المنافسة في داخل المملكة وفي األسواق الخارجية بالمواد األولية والوسيطة الالزمة لهذه الصناعة

 رسالة الشرآة
لمفروشات األرضية وأغطية األسرة وتطويرها باستمرار ومد المصانع المنافسة في داخل المملكة وخارجها بحاجتها من تصميم وتصنيع وتوفير أفضل ا

 .المواد الوسيطة المستخدمة في صناعة المفروشات األرضية بأفضل الشروط، وتحقيق أفضل بيئة عمل للعاملين لديها
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 قيم الشرآة
 .ن من الجودةالمحافظة بشكل صارم على أعلى مستوى ممك •
 .توطيد عالقات العمل مع الموزعين والموردين والعمل سوية معهم لتحقيق تطلعات المستهلكين لمنتجاتنا •
 .المساهمة في زيادة الصادرات السعودية وإثبات قدرة الصناعة السعودية على المنافسة في األسواق الدولية •
 . عائد مجزي ومتنامي  على رأس المال المستثمررفع درجة تكامل خطوط اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية وتحقيق •
 .إشراك العاملين في الشرآة بما تحققه من نتائج عبر نظام حوافز فعال وبيئة عمل متطورة •

 
  

 :تسعى الشرآة لتحقيق األهداف االستراتيجية الرئيسية التالية
 استغالل الطاقة المتاحة إلى حدودها القصوى

جموعة الطاقات اإلنتاجية المرآبة لديها والمتاحة بنسب عالية منذ سنوات عديدة، وعمدت إلى رفع معدالت استغالل هذه الطاقة بمعدالت تستغل الم
ير في ويبين الجدول التالي التغ. معقولة خالل السنوات الماضية لتقوم بتزويد السوق المحلي بنسبة متزايدة من منتجاتها باإلضافة إلى زيادة صادراتها

 نتائج –مناقشة اإلدارة وتحليلها للمرآز المالي ونتائج العمليات "فضًال أنظر . (م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣استغالل الطاقة اإلنتاجية للشرآة للسنوات 
 ") اإليرادات-العمليات 
 م ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية للسنوات : ١٠الشكل رقم 

 جية المتاحةنسبة من الطاقة اإلنتا 
 م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ 

 %٨٣٫٦٥ %٨٤٫٣٣ %٨٤٫٤٣ مصنع إنتاج السجاد
 %٨٤٫٥٩ %٨٣٫٢٨ %٨٤٫٤٦ مصنع إنتاج الموآيت

 %٨٣٫٠٠ %٨٤٫٠٠ %٨٦٫٠٠ مصنع خيوط الغزل المستمرة
 %٨٠٫٩١ %٨٠٫٩٩ %٨٣٫١٤ مصنع خيوط الغزل المبرومة

 %٧٦٫٢٧ %٨٣٫٢٦ %٨٣٫٣٩ مصنع البطانيات
 %٩١٫٣١ %٨٨٫٩١ %٨٦٫٠٠  الموآيت األمامية والخلفيةمصنع بطانات

 الشرآة: المصدر

وأن يتم ذلك عبر . من الطاقة اإلنتاجية المتاحة% ٩٨ -% ٩٥استغالل الطاقة المتاحة حاليًا عبر عمليات آفاءة اإلنتاج لتصل لــ ) ١(وتهدف الشرآة لــ 
 :عدد من اإلجراءات تتمثل في 

 .ط وانقطاع تدفق الخيوطالحد من التوقف غير المخط •
 .رفع معدالت وتكثيف إجراءات الصيانة •
القضاء على نقاط االختناق والتفاوت في اإلنتاجية بين مختلف المكونات اآللية لخطوط اإلنتاج وضمان أعلى نسبة من التدفق  •

 .المتماثل و المستمر
 . للهدر وفترات التشغيل التجريبيالحد من الهدر في المواد الخام المستخدمة والوصول إلى معدالت قياسية •

% ٩٨-%٩٥تنوى الشرآة استهالك الفارق القائم بين المعدالت الحالية الستغالل الطاقات المتاحة الموضحة سابقًا وبين المعدل المستهدف البالغ ) ٢(و 
 . سنوات آحد أقصى٥ إلى ٣خالل فترة تتراوح بين 

 زيادة الحصة السوقية بزيادة الطاقة المتاحة
قامت إدارة الشرآة بوضع الخطط والدراسات إلقامة مصانع جديدة بطاقات إضافية مستفيدة من الخبرات المتراآمة لديها في التخطيط واإلنشاء والتشغيل 

 :واإلنتاج والتسويق، من هنا تشمل استراتيجية التوسع 
 ٥٫٢بحيث يتمكن المصنع الجديد من إنتاج من طاقة المصنع الحالي و% ٥٠إقامة مصنع جديد إلنتاج السجاد بطاقة تعادل  •

 .مليون متر مربع من السجاد
من طاقة المصنع الحالي وبحيث يتمكن المصنع الجديد من إنتاج % ١٠٠إقامة مصنع جديد إلنتاج البطانيات بطاقة تعادل  •

 . مليون بطانية ١٫٥ مليون متر مربع تعادل ٧٫٣
من % ١٠٠ طن تعادل ٢٤٫٦٩٦ بطاقة BCFن المستمرة المعروفة بمصطلح إقامة مصنع جديد إلنتاج خيوط البولي بروبلي •

 .الطاقة الحالية
 مليون متر مربع ١٧١ مليون متر مربع منها ٣٠٢األولية والثانوية  بطاقة ) البطانات(إقامة مصنع جديد إلنتاج الخلفيات  •

 . مليون متر مربع من البطانات الخلفية١٣١من البطانات األمامية و 
ومن المتوقع أن ينتهي ترآيب والتشغيل التجريبي . م٢٠٠٦ق استراتيجية التوسع من البدء الفوري بالتعاقد على توريد اآلالت الالزمة خالل عام وتنطل

% ٦٥ى إل% ٦٠وقد راعت خطة التوسع أن يتم التدرج في استغالل طاقة المنشآت الجديدة بحيث يتم العمل في السنوات األولى بطاقة . م٢٠٠٧في عام 
وسيتم بناء المصانع الجديدة في األرض المتوفرة في المصانع القائمة والمستخدمة حاليًا آمستودعات من خالل %. ١٥إلى % ١٠تزداد سنويًا بمعدل 

 "). التوسعات المخططة في العمليات اإلنتاجية–عمليات اإلنتاج "فضًال أنظر . ("نقلها إلى المستودعات المرآزية للشرآة
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  إلى مورد أساسي للمواد الوسيطة لصناعة الموآيت والسجاد بالنسبة للمصانع الزميلةالتحول
وتقوم استراتيجية . تقوم الشرآة حاليًا بتصدير وبيع جزء من منتجاتها من المواد الوسيطة، حيث باتت المجموعة تملك مزايا تنافسية عديدة في هذا اإلنتاج

 إلى مورد أساسي يعتمد عليه لتزويد مصانع السجاد والموآيت المحلية والعالمية بشكل دائم وعبر اتفاقيات طويلة الشرآة على تعظيم هذه المزايا والتحول
 .األجل بحاجتها من هذه المواد
 زيادة صادرات الشرآة

. من نسبة إنتاجها الحالي% ٣٢الي  دولة، وتشكل الصادرات حو٦٠تقوم المجموعة بتصدير منتجاتها النهائية من السجاد والموآيت والبطانيات لحوالي 
تقوم استراتيجية الشرآة على المحافظة على هذه األسواق وزيادة حصتها منها وتدعيم عالقاتها مع المستوردين وتجار الجملة فيها والمشارآة الدائمة في 

 .معارضها والتالؤم مع أذواق المستهلكين فيها
 تنفيذ متطلبات إدارة التغيير في الشرآة

م بالتعاقد مع عدد من المكاتب االستشارية المتخصصة، مرآز الواثق لالستشارات اإلدارية في المملكة وشرآة أنظمة ٢٠٠٦ الشرآة في بداية عام عمدت
 :المعلومات والنظم في الهند،  بإدارة التغيير وقد أسفرت الدراسة عن العديد من التوصيات التي تقوم الشرآة حاليًا بتنفيذها ومنها

 .دة هيكلة الشرآة وإعطاء مزيد من الصالحيات إلدارات المصانع في الشرآات التابعةإعا •
تطوير تقنية المعلومات واستخدام نظام متطور للمعلومات اإلدارية والمالية مرتبط بنظام إنتاج وتوزيع مصمم خصيصًا  •

 .لشرآات النسيج
نتاج الخالي من العيوب والمطابق للمعايير المستخدمة في تطوير نظام الحوافز واألجور وزيادة االرتباط بينها وبين اإل •

 .شرآات إنتاج السجاد والموآيت العالمية 
استقطاب مزيد من الكفاءات الوطنية وشغل مزيد من الوظائف القيادية بهم وتدريب مزيد من الشباب السعودي وتمكينه من  •

 .اإلحاطة بالجوانب الفنية لصناعة النسيج
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 لهيكل التنظيمي للشرآةا

تدير شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي أربعة مصانع بشكل مباشر هي مصنع السجاد الذي يقوم بإنتاج السجاد اآللي، مصنع الموآيت الذي يقوم 
عمليات "فضًال أنظر (الجة األلياف بإنتاج الموآيت، مصنع خيوط البولي بروبلين الذي يقوم بإنتاج الخيوط المستمرة، ومصنع األلياف الذي يقوم بمع

 :وتشرف الشرآة بشكل مباشر على إدارة خمس شرآات تابعة هي"). اإلنتاج
 .األولية والثانوية المستخدمة في صناعة الموآيت) أو الخلفيات(شرآة النسيج الشرقية وتقوم بإنتاج البطانات  •
 .شرآة أدفا للبطانيات وتقوم بإنتاج البطانيات  •
 .نية للغزل وتقوم بإنتاج خيوط الغزل والخيوط المعالجة الشرآة الوط •
 .شرآة نادين العربية لأللوان وتقوم بإنتاج الملونات المستخدمة في صباغة النسيج  •
 .شرآة شهد للمنتجات الورقية وتقوم بإنتاج المواسير الكرتونية للف المنتجات النسيجية مختلفة المقاسات •

من المرافق المشترآة المستخدمة من قبلها ومن قبل شرآاتها التابعة والمتمثلة في  المستودعات المرآزية، وورش آما تشرف الشرآة آذلك على عدد 
وتقوم الشرآة باحتساب تكلفة . الصيانة المرآزية، ومرآز التدريب، وأسطول النقل والتوزيع، والمرافق المتاحة لخدمة العاملين من سكن وإطعام وعالج

 .بحسب نصيبها من استخدام تلك المرافقات التابعة شرآمن اللمشترآة على أساس التكلفة الفعلية، حيث يتم توزيع تلك التكلفة على آل استخدام المرافق ا
 .هيكلية الشرآة وشرآاتها التابعة : ١١الشكل رقم 

المصانع

مصنع األلياف

مصنع الموآيت

مصنع السجاد

مصنع خيوط البولى بروبلين

شرآة شهد للمنتجات الورقية

المرافق المشترآة

أسطول النقل والتوزيع

ورش الصيانة المرآزية

المستودعات المرآزية

مرآز التدريب

المرافق العامة

شرآة النسيج الشرقيةشرآة أدفا للبطانيات الشرآة الوطنية للغزلشرآة نادين العربية لأللوان

شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي

المساهمون البائعونمجموعة العبداللطيف القابضة

المستودعات

مصنع المواسير الكرتونية

ورشة الصيانة

المستودعات

مصنع الملونات البالستكية والمواد المثبتة

ورشة الصيانة

المستودعات

مصنع خيوط الغزل الدائرية

المستودعاتورشة الصيانة

مصنع البطانيات

ورشة الصيانة

األآراليكمصنع خيوط 

المستودعات

مصنع البطانات األولية والثانوية

ورشة الصيانة

مصنع خيوط البولى بروبلين

المصانع

مصنع األلياف

مصنع الموآيت

مصنع السجاد

مصنع خيوط البولى بروبلين

شرآة شهد للمنتجات الورقية

المرافق المشترآة

أسطول النقل والتوزيع

ورش الصيانة المرآزية

المستودعات المرآزية

مرآز التدريب

المرافق العامة

شرآة النسيج الشرقيةشرآة أدفا للبطانيات الشرآة الوطنية للغزلشرآة نادين العربية لأللوان

شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي

المساهمون البائعونمجموعة العبداللطيف القابضة

المستودعات

مصنع المواسير الكرتونية

ورشة الصيانة

المستودعات

مصنع الملونات البالستكية والمواد المثبتة

ورشة الصيانة

المستودعات

مصنع خيوط الغزل الدائرية

المستودعاتورشة الصيانة

مصنع البطانيات

ورشة الصيانة

األآراليكمصنع خيوط 

المستودعات

مصنع البطانات األولية والثانوية

ورشة الصيانة

مصنع خيوط البولى بروبلين

 
 الشرآة: المصدر

 :وتتألف شرآات المجموعة مما يلي
 محدودة بموجب ةمسؤوليشرآة سعودية ذات : )مصنع السعودي للسجاد سابقًاال( الصناعي لالستثمارشرآة العبد اللطيف  •

، وقد تحولت إلى شرآة مساهمة )م٢٨/٩/١٩٨٩الموافق (هـ ٢٦/٢/١٤١٠وتاريخ  ١٠١٠٠٧٣٦٨٥سجل تجاري رقم 
 وتقوم الشرآة بإنتاج) م١٤/١١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٣/١٠/١٤٢٧ وتاريخ ٣١٢٠سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 

بموجب الترخيص الصناعي رقم . وقطع السجاد وسجاد الصالة، وإنتاج الخيوط الخاصة بصناعة السجاد البساط الموآيت
مليون ستمائة وخمسون شرآة الرأس مال ويبلغ ).   م٢٠٠٦  /٣ / ٢٠الموافق(هـ ٢٠/٠٢/١٤٢٧ص بتاريخ /٣١٢

 سهم متساوية القيمة، قيمة آل سهم) ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠(خمسة وستون مليون ريال سعودي مقسم إلى ) ٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(
 . ترياال) ١٠ (عشرة

 هـ٢٣/٢/١٤٢٥ وتاريخ ١٠١٠١٩٦٧٠٠شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم : شرآة النسيج الشرقية •
ولي وتقوم الشرآة بإنتاج خيوط البولي بروبلين وبطانة السجاد األساسية والثانوية من الب). م٢٠٠٤ / ٤/ ١٣ الموافق(

ويبلغ ).  م٢٠٠٦  /٣ / ٢٠الموافق( هـ٢٠/٠٢/١٤٢٧ص وتاريخ /٣١١بروبلين بموجب الترخيص الصناعي المعدل رقم 
ألف ستة وثالثون ريال سعودي مقسم إلى ) ٣٦٫٠٠٠٫٠٠٠(مليون النسيج الشرقية ستة وثالثون رأس مال شرآة 

  .ريال) ١٫٠٠٠(حصة متساوية القيمة، قيمة آل حصة ألف ) ٣٦٫٠٠٠(
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 هـ١٢/٣/١٤١٤ وتاريخ ١٠١٠١١٤٦٥٧شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم : شرآة أدفا للبطانيات •
ص وتاريخ /٣١٣وتقوم الشرآة بصناعة البطانيات بموجب الترخيص الصناعي المعدل  . ).م٨/١٩٩٣ /٣٠الموافق (

) ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(مليون للبطانيات عشرون أدفارأس مال شرآة ويبلغ ).  م٢٠٠٦  /٣ / ٢٠الموافق(هـ ٢٠/٠٢/١٤٢٧
 . ريال) ١٫٠٠٠(حصة متساوية القيمة، قيمة آل حصة ألف ) ٢٠٫٠٠٠(ألف عشرون ريال سعودي مقسم إلى 

هـ ٧/٧/١٤١٦ وتاريخ ١٠١٠١٣٩٣٩٨شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم : الشرآة الوطنية للغزل •
ص /٣١٠نتاج خيوط الغزل الدائرية بموجب الترخيص الصناعي المعدل رقم وتقوم الشرآة بإ. م١٩٩٥/ ٣٠/١١الموافق

مليون الوطنية للغزل ثالثون شرآة الرأس مال ويبلغ  ). م٢٠٠٦  /٣ / ٢٠الموافق (هـ٢٠/٢/١٤٢٧بتاريخ 
) ١٫٠٠٠(حصة متساوية القيمة، قيمة آل حصة ألف ) ٣٠٫٠٠٠(ألف ثالثون ريال سعودي مقسم إلى ) ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠(
 .الري

 وتاريخ ١٠١٠١٤٢٣٨٢شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم : شرآة نادين العربية لأللوان •
وتقوم الشرآة بإنتاج الملونات البالستكية ومواد مثبتة لأللوان بموجب الترخيص ).  م١٩٩٦/ ١٧/٦ الموافق( هـ١/٢/١٤١٧

نادين العربية رأس مال شرآة ويبلغ ).  م٢٠٠٦/ ٣/  ٢٠الموافق( هـ٢٠/٢/١٤٢٧ص بتاريخ /٣٠٣الصناعي المعدل رقم 
حصة متساوية القيمة، قيمة آل حصة ) ٤٫٠٠٠(ريال سعودي مقسم إلى أربعة آالف ) ٤٫٠٠٠٫٠٠٠(لأللوان أربعة ماليين 

 . ريال) ١٫٠٠٠(ألف 
اريخ  وت١٠١٠٢٠٤٠٥٣شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم : شرآة شهد للمنتجات الورقية •

وتقوم الشرآة بإنتاج المواسير الكرتونية للف المنتجات النسيجية بموجب ). م٢٠٠٤/ ١٩/١٢ الموافق( هـ٧/١١/١٤٢٥
شهد رأس مال شرآة  ويبلغ ). م٢٠٠٦ /٢٦/٣ الموافق( هـ٢٦/٢/١٤٢٧ص بتاريخ /٣٠٢الترخيص الصناعي رقم 

حصة متساوية ) ١٫٣٠٠(ودي مقسم إلى ألف وثالثمائة ريال سع) ١٫٣٠٠٫٠٠٠(مليون وثالثمائة ألف للمنتجات الورقية 
 . ريال) ١٫٠٠٠(القيمة، قيمة آل حصة ألف 

،  شرآة أدفا للبطانيات، وشرآة النسيج الشرقية  من حصص الملكية لكل من% ١٠٠رآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي بصورة غير مباشرة  شتمتلك
فضًال (وقد جاءت هذه الهيكلة نتيجة للنمو المرحلي للمجموعة . شرآة شهد للمنتجات الورقية، وعربية لأللوان شرآة نادين ال، و الشرآة الوطنية للغزلو

 :وبذلك أصبح هيكل الملكية على النحو التالي . ") تاريخ الشرآة–الشرآة "أنظر 
من حصص الملكية في آل من % ٩٠رآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي شمتلك ت •

شرآة ، و الشرآة الوطنية للغزل، و شرآة أدفا للبطانيات، والشرقية شرآة النسيج 
 .شرآة شهد للمنتجات الورقية، ونادين العربية لأللوان

 ، ، ومن حصص الملكية في شرآة النسيج الشرقية% ١٠تمتلك شرآة الوطنية للغزل  •
 .لورقيةشرآة شهد للمنتجات ا، وشرآة نادين العربية لأللوان، وشرآة أدفا للبطانيات

 .من حصص الملكية في شرآة الوطنية للغزل % ١٠شرآة النسيج الشرقية تمتلك  •
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منتجاتها إذ تشكل المنتجات النهائية ها بإنتاج معظم المواد الخام الالزمة لمنتجاتها وتتبادل المنشآت الصناعية التابعة لها أو التابعة لالمجموعة تتميز 

 إحدى هايجعلمما واالعتماد على الذات لدرجة عالية جدًا،  ادة أولية وسيطة لمنتج آخر، مما يؤدي إلى تكامل العمليات اإلنتاجيةلبعض هذه المصانع م
 .، ، بحسب الدراسة السوقية المعدة من قبل مرآز الشرق األوسط لالستشاراتأآبر شرآات النسيج المتكاملة في العالم

 السجاد
 أنواع السجاد اآللي المستخدم في فرش األرضيات والديكورات الداخلية في المنازل الخاصة والفنادق والمستشفيات وسكن تقوم الشرآة بإنتاج مختلف

وقد  بلغ إنتاج . ١١٦٧/١٩٩٦وفقًا للمواصفة القياسية السعودية رقم م ق س . الموظفين والعمال في اإلدارات العامة والشرآات والمؤسسات الخاصة
 ٢٫٢وقد قامت بتصدير حوالي . م٢٠٠٥من طاقتها اإلنتاجية عام % ٨٤٫٤٣ مليون متر مربع أو ما يعادل ١٠٫١م ما يزيد على ٢٠٠٥الشرآة عام 

 .مليون متر مربع
م يصنع السجاد المنسوج آليًا والمخصص لفرش األرضيات والديكورات الداخلية باستخدا. شرآة إلى استخدام أحدث التقنيات في إنتاج السجادالتعمد 

 :أنواع من الخيوطاألنوال وتتألف السجادة عادة من ثالثة 
 السداة •
 واللحمة •
 والشعيرات أو الوبر •

 :وتقوم الشرآة بصناعة السجاد بالطرق التالية
 واحدة بظهر األخرى ثم يتم فصلهما أثناء حرآة القطع بحيث يتم الحصول ,يتم نسج سجادتين في آن واحد: طريقة الجاآارد •

التي يحرآها جهاز آومبيوتر ) النول(يتم تلوين السجاد وفق التصميم الذي لقم آللة النسج .  وسجادة علياسفليعلى سجادة 
خاص بها حيث يتم نقل آل نقطة على السجاد آما هي في التصميم إلى ماآينة النسيج التي تختار الخيط الذي سيظهر على 

 .وجه السجادة آوبرة أو شعيرة
 .لى الحصول بشكل منتظم على سجادتين أحدهما تسمى السجادة العلوية وسجادة سفليةيؤدي إ: نالنسج ذي الوجهي •

حجم ، وتشمل تلك المواصفات) أو السوق ممثًال بالموزع(تمر العملية اإلنتاجية بعدة مراحل إذ يتطلب األمر تحديد المواصفات التي يحددها العميل 
حيث يستند . ويتم إصدار أمر اإلنتاج وفقًا لتلك المواصفات. مواعيد التسليم، واأللوان، والكثافة، ولمحددالكمية المطلوبة من التصميم أو الشكل ا، والسجادة

تتم ) بحسب الطرق المشروحة أعاله(عند انتهاء اإلنتاج و. إليه في صرف المواد الخام الالزمة من المستودع وتحديد األنوال التي يتم إنتاج السجادة عليها
 حيث تدعم السجادة من الخلف عادة بالالتكس والتي "الحجم المقصوالخلفيةـ "إنتاج على حدة، عبر مرورها على عملية تسمى عملية مراقبة آل دفعة 

تقوم بتثبيت الشعيرات أو الوبر في أماآنها في حين يقوم المقص بقص هذه الشعيرات عند مستوى معين مما يؤدي إلى تماثل ارتفاع الشعيرات على وجه 
ارتفاعًا أو انخفاضًا أو عدم (ثم تمرر السجادة في مرحلة الرقابة النظرية للتأآد من سالمة السجادة وعدم وجود منطقة ذات شعيرات مشوهة . دةالسجا

افة التأآد من سالمة إنتاج السجادة يتم تغليفها ووضع لصاقة على آل سجادة تحتوي على آ وبعد ).على وجه السجادةزائدة وجود أو آثافة وجود 
 .وتتم التعبئة بأسلوب شبه أوتوماتيكي ثم تحال إلى المستودعات) الخ..الصانع، الخيط، المقاس، االسم التجاري (المعلومات الالزمة لالستدالل عليها 

 الموآيت
آما قامت . م٢٠٠٥ا في عام من الطاقة اإلنتاجية آم% ٨٤٫٤٦ مليون متر مربع باستغالل ما يقدر بـ ٣٢٫٤بلغ إنتاج الشرآة من الموآيت ما يقارب 

 :تشمل عملية صناعة الموآيت ما يلي .  مليون متر مربع١٠الشرآة بتصدير ما يقارب 
 التصنيع

تبدأ عمليات اإلنتاج منذ اللحظة األولى الستخدام الخيوط، حيث يتم أوًال فحصها من ناحية النوعية والجودة والكمية لكشف أي مخالفات محتملة قبل البدء 
  .بعد التأآد من سالمة الخيوط توضع على الحوامل الخاصة بالمكائن، وذلك حسب األلوان واألصناف المقررة من إدارة اإلنتاجو. ية التصنيعفي عمل

تفاع الوبرة تغرز الخيوط بواسطة المكائن الرئيسية وعلى البطانة األولى ، بعد أن تحدد آثافة الموآيت المراد إنتاجه من حيث عدد الغرز بالسنتمتر وارو
 .ثم تلف على شكل روالت آبيرة تنقل إلى الصباغة . 

 الصباغة
الموآيت في مكائن خاصة ليتم غسلها جيدًا ، وبعدها توضع األلوان المطلوبة ثم بعد ذلك تجفف مبدئيًا ، لتنتقل بعدها إلى مكائن ) اللفات(توضع روالت 

آبيرة لتنقل إلى قسم آخر ) لفات(ثم بعد ذلك تلف على شكل روالت .  أآثر ، وآذلك تثبيت اللون تمامًا التجفيف ذات الدرجة الحرارية المعينة ليتم تجفيفها
 .وهو قسم التغرية والتشطيب

 التغرية والتشطيب
 .صها من آل العوالقتنقل الروالت المنتجة إلى قسم التغرية ، حيث يتم وضع آمية الغراء الالزمة والنوع المناسب بعد تبخير الموآيت بالبخار لتخلي

 .تثبت مادة الخلفية األخيرة ، وتتم موازنتها ثم تدخل إلى فرن ذي درجة حرارة عالية جدًا ، وذلك لتذويب الغراء وإدخاله إلى جميع المسامات الموجودةو
يغلف  و تقطيعه حسب المقاسات المطلوبةيلف الموآيت ويتم ومن ثم .تم تسوية الموآيت ، وذلك بقصه ، حتى تكون الوبرة على مستوى واحدوبعد ذلك ت

 .بالنايلون ، ويرسل إلى المستودع تمهيدًا لتسليمه للعمالء

 خيوط البولي بروبلين المستمرة
  طن١٩٫١٠٠تقوم المجموعة بإنتاج خيوط البولي بروبلين المستمرة المستخدمة في صناعة السجاد اآللي والموآيت وقد بلغ إنتاج المجموعة ما يزيد على 

 .وتقوم الشرآة باستخدام هذه الخيوط ألغراضها الخاصة بإنتاج السجاد والموآيت. من الطاقة اإلنتاجية المتاحة% ٨٦باستغالل 
تشكل الخيوط المادة األساسية في تصنيع السجاد اآللي والموآيت وتعتبر خيوط البولي بروبلين الخيوط األآثر استعماًال في إنتاجها آما تعتبر خيوط 

 :تقوم الشرآة بتصنيع خيوط البولي بروبلين ولفات الخيوط وفق الخطوات التالية . ريليك أآثر المواد استعماًال في إنتاج البطانياتاألآ
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سابك ها من يتم شراء والتي ٥١٢ تصنـع خيـوط البولـي بروبليـن مـن ألياف البولي بروبلين المصنفة آحبيبات تحت الرقم •
 .إلى المخازنوتنقل بواسطة أجهزة الشفط 

 .تمزج الحبيبات مع مسحوق بالستيكي بنسبة محددة ويتم تلقيم جهاز البثق بهذا المزيج •
يع المزيج ويتحول إلى شبه سائل  تميتم تسخين جهاز البثق إلى درجة حرارة عالية جدًا بواسطة الطاقة الكهربائية حيث يتم •

 .لثقوب الصغيرةيندفع خارج جهاز البثق عبر فوهة تحتوي على العديد من ا
 على يوتقسيخرج المزيج السائل على شكل خيوط في حالة مائعة وتنكمش على بعضها من خالل تسليط هواء بارد عليها  •

 .شكل خيوط قوية
 . آغ للبكرة الواحدة٥ إلى ٣تلف الخيوط على بكرات من خالل آلة شد ولف وبوزن يتراوح من  •
 .الخيط إلى الطول المطلوب حسب درجة القوة المطلوب توفرها في الخيطعبر مرور الخيط على آلة الشد واللف يتمدد  •
 بكرة ويتم لف محتويات ١٨٠يتم تغليف البكرات بطبقة من البالستيك الشفاف ويوضع على طبلية خشبية تتسع لحوالي  •

 .مصنع الموآيت والسجادالطبلية ثانية بطبقة من البالستيك الشفاف ثم تنقل إلى المخازن ومن ثم من هناك إلى العميل أو 

 البطانيات
.  متر مربع٥٫٥٠٠٫٠٠٠بطانية تعادل ١٫١٤٠٫٠٠٠م ما يزيد عن٢٠٠٥ـوقد بلغ إنتاجها عام .تنتج شرآة أدفا للبطانيات المصنعة من الخيوط الترآيبية

م ما يزيد ٢٠٠٥منتج للبطانيات وصدرت عام وتقوم المجموعة بتغطية أسواق المملكة آأآبر . من الطاقة اإلنتاجية المتاحة% ٨٣٫٣٩وذلك باستغالل 
 :يمر تصنيع البطانيات بالمراحل التالية و . بطانية٢٢٢٫٠٠٠على 

 . خاصةأصبغه) ج( وشعيرات البوليستر) ب( وألياف األآريلك) أ (:مرحلة توريد المواد األولية المستخدمة في التصنيع أي  •
في آالت غزل إلنتاج % ١٥وشعيرات البوليستر بنسبة % ٨٥نسبة يتم إدخال ألياف األآريلك ب: مرحلة أعمال الغزل  •

الخيوط المناسبة لعملية النسيج، وتتم هذه العملية على عدة مراحل على آالت مختلفة حتى يتم الحصول على الخيوط المناسبة 
 ).بوبين(على بكرات 

) طبقتين(م بإنتاج نسيج للبطانيات المزدوجة يتم ترآيب بكرات الخيوط على آالت النسيج التي تقو: مرحلة أعمال النسيج  •
 .ثم يتم فصل آل طبقة على حدة بواسطة آالت خاصة لهذا الغرض. آليًا

تتم أعمال الطبع على أحد وجهي البطانية بواسطة آالت مؤلفة من عدة وحدات تستخدم فيها نماذج : مرحلة أعمال الطبع •
، ثم يتم إعطاء لون الخلفية في الوحدة األخيرة من وحدات )النقش(الرسم الرسوم حيث تعطي آل وحدة لونًا محددًا لجزء من 

 .ثم تمر في جهاز تثبيت اللون بالبخار لتثبت اللون نهائيًا. الطباعة المستخدمة للبطانية المنتجة
يل وآالت يتم في هذه المرحلة عملية غسيل للبطانيات المنتجة ثم تجفيفها بواسطة آالت غس: مرحلة الغسيل والتجفيف  •

 .تجفيف
ويتم في هذه المرحلة إظهار النقش على الوجه اآلخر عن طريق سحب العقد : مرحلة إظهار النقش على الوجه اآلخر  •

 .بواسطة آالت خاصة، األمر الذي يؤدي أيضًا إلى نعومة الوجه اآلخر وإبراز الرسوم نفسها على هذا الوجه) القطب(
حيث يقوم عدد من . المرحلة قص البطانيات حسب المقاسات المطلوبة تمهيدًا إلنهائهايتم في هذه : مرحلة القص واإلنهاء  •

 .لألطراف، أو إضافة شريط زينة لها) آف(الخياطين بعمل 
 بطانيات في علبة ٤ أو ٣توضع البطانية بعد انتهاء صنعها في محفظة من البالستيك وتوضع آل  : مرحلة التعبئة والتغليف  •

 .دها إلى الموزعآرتونية يتم توري

 خيوط الغزل والخيوط المعالجة
من الطاقة % ٨٣٫١٤ ألف طن باستغالل حوالي ١٥٫٢م حوالي ٢٠٠٥تنتج الشرآة الوطنية للغزل أنواعًا من الخيوط المعالجة وقد بلغ إنتاجها في عام 

آما تقوم بتصدير جانب من هذا اإلنتاج إلى مصانع الموآيت وتقوم الشرآة باستخدام هذه الخيوط في إنتاج منتجاتها من السجاد والموآيت، . المتاحة
 . ويتم إنتاج خيوط الغزل والخيوط المعالجة بنفس طريقة إنتاج خيوط البولي بروبلين المستمرة المذآورة أعاله.  والسجاد في الخارج

 األولية والثانوية) الخلفيات(البطانات 
والمستخدمة في صناعة الموآيت بكميات بلغت عام ) أو األمامية والخلفية(و الخلفيات األولية والثانوية تقوم شرآة النسيج الشرقية بإنتاج البطانات أ

وتقوم شرآة النسيج الشرقية بمد مصانع الشرآة بحاجتها من هذه . من الطاقة المتاحة% ٨٦ مليون متر مربع باستغالل حوالي ١٨٤م حوالي ٢٠٠٥
اج منتجاتها من الموآيت في حين تقوم ببيع جانب من إنتاجيها لمصانع الموآيت الوطنية األخرى حيث بلغت إلنت)  مليون متر مربع٦٨(البطانات 

 .  مليون متر مربع١٠٤ مليون متر مربع وبلغت صادراتها قرابة ١٢مبيعاتها ما يقارب 
يوط مكونة من قماش منسوج أو غير منسوج يتم حياآتها بآالت عبارة عن حزمة من الخ) أو األمامية والخلفية(الخلفيات أو البطانات األولية والثانوية 

ويستخدم خيط البولي بروبلين والخيوط والتي . حيث تدخل شعيرات خيوط البولي بروبلين في ثقوب خاصة في هذه البطانة بواسطة أبر الحياآة. خاصة
إذ يتم استخدام قماش منسوج أو غير منسوج المثبت انة الخلفية بدور تقوم البط و. سنتمتر١٠ غرزه لكل ٨١إلى  سنتيمتر ٤١لكل   غرزه١١٠تتدرج من 

ويستخدم خيط الجوت غالبًا في حياآة الخلفيات آما . مقوى بطبقة من مادة الالتكس لكي تكتسب قطعة الموآيت ثبات في أبعادها وقوة ومتانة للتمدد 
تتم عملية إنتاج البطانات ، وورة في حين تختفي البطانة األمامية داخل النسيج وال ترىتتميز البطانة الخلفية بأنها منظ .تستخدم خيوط البولي بروبلين

 :األمامية والخلفية بالبساطة وفق الخطوات التالية 
 .حبيبات البولي بروبلين والذي يتم تسخينه بالطاقة الكهربائيةبيتم تلقيم جهاز البثق عبر فوهة خاصة  •
 . إلى شبه سائل من خالل فوهات أو فتحات على شكل فلم يمر من خالل حوض ماء باردتدفع الحبيبات المجمعة والمتحولة •
 .    بكرات العلى بعد ذلك يلف الفلم  و. الفيلم ويمر عبر بكرات تقوم بتمديده حيث يتم تحويل الفلم إلى المقاس المطلوبيقسي •
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إلنتاج على لفافة على شكل عمود و) أو الشريط(حيث يتم لف الكمية المطلوبة من الخيط متخصصة توضع البكرات على آلة  •
 .الخيوط

 .توضع الخيوط الملفوفة على األعمدة على أنوال حيث تتقاطع الخيوط وتسمى حينئذ اللحمة •
 .ليمنح الشبكة قوة ومتانة البولي بروبلين يدعم النسيج بإضافة ألياف من  •
ة أو الخلفية وتلف روالت البطانة بطبقة من البالستيك الشفاف تتم مراقبة المنتج الذي يأخذ شكل الثوب المنسوج أو البطان •

 .وتصبح جاهزة لالستخدام في إنتاج الموآيت أو البيع للعمالء من المصانع األخرى ) النايلون(

 الملونات
م قرابة ٢٠٠٥ من هذه الملونات عام المجموعةج تقوم شرآة نادين العربية لأللوان بإنتاج الملونات الالزمة لصناعة السجاد والموآيت والبطانيات وقد بلغ إنتا

 . طن تستهلك آلها باستثناء آميات ضئيلة مباعة في األسواق الداخلية في إنتاج منتجات شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي وشرآاتها التابعة٧٠٠
 األنابيب الورقية

م ٢٠٠٥ في عام المجموعةرقية المستخدمة في لف الموآيت والخيوط والبطانات وقد بلغ إنتاج الو) المواسير(تقوم شرآة شهد للمنتجات الورقية بإنتاج األنابيب 
 . مليون متر طولي استخدمت بكاملها في إنتاج منتجات شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي وشرآاتها التابعة٢٫٤ما يزيد على 

 التوسعات المخططة في العمليات اإلنتاجية
لى منتجات الشرآة من السجاد والموآيت والخيوط وخلفيات الموآيت وأمام الفرص العديدة المتاحة لتصدير هذه المنتجات إلى خارج أمام تعاظم الطلب ع

، وبعد المملكة، قررت إدارة شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي، وبعد التشاور مع اإلدارات التسويقية والفنية القائمة على رأس العمل في مصانعها الحالية
دراسات تمهيدية عديدة، وبعد إعداد دراسات جدوى تفصيلية أثبتت جدوى إقامة منشآت التوسعة، قررت توسعة طاقاتها اإلنتاجية بإقامة خطوط إنتاجية إضافية 

 :أو إنشاء مصانع متكاملة جديدة وفق ما يلي 
 توسعة مصنع السجاد

من طاقة مصنع السجاد القائم حاليًا لدى الشرآة يتم إنشاؤه على % ٥٠ متر مربع سنويًا يعادل ٢٫٥١٩٢٫٣٦٨إقامة مصنع إلنتاج السجاد بطاقة إنتاجية تبلغ
مساحة من األرض المقام عليها المصنع الحالي والتي تستخدم حاليًا آمخزن، حيث سيتم نقل محتويات المخزن الحالي إلى المخازن المرآزية للشرآة والمقامة 

الثة بالرياض، وبحيث يتاح للمصنع الجديد االستفادة من اإلمكانات والمرافق اإلنتاجية والخدمية القائمة في المصنع الحالي وآذلك في المنطقة الصناعية الث
الربع  ترآيب والتشغيل التجريبي فيالينتهي ومن المتوقع أن . إخضاعه لذات اإلدارة الفنية والمالية واإلدارية والتسويقية التي تشرف على المصنع الحالي

 .م٢٠٠٧عام األخير من 
 ٨٨٫٢ مليون ريال سعودي في حين قدرت تكاليف التشغيل السنوية بحوالي ٥٨٫٩للمشروع بحوالي ) األصول الثابتة(وقد قدرت تكلفة المستلزمات الرأسمالية 

 . مليون ريال سعودي٧٥٫٩مليون ريال سعودي وقدر رأس المال المستثمر بحوالي 
 تتوسعة مصنع البطانيا

.  بطانية وتماثل هذه الطاقة طاقة المصنع القائم حاليًا١٫٥٢٠٫٠٠٠ متر مربع تعادل ٧٫٣٠٠٫٠٠٠ستقوم الشرآة بإنشاء مصنع جديد للبطانيات بطاقة إنتاجية 
ترآيب والتشغيل الينتهي  ومن المتوقع أن.  متر مربع٣٧،٥٠٠وسيتم إقامة المشروع على قطعة من األرض في المنطقة الصناعية الثانية تقدر مساحتها بـ 

 مليون ريال  سعودي وتكاليف التشغيل السنوية بـ ١٥٧٫٩وقد قدرت تكاليف المستلزمات الرأسمالية للمشروع بـ . م٢٠٠٧عام الربع الثالث من التجريبي في 
 . مليون ريال سعودي١٦٦٫٩ مليون ريال سعودي ورأس مال مستثمر بـ ٦٩٫٧

 ينتوسعة مصنع خيوط البولي بروبل
من الطاقة المتاحة إلنتاج خيوط البولي بروبلين المستمرة وأمام تعاظم الطلب على هذا المنتج من قبل الشرآات الوطنية % ٨٦أمام استغالل ما يزيد على 

، فوضت شرآة العبداللطيف المنتجة للسجاد والموآيت وأمام وجود فرص عديدة لتصدير هذا المنتج إلى الشرآات المنتجة للسجاد والموآيت في الدول األخرى
حيث سيتم إنشاؤه .  طن تماثل الطاقة المتاحة حاليًا٢٤٫٦٩٦لالستثمار الصناعي وشرآتها التابعة شرآة الغزل الوطنية بإقامة مصنع جديد آلية بطاقة إنتاجية 

وبحيث يتاح للمصنع الجديد .  إلى المخازن المرآزيةعلى مساحة من األرض المقام عليها المصنع الحالي تستخدم في الوقت الحاضر آمخزن ونقل محتوياته
ينتهي ومن المتوقع أن . االستفادة آذلك من اإلمكانيات والمرافق اإلنتاجية والخدمية القائمة في المصنع الحالي وإخضاعه لذات اإلدارة التي تدير المصنع الحالي

 مليون ريال وتكاليف التشغيل ٨٥٫٣رت تكاليف المستلزمات الرأسمالية للمشروع بحدود وقد. م٢٠٠٧عام الربع الثاني من ترآيب والتشغيل التجريبي في ال
 . مليون ريال١٠٦٫٣ مليون ريال ورأس المال المستثمر بحدود ١٢٢٫٩السنوية بـ 

 توسعة مصنع البطانات األولية والثانوية
 مليون متر مربع من ٣٠٢جية الجديدة فوضت الشرآة بإقامة مصنع جديد بطاقة بناًء على حاجة الشرآة لكمية آبيرة من هذه الخيوط لتموين خطوطها اإلنتا

وقد قدرت دراسة جدوى المشروع أن المستلزمات الرأسمالية . م٢٠٠٧عام الربع الثاني من ترآيب والتشغيل التجريبي في الينتهي ومن المتوقع أن .  البطانات
 مليون ريال وقدر رأس المال المستثمر الالزم ١٣٧٫٨وإجمالي تكلفة اإلنتاج السنوي عند التشغيل الكامل  مليون ريال ٢٧٠الالزمة له ستبلغ تكلفتها حوالي 

 . مليون ريال٢٩٠٫٧للمشروع بحدود 
 تمويل التوسعات

 :ومن المتوقع أن يتم تمويل مشاريع التوسعة التي تعتزم الشرآة القيام بقها من خالل
 .م٢٠٠٧م و ٢٠٠٦شرآة خالل الفوائض النقدية التي ستتوفر لدى ال •
 .قروض مصرفية طويلة األجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي •
 .قروض مرابحة وفقًا للشريعة اإلسالمية من المصارف التجارية التي تتعامل بهذه األساليب من التمويل •

 الوظيفة التسويقية
ت الشرآة منذ تأسيسها سياسة بيع منتجاتها إلى عدد محدود من آبار تجار الجملة والموزعين، تولي الشرآة عناية خاصة للوظيفة التسويقية لمنتجاتها، وقد اتبع

بحيث توفر على نفسها أعباء البيع بالتجزئة وفتح المعارض لذلك تنحصر وظيفة التسويق لديها والتي يشغلها نائب الرئيس التنفيذي على اختيار الموزعين 
لمنتجات المتفق عليها معهم، وتقوم بتحديد سقوف االئتمان المحددة لهم وفترات االئتمان ومراقبة مدى التزامهم بهذه البرامج، القادرين على تنفيذ برامج توزيع ا

 .وتقديم العون والمساعدة لهم وال تلجأ الشرآة إلى منافستهم في األسواق وتترك لهم حرية البيع والتعامل مع تجار التجزئة والمعارض التجارية
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على ذلك، يقتصر دور وظيفة التسويق على بذل الجهد لكسب المناقصات الكبيرة التي تطرحها المنشآت العسكرية والمدنية العامة والخاصة وآذلك وبناًء 
 .اإلشراف على عمليات تصدير المنتجات إلى الخارج وإدامة العالقات المتميزة مع الموزعين في الدول المصدر لها

ء بإجراء بحوث دورية للسوق الداخلي والخارجي وتتبع التقلبات في األذواق ال سيما بالنسبة للنقوش واأللوان والمقاسات ونوع تقوم إدارة عالقات العمال
ي آما تقوم بدراسة تصرفات المنافسين ال سيما المستوردين واألصناف الت. الخيوط وطول الوبر المفضل لدى العمالء وتقديم نتائج بحوثها إلى إدارة اإلنتاج

 .يستوردونها وأساليب تسويقهم ودراسة تأثير ذلك على تسويق منتجات الشرآة

 الجوائز والشهادات
 :وما يلي أهم الجوائز والشهادات. حصلت المجموعة على عدد من الجوائز والشهادات

 .هـ١٤١٩ للمصنع المثالي لعام زحصول الشرآة الوطنية للغزل على جائزة الملك عبد العزي •
 عن تصميم وتطوير وتصنيع وبيع ٢٠٠٠-٩٠٠١ ISOلعبداللطيف لالستثمار الصناعي على شهادة الـ حصلت شرآة ا •

 .السجاد والموآيت
 .  عن إنتاج الخيوط المستخدمة في إنتاج السجاد والموآيت٢٠٠٠-٩٠٠١ ISOحصلت الشرآة الوطنية للغزل على شهادة  •
في مجال تصنيع وبيع بطانات الموآيت األولية والثانوية  ٢٠٠٠ – ٩٠٠٠ ISOحصلت شرآة النسيج الشرقية على شهادة  •

 .وخيوط البولي بروبلين
 . في مجال تصميم وتطوير وتصنيع وبيع البطانيات٢٠٠٠-٩٠٠١ ISOحصلت شرآة أدفا للبطانيات على شهادة  •

 التأمين
 :مخاطر لكل من قامت شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي بالحصول على بوليصة تأمين موحدة ضد آافة ال

 .مصنع شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي •
 .مصنع شرآة أدفا للبطانيات •
 .مصنع شرآة النسيج الشرقية •
 .الشرآة الوطنية للغزل •
 .مصنع شرآة نادين العربية لأللوان •
 .مصنع شرآة شهد للمنتجات الورقية •

 .م٣١/٣/٢٠٠٧ الحالية وتقوم الشرآة بتجديد هذه البوليصة سنويًا، ينتهي مفعول البوليصة

 البحث والتطوير
أنشأت الشرآة في اآلونة األخيرة إدارة متخصصة بالبحث والتطوير لتقوم بتعميق عالقات الشرآة مع مراآز البحث والتطوير المتخصصة بصناعات النسيج ال 

رسومات لهذه المنتجات، ومن ثم تجميع ما توفر لدى الشرآة من سيما السجاد والموآيت والبطانيات وخيوط الغزل ومع المراآز المتخصصة بتقديم النقوش وال
بحوث في هذا المجال واستقطاب عدد من المتخصصين في هذه الصناعة ليشكلوا نواة لمرآز بحوث وتطوير يستطيع أن يقوم في المستقبل بتحسين وتطوير 

 .التقنيات وأساليب العمل المتبعة في الشرآة حاليًا

 ية والعالمات التجاريةحقوق الملكية الفكر
المخصصة للبطانيات والمسجلة لدى وزارة " أدفا"تملك شرآة أدفا للبطانيات إحدى الشرآات التابعة لشرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي العالمة التجارية 

 :آذلك تمتلك العالمتين التجاريتينهـ و١٩/٤/١٤٣٤هـ والمحددة لمدة عشرين سنة تنتهي في ١٠/١٠/١٤١٤ منذ ٣٠٢/١٧التجارة والصناعة رقم 
 .هـ والمحددة لمدة عشر سنوات٢١/٢/١٤٢٢ منذ ٥٦٩/٩٦والمسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة رقم " سيليرون "  •
 . هـ والمحددة لمدة عشر سنوات٢٦/٢/١٤٢١ منذ ٥٢٩/٥٢والمسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة رقم " لورا "  •

بحروف عربية والتينية مسجلة لدى وزارة التجارة " جنادرية "ستثمار الصناعي نفسها فتمتلك مباشرة عالمة تجارية واحدة هي أما شرآة العبد اللطيف لال
مسجلة لدى وزارة " إي تكس"هـ والمحددة لمدة عشر سنوات، وتمتلك شرآة النسيج الشرقية عالمة تجارية هي ١٨/٧/١٤٢١ منذ ٥٤٣/٧٩والصناعة رقم 
 .هـ والمحددة لمدة عشر سنوات٢٧/١١/١٤٢٥ منذ ٧٦٧/١٣عة رقم التجارة والصنا

 استمرار األنشطة
ومجلس اإلدارة المدراء  ليس لديهم نية إجراء أي تغيير مادي في . لم يكن هناك تعليق ألنشطة المجموعة خالل االثني عشر شهر السابقة لتاريخ هذه النشرة

ادي سلبي على الوضع المالي والتجاري للمجموعة خالل السنتين الماليتين السابقتين والسنة الحالية حتى تاريخ أنشطة المجموعة، آما أنه لم يكن هناك تغيير م
 أنه ليس من المتوقع حدوث أي تغير سلبي جوهري أو وجود أي معلومات سلبية جوهرية مجتمعة أو منفردة من شأنها أن تؤثر في أعمال اآم. هذه النشرة

 )م٢٠٠٦( من تاريخ هذه النشرة حتى نهاية السنة المالية الحالية الشرآة ووضعها المالي
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 اإلدارة الحالية للشرآة

يدير الشرآة قبل التحول مديرين أثنين هما الشيخ عمر بن سليمان العبداللطيف وابنه أحمد عمر العبداللطيف مجتمعين ومنفردين ولهما آامل الصالحيات 
م منصب المدير التنفيذي للشرآة، أصبح أحمد العبداللطيف يدير الشرآة ٢٠٠٠إال أنه منذ تولي أحمد العبداللطيف في عام . رة الشرآة دون استثناءالالزمة إلدا

 .  م، تولى عبداللطيف العبداللطيف منصب المدير التنفيذي الشرآة١/٩/٢٠٠٦إال أنه في . منفردًا

 مجلس اإلدارة المقترح
 .ية الطرح سيتم تشكيل مجلس إدارة الشرآة من سبعة أعضاء وسيكون اثنان منهم على األقل من المستقلين وفق المقترح المبين في الجدول أدناهبعد إتمام عمل

 أعضاء مجلس اإلدارة المقترح: ١٢الشكل رقم 

 االسم الوظيفة الجنسية عامًا/العمر 
 أحمد عمر العبداللطيف رئيس مجلس اإلدارة  سعودي ٤٤
 سليمان عمر العبداللطيف عضو سعودي ٤٦
 عبداللطيف عمر العبداللطيف العضو المنتدب سعودي ٣٩
 بدر عمر العبداللطيف عضو سعودي ٣٥
 فهد عمر العبداللطيف عضو سعودي ٣٤

 شاغر عضو - -
 شاغر عضو - -

 الشرآة: المصدر
 .إلى شرآة مساهمةللتحول مة االعالتأسيسية  الجمعيةعلى أن يتم ترشيح العضوين السادس والسابع عند انعقاد 

 خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة المقترح
 ) عامًا٤٤(أحمد عمر العبد اللطيف ـ رئيس مجلس اإلدارة 

ل ذلك عمل في وقب. لشرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعيأحمد العبداللطيف آمدير تنفيذي م عمل ٢٠٠٦ حتى نهاية أغسطس م ٢٠٠٠منذ سبتمبر عام 
. م١٩٨٦م نائبًا لمدير الشرآة ثم أصبح مديرًا عامًا الشرآة في عام ١٩٨٤م عين نائبًا لمدير اإلنتاج وفي عام ١٩٨٢العديد من أقسام ومصانع الشرآة، ففي عام 

ب عمله آرئيس لمجلس إدارة الشرآة، أحمد وهو إلى جان. م١٩٩٤ويحمل أحمد بكالوريوس إدارة أعمال من آلية آاتنبيري، آنت، في المملكة المتحدة عام 
عضو في مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية لشرآة آيان للبتروآيماويات، وعضو مجلس اإلدارة المرشح في شرآة آيان السعودية للبتروآيماويات، ونائب رئيس 

 مجلس المديرين بشرآة توزيع الغاز الطبيعي المحدودة وآذلك مجلس إدارة شرآة أسمنت المدينة ومدير شرآة مجموعة العبد اللطيف القابضة ومؤسس وعضو
آما عمل عضوا في . وعضو مجلس إدارة نادي الطيران السعودي) الهيئة العامة لالستثمار(عضو في منتدى مصنعي البالستيك في المملكة العربية السعودية 
 .   م ٢٠٠٤م  ـ حتى ١٩٩٨جارية الصناعية السعودية خالل الفترة من اللجنة الوطنية للصناعات البالستيكية والكيميائية بمجلس الغرف الت

 ) عامًا٤٦( عضو مجلس إدارة الشرآة -سليمان عمر العبد اللطيف 
م وحتى اآلن منصب مدير شرآة مفروشات العبد اللطيف ومدير الشرآة السعودية لصناعة األثاث األمريكي ومصنع الجزيرة ١٩٨٦يتولى سليمان منذ عام  
وقد أآمل  سليمان . إضافة إلى أنه عضو في مجلس مديري شرآة العبد اللطيف للعقارات وعضو مجلس مديري شرآة مجموعة العبد اللطيف القابضة. ألثاث ل

 .مراحل التعليم العامة في المملكة
 ) عامًا٣٩( العضو المنتدب -عبداللطيف عمر العبد اللطيف

م، حيث التحق عبد اللطيف عمر العبد اللطيف بشرآة العبد اللطيف لالستثمار ٢٠٠٦ رشرآة منذ بداية سبتمبتولي عبداللطيف منصب العضو المنتدب لل
وفي عام . م١٩٩١م  عمل مساعدًا لمدير اإلنتاج، ثم مديرًا لإلنتاج في عام ١٩٨٩م وقد شغل مناصب عديدة في الشرآة، ففي عام ١٩٨٨الصناعي منذ عام 

وهو عضو بمجلس مديري شرآة العبد . م عمل نائبًا للمدير التنفيذي للشرآة ومساعدًا لمدير شؤون اإلنتاج٢٠٠٠شرآة، وفي سبتمبر م عين نائبًا لمدير ال١٩٩٣
 .وقد أتم عبداللطيف مراحل التعليم العامة في المملكة. اللطيف للعقارات وشرآة مجموعة العبد اللطيف القابضة وشرآة مفروشات العبد اللطيف

 ) عامًا٣٥(لعبد اللطيف ـ عضو مجلس إدارة الشرآة بدر عمر ا
، وقبل ذلك عمل مساعدًا للمدير لشرآة مفروشات العبد اللطيف من عام .م١٩٩٨يشغل حاليًا منصب مدير شرآة عمر العبداللطيف وشرآاءه للعقارات منذ عام 

 مديرًا للشئون اإلدارية ومسؤوًال عن فروع الشرآة داخل وخارج م، آما عمل١٩٩٧ –م ١٩٩٣م، ومدير للعالقات العامة والحكومية من ١٩٩٣ – ١٩٩٠
 .وقد أتم بدر مراحل التعليم العامة في المملكة. م١٩٩٨ –م ١٩٩٧الرياض من 

 ) عامًا٣٤(فهـد عمر العبد اللطيف ـ عضو مجلس إدارة الشرآة 
ة السعودية لصناعة األثاث األمريكي ومصنع الجزيرة لألثاث وذلك منذ عام يتولى حاليًا منصب نائب مدير شرآة مفروشات العبد اللطيف ونائب مدير الشرآ

م وآذلك عمل مديرًا للموارد ١٩٩٨ –م ١٩٩٥آما عمل سابقًا مساعد للمدير لشرآة مفروشات العبد اللطيف للمشتريات الداخلية والخارجية من عام . م٢٠٠١
 إعالم من جامعة الملك سعود سويحمل فهد بكالوريو .ديري شرآة العبد اللطيف للعقاراتوهو عضو مجلس م. م٢٠٠١ –م ١٩٩٨البشرية للشرآة من عام 

 . م١٩٩٤عام 
  ) عامًا٣٣(سعد محمد القرني ـ  سكرتير مجلس اإلدارة 

بالرياض وذلك خالل الفترة عمل سابقًا لدى شرآة لوسنت تكنولوجيز العالمية . م وحتى اآلن٢٠٠٦التحق بشرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي في يناير 
ثّم مديرًا لعالقات العمالء لدى مجموعة عالم . م٢٠٠١م حتى عام ٢٠٠٠آما عمل لدى شرآة ال ام إرآسون بالرياض من عام . م ١٩٩٩ –م ١٩٩٦من 

، وآذلك دورات متقدمة في م١٩٩٧في عام  ELSحاصل على آورس في اللغة اإلنجليزية من مرآز . م٢٠٠٥ –م ٢٠٠١االقتصاد للتجارة بالرياض للفترة من 
 .مراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعوديةسعد أآمل و. الحاسب اآللي
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 عقود العمل ألعضاء مجلس اإلدارة 
 العامة ةجمعية التأسيسيبعد تحول الشرآة إلى شرآة مساهمة وفيما لم يتم إعادة تعيين أيًا من أعضاء المجلس المقترحين أعاله أو المديرين الحاليين بواسطة ال

وفيما يلي ملخصًا بعقود العمل ألعضاء مجلس . للتحول، فقد تعهد أعضاء المجلس من المديرين الحاليين بأن يقوموا بتقديم استقالتهم من عضوية المجلس
 : اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة 
  الواجبات والمسئوليات 

 . ة الشرآةالعمل رئيسًا للمجلس في تفسير قيم ورؤية ورسال •
 . تقديم التوجيه في جميع شئون الشرآة والعمل على استمرارها •
 . تحديد ومراقبة برامج الشرآة وخدماتها •
 . تولي المسئولية أمام حاملي األسهم عن جودة المنتجات وخدمات المشترآين •
 . قيادة المجلس الختيار الرئيس التنفيذي الذي يتولى مهام إدارة الشرآة •
 . قاء أو استبدال مسئولي اإلدارة التنفيذية للشرآةالتصويت الستب •
 . العمل على ضمان التخطيط التنظيمي الفعال •
 . إدارة الخطط وتنفيذ سياسات وأهداف الشرآة وفقًا لعقدها التأسيسي •
 . العمل على تأمين الموارد الكافية لعمليات الشرآة وإدارتها بصورة فعالة •
 .  من خالل المراجعة المستمرة ألعمالهاتقرير األوليات وضمان نجاح الشرآة •
 . ضمان وجود الموارد الكافية لتشغيل الشرآة ومراقبة إدارتها بكفاءة •
 . تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة •

 العضو المنتدب والمدير التنفيذي
 الواجبات والمسئوليات 

 .القيام بوظائف رئيس مجلس اإلدارة في حال غيابه •
 . ورؤية ورسالة الشرآةاالشتراك في تحديد قيم  •
 . االشتراك في وضع الكيان القانوني للشرآة •
 . التوجيه في جميع شؤون الشرآة والعمل على استمرارها •
 . التصويت الستبقاء أو استبدال آبار التنفيذيين في الشرآة •
 . سيالعمل على ضمان التخطيط التنظيمي الفعال وتنفيذ سياسات وأهداف الشرآة وفقًا لعقدها التأسي •
 . االشتراك في إدارة الشرآة وفقًا للسياسات واألهداف المقررة •
 . تحديد أولويات الشرآة والعمل على ضمان نجاحها باستمرار في مراجعة أعمالها •
 . العمل على تأمين الموارد الكافية لعمليات الشرآة وإدارتها الفعالة •
 . تحليل عمليات الشرآة وتقييم أدائها •
 . ج التطوير وتخفيض التكاليفتحديد مجاالت برام •
 . تقييم أداء مجلس اإلدارة •

 أعضاء مجلس اإلدارة 
  الواجبات والمسئوليات 

 . االشتراك في تحديد قيم ورؤية ورسالة الشرآة •
 . االشتراك في وضع الكيان القانوني للشرآة •
 . التوجيه في جميع شؤون الشرآة والعمل على استمرارها •
 . يس التنفيذي الذي تسند إليه مسئولية إدارة شئون الشرآةاالشتراك في اختيار الرئ •
 . التصويت الستبقاء أو استبدال آبار التنفيذيين في الشرآة •
 . العمل على ضمان التخطيط التنظيمي الفعال وتنفيذ سياسات وأهداف الشرآة وفقًا لعقدها التأسيسي •
 . رةاالشتراك في إدارة الشرآة وفقًا للسياسات واألهداف المقر •
 . تحديد أولويات الشرآة والعمل على ضمان نجاحها باستمرار في مراجعة أعمالها •
 . العمل على تأمين الموارد الكافية لعمليات الشرآة وإدارتها الفعالة •
 . تحليل عمليات الشرآة وتقييم أدائها •
 . تحديد مجاالت برامج التطوير وتخفيض التكاليف •
 . تقييم أداء مجلس اإلدارة •

 
 ر من أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء والموظفين األساسيين إقرا

 : يقر أعضاء مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي وسكرتير مجلس اإلدارة بالتالي 
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 .  بأنهم لم يشهروا في أي وقت من األوقات إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالس •
فإنه لم يكن لديهم أو ألي من "  اإلدارة وآبار التنفيذيين في أسهم الشرآةمصالح أعضاء مجلس" باستثناء ما ذآر أدناه في  •

 . أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مباشرة أو غير مباشرة هذا وليس لدى الشرآة أية سندات دين
نه لم يكن لديهم أو ، فإ" الجهات ذات عالقة–مناقشة اإلدارة وتحليلها للمرآز الملي ونتائج العمليات " في رباستثناء ما ذآ •

ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مادية في أي عقود أو ترتيبات سارية المفعول سواء محررة أو غير محررة 
 .آتابة أو عقود أ وترتيبات مزمع إبرامها لها تأثير آبير على أعمال الشرآة في وقت إصدار هذه ا لنشرة

  في أسهم الشرآةنفيذييمصالح أعضاء مجلس اإلدارة وآبار التن
. يبين الجدول التالي مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وآبار التنفيذيين أو مصلحة أي من أقاربهم أو تابعيهم المباشرة وغير المباشرة في أسهم الشرآة

 . باستثناء ما ذآر في الجدول أدناه اليملك أي قريب للمساهمين ملكية مباشرة أو غير مباشرة في الشرآة
  في أسهم الشرآةنالتنفيذييآبار ومصالح أعضاء مجلس اإلدارة : ١٣ل رقم الشك

 االسم ١٣النسبة من أسهم الشرآة  ١٢عدد األسهم الصفة
 عمر بن سليمان العبداللطيف/ الشيخ  %١٧٫٥ ١١،٣٧٥،٠٠٠ -

 سليمان عمر العبداللطيف/ السيد  %١٧٫٥ ١١،٣٧٥،٠٠٠ عضو مجلس اإلدارة
 أحمد عمر العبداللطيف/السيد  %١٧٫٥ ١١،٣٧٥،٠٠٠ رئيس مجلس اإلدارة 

 عبداللطيف عمر العبد اللطيف/ السيد %١٧٫٥ ١١،٣٧٥،٠٠٠ العضو المنتدب والمدير التنفيذي
 الشرآة: المصدر

ن سليمان العبداللطيف وباإلضافة إلى الملكية الموضحة في الجدول أعاله فإن أعضاء مجلس اإلدارة المذآورين في الجدول باإلضافة إلى الشيخ عمر ب
 . لكل منهم% ٢٥يمتلكون بالكامل شرآة مجموعة العبداللطيف القابضة بواقع 

 جدول االجتماعات 
 تعقد اجتماعات ربع سنوية ويحدد موعدها سكرتير مجلس اإلدارة 

  األتعاب 
 . مجلسلن يستلم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من المساهمين البائعين أتعاب عن تقديم خدماتهم لل

 مـدة العقـد 
 . إلى شرآة مساهمةللتحول مة االع سنوات من قبل الجمعية التأسيسية ٥سيتم تعينهم لمدة 

 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 
 . م٢٠٠٣ م و٢٠٠٤م و ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١لم يتم دفع أي تعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة للسنوات المنتهية في 

 حوَآمة الشرآة
. وضعت المجموعة ضوابط إدارية سليمة لعملياتها من خالل مجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية، آما وضعت ممارسات سليمة للرقابة الداخلية واإلشراف

 :وشكل مجلس اإلدارة عددًا من اللجان لإلشراف على مجاالت العمل الرئيسة على النحو التالي
 لجنة المراجعة

ويوجد في الشرآة لجنة مراجعة تتألف من ثالث أعضاء وهي مسؤولة عن مراقبة أسس ومعايير إدارة المخاطر وآافة الجوانب الرقابية الداخلية لنشاط 
 المعلومات آما إّن لجنة المراجعة مسؤولة عن اإلجراءات الخاصة باإلفصاح عن. الشرآة وإعداد التقارير المالية ومراجعة القوائم المالية للشرآة

والتدقيق السنوي لحسابات الشرآة، ومن مهام اللجنة األساسية التحقق من التزام الشرآة بكافة المتطلبات القانونية والنظامية األخرى، وجميعهم غير 
 وتصدر الجمعية العامة .تنفيذيين ويكون عضو منهم على األقل عضو مستقل من غير المساهمون البائعون وعلى دراية بالشؤون المالية والمحاسبية

 . للشرآة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
 أعضاء لجنة المراجعة: ١٤الشكل رقم 

 االســم الوظيفة 
 توفيق عبدالعزيز السويلم. د رئيس اللجنة 
  سليمان عمر العبد اللطيف عضو اللجنة 
 فهـد عمر العبد اللطيف  عضو اللجنة 

 الشرآة: المصدر
  رئيس لجنة المراجعة –توفيق عبدالعزيز السويلم . د

م ودبلوم االقتصاد من جامعة آلورادو بأمريكا ٢٠٠٠حاصل على الدآتوراه في االقتصاد من جامعة واشنطن بأمريكا عام .  لجنة المراجعين بالشرآةرئيس
م عمل ١٩٨٣م ـ ١٩٧٦عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي خالل الفترة من .  شرآة آرثر آندرسون وبكالوريوس تجارة عامودبلوم المراجعة من

مدير دار الخليج للبحوث . م وحتى اآلن١٩٨٧منذ عام ) ٢٥ترخيص (م، ثّم مستشارًا اقتصاديًا ١٩٨٧ –م ١٩٨٣من ) ٧٩ترخيص رقم (محاسب قانوني 
عضو الهيئة السعودية للمحاسبين .  الدولية بالمملكةAGN ممثل شرآة )محاسبون قانونيون(تصادية ومدير مجموعة السويلم االستشارية واالستشارات االق

ة عضو في العديد من المنظمات والجمعيات العلمي. عضو مجلس األعمال السعودي الصيني والسعودي الكوري والسعودي الياباني والسعودي الهندي.القانونيين
  . والمهنية المحلية والعربية والعالمية

 

                                                 
 .  في الشرآة وغير المباشرة في شرآة مجموعة العبداللطيف القابضةتشمل ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وملكية الشيخ عمر العبداللطيف المباشرة: عدد األسهم  ١٢
  بعد عملية االآتتاب ١٣
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 اللجنة التنفيذية
تقوم اللجنة التنفيذية بالشرآة والتي تتألف من ثالثة أعضاء، بمراقبة األداء التشغيلي العام وتقديم اقتراحاتها إلى مجلس اإلدارة بخصوص تعيين أعضاء 

 .اإلدارة التنفيذية والخطط االستراتيجية
 ضاء اللجنة التنفيذيةأع: ١٥الشكل رقم 

 االســم الوظيفة 
 أحمـد عمر العبد اللطيف  رئيس اللجنة 
 عبد اللطيف عمر العبد اللطيف  عضو اللجنة 
 بــدر عمر العبد اللطيف  عضو اللجنة 

 الشرآة: المصدر

 : آما تشمل خطط الشرآة تعيين لجنتين على النحو التالي
مهامها التوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص وستكون : لجنة الترشيحات والمكافآت •

سبقت أدانته بأي جريمة مخلة بالشرف واألمانة، والمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية 
ا في ذلك تحديد الوقت الالزم مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بم

 من العضو ألعمال مجلس اإلدارة، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن ةتخصيص
إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشرآة، والتأآد بشكل 

ة األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا آان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شرآة سنوي من استقاللي
أخرى، ووضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وآبار التنفيذيين، واالستعانة بمعايير ترتبط باألداء في 

 من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة وتصدر الجمعية العامة للشرآة بناًء على اقتراح. تحديد تلك المكافآت
وستتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل تشمل بحد أدنى عضوين . المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة

 .مستقلين من غير المساهمون البائعون
ات واإلجراءات التي تضمن تقيد وستكون مسؤولة بصورة أساسية عن تطوير ومراجعة وتنفيذ السياس: لجنة السالمة والبيئة •

 . الشرآة بمتطلبات السالمة والبيئة في المملكة

 اإلدارة العليا

 :تتألف اإلدارة العليا في شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي من فريقين 
لشرآة العبداللطيف فريق اإلدارة المرآزية الذي يقوم بأعباء الشؤون اإلدارية والمالية والتسويقية والتخطيطية والرقابية  •

 .لالستثمار الصناعي وشرآاتها التابعة
 .فريق يتولى إدارة المصانع وشؤون اإلنتاج والنواحي الفنية في الشرآات التابعة •

لتنسيق بين مختلف ويتولى المدير التنفيذي مسؤولية إدارة أعمال الشرآة وا. ويملك أعضاء آال الفريقين دراية وخبرات متميزة في القطاع الذي يتولون رئاسته
 .قطاعات وإدارات الشرآة وهو المسؤول األول أمام مجلس اإلدارة فيما يتعلق بأداء الشرآة ومدى تحقيق األهداف التي يرسمها المجلس والمساهمون

 اإلدارة التنفيذية 
 : فيما يلي أسماء شاغلي وظائف اإلدارة التنفيذية

 اإلدارة التنفيذية: ١٦الشكل رقم 

  االسم الوظيفة نسيةالج العمر
 عبداللطيف عمر العبداللطيف العضو المنتدب والمدير التنفيذي سعودي ٣٩
 هالل عبدالعزيز محمد عويضة مساعد المدير للشؤون المالية واإلدارية مصري ٥٣
 رافي نارايان جون مساعد المدير للتسويق والمبيعات هندي ٤٢
  اهللا الشعالنأحمد عبد مدير تقنية المعلومات سعودي ٣٣

 الشرآة: المصدر
 .بين الخبرات السعودية وغير السعودية لتفعيل أفضل الخبرات في إدارة المجموعةالتنفيذية يجمع فريق اإلدارة 

 التنفيذيالعضو المنتدب والمدير  – عبد اللطيف عمر العبد اللطيف
  . ورد ذآره ضمن أعضاء مجلس اإلدارة

 ) عامًا٥٣( للشئون المالية واإلدارية بالشرآة  المدير مساعد–هالل عبد العزيز محمد عويضه 
شعبة ( م وهو عضو نقابة التجاريين ١٩٧٥من جامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية في عام ) شعبة محاسبه( حصل على بكالوريوس تجارة 

عمل في بعض . ية بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية سنة خبره في مجال المالية والمراجعة الداخل٣٠لديه أآثر من . بمصر) المحاسبة
م آمحاسب ومساعدًا للمدير المالي ثم مديرًا ماليًا إلحدى الشرآات المتخصصة في صناعة النسيج بمصر، وذلك ١٩٨٠م حتى ١٩٧٦الشرآات بمصر من عام 

م عمل مدير مالي لشرآة العبد اللطيف لالستثمار ٢٠٠٢م وحتى بداية عام ١٩٩٧أما خالل الفترة من عام . م١٩٩٦م حتى عام ١٩٨١خالل الفترة من 
 بالشرآةللشئون المالية واإلدارية مدير م وحتى تاريخه يعمل مساعدًا لل٢٠٠٢الصناعي، ومن عام 

 )عامًا٤٢(للتسويق والمبيعات بالشرآة  المدير رافي نارايان جون ـ مساعد 
وقبل ذلك . التنفيذي للتسويق والمبيعات  بالشرآةمدير م ويتولى منصب مساعد ال٢٠٠٠للطيف لالستثمار الصناعي في عام رافي بشرآة العبد ا/ التحق السيد

ويحمل شهادة بكالوريوس   .عمل في شرآة بتروفايلز المحدودة و شرآة  يونيبون المحدودة  وشرآة أومنيتكس للصناعات بالهند ثم شرآة  لكي فايبر بنيجيريا
  .بالهند) مهاراجا سياجيراو(أس . م من جامعة أم١٩٨٧يج في عام هندسة نس

  ) عامًا٣٣. ( الشعالن ـ مدير تقنية المعلومات بالشرآةعبد اهللاأحمد 
ت بالشرآة، وقبلها عمل في قسم تقنية المعلوما. م  يتولى منصب مدير تقنية المعلومات بشرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي٢٠٠٠التحق بالشرآة في عام 
 .م في هندسة المعلومات من جامعة الملك سعود١٩٩٨حاصل على درجة البكالوريوس عام .  ثم مساعدًا لمدير القسم



 

 
٢٥

 ملخص عقد عمل المدير التنفيذي
 ويخضع العقد لفترة .د تلقائيًاعبداللطيف عمر العبداللطيف عقد عمل آمدير تنفيذي للشرآة لمدة سنتان قابلة للتجدي/ الشرآة مع السيدأبرمت م، ١/٩/٢٠٠٦في 

 ٥١/آما يخضع العقد لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م. إخطار من أربعة أشهر على األقل وذلك في حال عدم رغبة أي من الطرفين في االستمرار
 .هـ٢٣/٨/١٤٢٦وتاريخ 

 تعويضات أعضاء اإلدارة التنفيذية 
مليون ريال سعودي و ٦٫٤م حوالي  ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م و ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١فيذيين من تعويضات لألعوام المنتهية في بلغ إجمالي ما حصل عليه المدراء التن

وتشمل التعويضات المذآورة الرواتب األساسية والمكافآت وبدالت السكن والرسوم .  مليون ريال سعودي على التوالي٥٫٢ مليون ريال سعودي و٥٫٦
 .الدراسية

 عةإدارة الشرآات التاب
 يتولى إدارة المصانع في الشرآات التابعة عدد من ذوي الكفاءة العلمية والخبرات العملية المتراآمة في مجال تخصصهم وهم 

 إدارة الشرآات التابعة: ١٧الشكل رقم 

 االسم الوظيفة الجنسية العمر
 جان لوك هاس مدير مصنع أدفا للبطانيات فرنسي ٥٣
 آريست دي جونكـر لوطنية للغزلمدير مصنع الشرآة ا بلجيكي ٤٧
 آوال مارتين لوثر مدير مصنع شرآة النسيج الشرقية هندي ٥٨
 ز عنتر عبد العزيزعبد العزي مدير مصنع شرآة نادين العربية لأللوان مصري ٤٥
  إبراهيممحمد أحمد عبد اهللا مدير مصنع شرآة شهد للمنتجات الورقية سوداني ٤٨

 الشرآة: المصدر
 ؤهالت مدراء مصانع الشرآات التابعةخبرات وم

 ): عامًا٤٧(آريست دي جونكر ـ مدير مصنع الشرآة الوطنية للغزل 
م مساعد ١٩٨٤م حتى عام ١٩٨٢م من جامعة آروتجك ببلجيكا، عمل خالل الفترة من عام ١٩٨١بلجيكي الجنسية حاصل على درجة البكالوريوس في عام 

م وبعدها عمل في شرآة أرجينتا مديرًا للمبيعات وذلك خالل الفترة ١٩٨٧م حتى عام ١٩٨٥ ثم مديرًا لإلنتاج من عام لمدير اإلنتاج بشرآة سيتروس ببلجيكا
م آمديرًا ١٩٩٥التحق بالشرآة في يناير عام . م١٩٩٤م حتى عام ١٩٩٠م ثّم مديرًا لمصنع تارجت للسجاد والغزل من عام ١٩٩٠م حتى عام ١٩٨٨من 

 .للغزللمصنع الشرآة الوطنية 
 ): عامًا٥٣(جان لوك هاس ـ  مدير مصنع شرآة أدفا للبطانيات 

م آمسؤول ١٩٧٧م، وقد عمل في شرآة شلمبرجر الفرنسية عام ١٩٧٥فرنسي الجنسية، حاصل على بكالوريوس هندسة نسيج من جامعة نيس بفرنسا عام 
التحق . م١٩٩٦م حتى ١٩٩١وأصبح نائبًا للمدير من عام . م١٩٩٠م وحتى عام ١٩٨٤ م ثّم مديرًا لإلنتاج خالل الفترة من عام١٩٨٣بالقسم الهندسي حتى عام 

 .  م  آمديرًا لمصنع  شرآة أدفا للبطانيات١٩٩٧هاس  بشرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي  في عام /السيد
 ): عامًا٥٨(آوال مارتين لوثرـ مدير مصنع  شرآة النسيج الشرقية 

مارتين مسئوًال عن العمالء في شرآة أفيري بالهند خالل الفترة / م عمل السيد١٩٧٠ى بكالوريوس علوم من جامعة أندرا بالهند في هندي الجنسية، حاصل عل
م عمل مديرًا لفرع شرآة نوفوبان للنسيج المحدودة بالهند، ثم بعدها مدير عام ١٩٩٥م وحتى عام ١٩٧٩م ومن عام ١٩٧٨م حتى عام ١٩٧٢من عام 
 . م مديرًا لمصنع شرآة النسيج الشرقية٢٠٠١ق بشرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي في عام التح.للشرآة

 ): عامًا٤٥( عنتر عبد العزيز مدير مصنع شرآة نادين العربية لأللوان زعبد العزي
 عمل في مصنع السابع من نيسان بالعراق .م١٩٨٦مصري الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في الغزل والنسيج من جامعة المنصورة بمصر في عام 

م عمل بالشرآة الفنية الدولية للصناعات النسيجية ١٩٩٢م حتى عام ١٩٨٩م ، ومن عام ١٩٨٨م وحتى عام ١٩٨٧مديرًا لإلنتاج خالل لفترة من عام 
م عمل في العديد من أقسام ١٩٩٣الصناعي في عام عنتر بشرآة العبد اللطيف لالستثمار / التحق السيد. ومرآزات األلوان بمصر مساعدًا لمدير الشرآة

 .  م٢٠٠٢المصانع التابعة للشرآة آمديرًا لإلنتاج ثّم نائبًا لمدير مصنع شرآة نادين العربية لأللوان حتى شغل منصب مدير المصنع في عام 
 ): عامًا٤٨( إبراهيم ـ  مدير مصنع شرآة شهد للمنتجات الورقية محمد أحمد عبد اهللا

م ١٩٨٥م حتى عام ١٩٨١عمل مديرًا لإلنتاج خالل الفترة من . م من جامعة ليدز بإنجلترا١٩٨٠ي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في عام سودان
السجاد التابع م بوظيفة نائبًا لمدير اإلنتاج بمصنع ١٩٨٦التحق بشرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي في عام . بمصنع الصداقة للغزل والنسيج بالسودان

م تّم تعيينه ٢٠٠٣وفي عام . م عمل نائبًا لمدير مصنع شرآة أدفا للبطانيات٢٠٠٢م وحتى عام ١٩٩٦وخالل الفترة من عام . للشرآة ثّم بعد ذلك مديرًا لإلنتاج
 . مديرًا لمصنع شرآة شهد للمنتجات الورقية

 الموظفون 
 . وفيما يلي ملخص بالموظفين حسب القطاع الذي يعملون فيه.  موظفًا٢٨٦٠م حوالي ٢٠٠٥يسمبر  د٣١بلغ عدد الموظفين العاملين في الشرآة بتاريخ 
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 ) م٢٠٠٥ –م ٢٠٠٣(عدد الموظفون بحسب الشرآة : ١٨الشكل رقم 

 تطور العدد حسب السنوات
 م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣

 اسم الشرآة

 شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي ١٫٨٠٢ ١٫٦٢٢ ١٫٤٤٥
 شرآة النسيج الشرقية ٢٤٤ ٢٢٠ ١٩٥
 شرآة أدفا للبطانيات ٣٩٤ ٣٥٥ ٣١٥
 الشرآة الوطنية للغزل ٣٥٦ ٣٢٠ ٢٨٥
 شرآة نادين العربية لأللوان ٣٦ ٣٤ ٣١
 شرآة شهد للمنتجات الورقية ٢٨ ٢٦ ٢٣

 المجمــــــوع  ٢٫٨٦٠ ٢٫٥٧٧ ٢٫٢٩٤
 الشرآة: المصدر

 الفلبين والهند وبنجالديش وباآستان ونيبال ومصر،: تب التوظيف واالستقدام التي تتعامل معها الشرآة في آل منيتم تعيين الموظفين محليًا أو عن طريق مكا
 . وتتم عملية التعيين بالتوازي مع احتياجات نشاط الشرآة والبرامج التوسعية التي تقوم بها

ويتم فيما بعد إعداد عقود العمل . واالمتحانات التحريرية والفحوصات الطبيةوتخضع عملية تعيين الموظفين إلجراءات محددة وصارمة آالمقابلة الشخصية 
وبصورة عامة فإن الشرآة تؤمن لجميع الموظفين السكن الالزم آما تمنحهم بدالت الضمان الطبية والتأمين ضد . الالزمة وفقًا لنظام العمل والعمال السعودي

 .يزات أخرىالحوادث بجانب ما يتقاضونه من أجور ورواتب وم
 .م٢٠٠٥ويوضح الشكل التالي أعداد الموظفين حسب المناصب اإلدارية في عام 

 عدد الموظفون حسب المناصب اإلدارية: ١٩الشكل رقم 

 اسم الشرآة المدراء التنفيذيين اإلدارة العمال  المجموع
 شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي ٥ ٦٢ ١٫٧٣٥ ١٫٨٠٢
 نسيج الشرقيةشرآة ال ١ ١٠ ٢٣٣ ٢٤٤
 شرآة أدفا للبطانيات ١ ٢٢ ٣٧١ ٣٩٤
 الشرآة الوطنية للغزل ١ ١٨ ٣٣٧ ٣٥٦
 شرآة نادين العربية لأللوان ١ ٣ ٣٢ ٣٦
 شرآة شهد للمنتجات الورقية ١ ٢ ٢٥ ٢٨

 المجمــــــوع  ١٠ ١١٧ ٢٫٧٣٣ ٢٫٨٦٠
 الشرآة: المصدر

 .م٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ويوضح الشكل التالي تكلفة الموظفين في السنوات 
 )م٢٠٠٥ –م ٢٠٠٣(تكلفة الموظفون بحسب الشرآة : ٢٠الشكل رقم 

  بماليين الرياالت السعودية
 اسم الشرآة م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣

 شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي ٤٠٫٣٨ ٤٠٫٢٩ ٣٩٫٠٥
 شرآة النسيج الشرقية ٧٫٧٩ ٦٫٧٤ ٥٫٦٧
 اتشرآة أدفا للبطاني ١٤٫٩٣ ٧٫٥١ ٧٫٥٤
 الشرآة الوطنية للغزل ١١٫٤٧ ١٠٫٠٤ ٩٫٤٣
 شرآة نادين العربية لأللوان ٠٫٤٥ ٠٫٣٣ ٠٫٢٣
 شرآة شهد للمنتجات الورقية ٠٫٤٩ ٠٫٦٠ ٠٫٣٨
 المجمــــــوع ٧٥٫٥ ٦٥٫٥ ٦٢٫٣

 الشرآة: المصدر
 التدريب 

سية لتوفير العمالة المدربة الالزمة للشرآة حيث تغطي سلسلة برامج يشكل مرآز التدريب لدى شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي أحد المرافق األسا
التدريب والتطوير التي قامت الشرآة بتصميمها للموظفين آافة المراحل التي يمرون بها في الشرآة بدًء من التحاقهم بالعمل ، ويترآز ذلك على تعريفهم بكافة 

وفي ديسمبر من آل عام تقوم اإلدارة بإطالع الموظفين على آخر المستجدات من خالل آتيبات . آةجوانب العمل والسياسات واإلجراءات المتبعة في الشر
 . مترجمه إلى معظم اللغات األم لغالبية الموظفين

 تلك الدورات التوعوية وتعتزم الشرآة إبقاء مثل. آما تقوم الشرآة بإجراء دورات تدريبية مختلفة لبعض العاملين بالشرآة لدعم مهاراتهم ورفع آفاءة أدائهم
 . منعقدة بشكل مستمر لتشمل جميع الموظفين والفنيين تحقيقًا لما تسعى إليه الشرآة من أهداف

 سياسة سعودة الوظائف 
 بذل جهودًا آبيرة من إجمالي الموظفين إّال أنها تواصل%  ١١حيث أن نسبتها الحالية تقارب %) ٣٠(بالرغم من أّن الشرآة ال تفي بالنسبة المطلوبة للسعودة 

لتشجيع المواطنين السعوديين لالنضمام للعمل بها، وقد قامت الشرآة بإنشاء مرآز لتدريب الشباب السعودي على العمل في المجال الصناعي في المدينة 
اعي بحيث يقدم لهم دورات متعددة في ويهدف المرآز إلى تأهيل الشباب السعودي وتدريبهم على العمل في المجال الصن.  طريق الخرج–الصناعية الجديدة 

آافة المجاالت الصناعية ، ويحصل المتدرب السعودي على مجموعة من التدريبات النظرية والعملية ليكون لديه التأهيل المطلوب للعمل، فالتدريب النظري 
 . مهم ويعتبر تأهيًال وقاعدًة لفهم الجانب العملي، وبدونه ال يمكن فهم الجانب العملي

 . د وفرت الشرآة عدد من األآاديميين من داخل المملكة لتدريس وتأهيل الشباب السعودي، آما وفرت مصانع مصغرة داخل المرآز للتدريب العمليوق
 أشهر ٦ أشهر يتبعها فترة ٦ - ٣وتعتبر نسبة سعودة الوظائف في الشرآة في تزايد مستمر ويشمل البرنامج تعليم نظري وتدريب علمي لمدة تتراوح من 

 موظفًا سعوديًا عقب التحاقهم بالعمل، ويجري التخطيط ٢٥٠وقد استفاد من هذا البرنامج عدد . إضافية للتدريب الفعلي في األقسام المختصة التي سيعملون بها
 ـ  .م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١تــى ويبين الجدول التالي عدد العاملين لدى الشرآة ونسبة السعوديين ح.  موظفًا خالل السنوات القادمة٣٠٠إلضافة عدد 
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 )سعوديين وغير سعوديين(إجمالي عدد الموظفين : ٢١الشكل رقم 

 م ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١إجمالي عدد العاملين في 
 عدد العاملين  عدد السعوديين نسبة السعوده

 الوظيفة

 المدراء التنفيذيين ١٠ ٢ %٢٠٫٠
 اإلداريين   ١١٧ ٢٤ %٢٠٫٥
 العمـال  ٢٫٧٣٣ ٢٨٤ %١٠٫٤
 اإلجمالــــــي ٢٫٨٦٠ ٣١٠ %١٠٫٨

 الشرآة: المصدر
 م٢٠٠٥لعام ) سعوديين وغير سعوديين(إجمالي عدد الموظفين : ٢٢الشكل رقم 

 النسبة المئوية  عدد العاملين السعوديين من اإلجمالي إجمالي عدد العاملين  اسم الشرآة 
 %١١٫١٥ ٢٠١ ١٫٨٠٢ شرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي 

 %١٠٫٢٤ ٢٥ ٢٤٤ شرآة النسيج الشرقيــة
 %١٠٫٤٠ ٤١ ٣٩٤ شرآة أدفا للبطانيــــات 
 %١٠٫١١ ٣٦ ٣٥٦ الشرآة الوطنية للغزل 

 % ١١٫١١ ٤ ٣٦ شرآة نادين العربية لأللوان 
 %١٠٫٧١ ٣ ٢٨ شرآة شهد للمنتجات الورقية 
 %١٠٫٨ ٣١٠ ٢٫٨٦٠ اإلجمالــــــــــــــــــــــــــي

 الشرآة: المصدر
  م٢٠٠٤لعام ) سعوديين وغير سعوديين(إجمالي عدد الموظفين : ٢٣الشكل رقم 

 النسبة المئوية  عدد العاملين السعوديين من اإلجمالي إجمالي عدد العاملين  اسم الشرآة 
 %٨٫٢٦ ١٣٤ ١٫٦٢٢ شرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي 

 %٨٫١٨ ١٨ ٢٢٠ شرآة النسيج الشرقيــة
 %٨٫٤٥ ٣٠ ٣٥٥ أدفا للبطانيــــات شرآة 

 %٨٫٤٤ ٢٧ ٣٢٠ الشرآة الوطنية للغزل 
 %١١٫٧٦ ٤ ٣٤ شرآة نادين العربية لأللوان 

 %١١٫٥٣ ٣ ٢٦ شرآة شهد للمنتجات الورقية 
 %٨٫٣٨ ٢١٦ ٢٫٥٧٧ اإلجمالــــــــــــــــــــــــــي

 الشرآة: المصدر
  م٢٠٠٣لعام ) ديين وغير سعوديينسعو(إجمالي عدد الموظفين : ٢٤الشكل رقم 

 النسبة المئوية  عدد العاملين السعوديين من اإلجمالي إجمالي عدد العاملين  اسم الشرآة 
 %٧٫١٣ ١٠٣ ١٫٤٤٥ شرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي 

 %٧٫١٨ ١٤ ١٩٥ شرآة النسيج الشرقيــة
 %٧٫٣٠ ٢٣ ٣١٥ شرآة أدفا للبطانيــــات 

 %٧٫٣٧ ٢١ ٢٨٥ نية للغزل الشرآة الوط
 %٩٫٦٨ ٣ ٣١ شرآة نادين العربية لأللوان 

 %٨٫٧٠ ٢ ٢٣ شرآة شهد للمنتجات الورقية 
 %٧٫٢٤ ١٦٦ ٢٫٢٩٤ اإلجمالــــــــــــــــــــــــــي

 الشرآة: المصدر
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 مليون ريال آمصاريف لإلصدار التي ٣١ريال سعودي، سيدفع منها حوالي  ٨١٩٫٠٠٠٫٠٠٠تبلغ القيمة التقديرية إلجمالي متحصالت االآتتاب ما يقارب 

تشمل أتعاب المستشار المالي والمستشار القانوني لالآتتاب والمراجع القانوني، آما تشمل مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف البنوك المستلمة ومصاريف 
 .إلصدارالتسويق والطباعة والمصاريف األخرى المتعلقة با

ريال سعودي على المساهمين البائعين فقط طبقًا للنسبة المئوية لملكية آل منهم  ٧٨٨٫٠٠٠٫٠٠٠وسيتم توزيع صافي متحصالت االآتتاب بالكامل والمقدرة بـ 
 .لألسهم المطروحة لالآتتاب ولن تستلم الشرآة أي من متحصالت االآتتاب

عاب وساطة أو عوض غير نقدي منحتها الشرآة خالل السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ نشرة اإلصدار هذه، آما أنه ال توجد أية عموالت أو خصومات أو أت
 .حيث يتحمل المساهمون البائعون جميع مصاريف عملية اإلصدار
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تتب بها وسوف تبلغ نسبة ما يملكه المساهمون البائعون بعد من رأس مال الشرآة المك% ٤٠قبل طرح أسهم الشرآة لالآتتاب آان المساهمون البائعون يملكون 
من رأس المال الشرآة ، مع العلم أن شرآة مجموعة العبداللطيف القابضة مملوآة بالتساوي من قبل المساهمين % ١٠إتمام عملية طرح األسهم لالآتتاب 

 :البائعين، على النحو التالي
 آتتاب هيكل الملكية قبل وبعد اال: ٢٥الشكل رقم 

  قبل االآتتاب بعد االآتتاب

 المساهم عدد األسهم نسبة الملكية رأس المال عدد األسهم نسبة الملكية رأس المال

 عمر سليمان العبداللطيف/ السيد ٦٫٥٠٠٫٠٠٠ %١٠ ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٢٥٫٠٠٠ %٢٫٥ ١٦٫٢٥٠٫٠٠٠

 يمان عمر العبد اللطيفسل/  السيد ٦٫٥٠٠٫٠٠٠ %١٠ ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٢٥٫٠٠٠ %٢٫٥ ١٦٫٢٥٠٫٠٠٠

 أحمد عمر العبداللطيف/ السيد ٦٫٥٠٠٫٠٠٠ %١٠ ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٢٥٫٠٠٠ %٢٫٥ ١٦٫٢٥٠٫٠٠٠

 عبداللطيف عمر العبداللطيف/ السيد ٦٫٥٠٠٫٠٠٠ %١٠ ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٢٥٫٠٠٠ %٢٫٥ ١٦٫٢٥٠٫٠٠٠

٣٩٠٫٠٠٠٫٠٠
٣٩٠٫٠٠٠٫٠٠ ٣٩٫٠٠٠٫٠٠٠ %٦٠ ٠

 لطيف القابضةمجموعة العبدال ٣٩٫٠٠٠٫٠٠٠ %٦٠ ٠

١٩٥٫٠٠٠٫٠٠
 *الجمهور - - - ١٩٫٥٠٠٫٠٠٠ %٣٠ ٠

٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠
٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠ ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ %١٠٠ ٠

 المجموع ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ - ٠

 الشرآة: المصدر

 شرآة مجموعة العبداللطيف القابضة
مليون ريال سعودي ) ٥٨(ل قدره ثمانية وخمسون م برأس ما١٩٩٥شرآة مجموعة العبداللطيف القابضة هي شرآة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في عام 

وآانت تملك عددًا من المصانع المتخصصة في إنتاج المواد الخام لصناعة الموآيت والسجاد وصناعة األثاث، إال أنه في . ومقرها الرئيس في مدينة الرياض
ا في الوقت الحاضر فهي شرآة قابضة تشارك في عدد من المشاريع أم. م تم فصل هذه القطاعات الصناعية في شرآات مستقلة بذاتها٢٠٠٤ –م ٢٠٠٣خالل 

وتعود ملكية شرآة مجموعة . والشرآات المتخصصة في مجال السجاد والموآيت والبطانيات والمنتجات المكملة والبتروآيماويات واألسمنت والخزف والتأمين
وفيما يلي أسماء الشرآات التي تساهم فيها شرآة مجموعة . د وعبداللطيف بالتساويالعبداللطيف القابضة للشيخ عمر العبداللطيف وأبناءه سليمان وأحم

 :العبداللطيف القابضة
  أسماء الشرآات التي تساهم فيها شرآة مجموعة العبداللطيف القابضة: ٢٦الشكل رقم 

 نسبة المساهمة  الشكل القانوني اسم الشرآة 
 %٦٠ )قيد التحويل(ة مساهمة شرآ شرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي 

 %٥٠  مساهمةشرآة شرآة أسمنت المدينة
 %١٧  مساهمةشرآة  والبورسالن كشرآة المستقبل للسيرامي

 %١٢ شرآة ذات مسؤولية محدودة شرآة توزيع الغاز الطبيعي
 %٩  مساهمةشرآة شرآة آيان للبتروآيماويات
 %٣ تأسيس مساهمة تحت الشرآة شرآة الجبيل لخدمات الطاقة

 %٣  مساهمة تحت التأسيسشرآة شرآة مالذ للتأمين وإعادة التأمين 
 الشرآة: المصدر
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لقوائم المالية المراجعة والحسابات إن مناقشة وتحليل اإلدارة المبين أدناه والمتعلق بالمرآز المالي للشرآة ونتائج أعمالها مبنية على ويجب أن ُتقرأ مع ا

آما تظهر تلك القوائم المالية المراجعة والظاهرة في قسم تقرير ) محاسبون قانونيون (رالمتعلقة بها التي تمت مراجعتها من قبل األموي وأبو الخي
 .مراجعي الحسابات من نشرة االآتتاب هذه

 وتصورات غير مؤآدة، وأن النتائج الفعلية للشرآة يمكن أن تختلف عن تلك التوقعات بسبب يتضمن تقرير وتحليل اإلدارة توقعات تشتمل على مخاطر
 ").عوامل المخاطرة"فضًال انظر . (العديد من العوامل التي تم تناولها أدناه والمبينة في أماآن أخرى من نشرة االآتتاب

 .إقرار مجلس اإلدارة بشأن سالمة المعلومات المالية
 لس اإلدارة، منفردين ومجتمعين، بأن آافة المعلومات المالية الظاهرة في نشرة اإلصدار قد تم إعدادها من واقع القوائم المالية المراجعةُيقر أعضاء مج

 للمحاسبين  دون إجراء أي تغيير جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة طبق ًا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعوديةللشرآة
م من السنة ٢٠٠٦ يونيو ٣٠م والقوائم المالية األولية المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣القانونيين للسنوات المالية 

 . م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١المنتهية في 

 نظـرة عامة
 التأسيس ورأس المال

 وتاريخ ١٠١٠٠٧٣٦٨٥ودية ذات مسؤولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم  الصناعي  آشرآة سعلالستثمارتأسست شرآة العبد اللطيف 
هـ ٢٣/١٠/١٤٢٧ وتاريخ ٣١٢٠، وقد تحولت إلى شرآة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ) م٢٨/٩/١٩٨٩الموافق (هـ ٢٦/٢/١٤١٠

ت  رياال١٠ قدرها اسمية سهم بقيمة ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ريال سعودي مقّسم إلى٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠مال الشرآة  ويبلغ رأس. )م١٤/١١/٢٠٠٦الموافق (
 . للسهم الواحدةسعودي

 النشاطات الرئيسية

) ٢(وقطع السجاد وسجاد الصالة وإنتاج الخيوط الخاصة بصناعة السجاد " الموآيت"إنتاج البساط ) ١(طبقًا للسجل التجاري، تعمل الشرآة في مجال 
االستثمار في جميع المجاالت الصناعية ) ٣(آيب وصيانة المكائن الصناعية وتأجير  اآلالت الصناعية إنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية وتر

تجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الصناعية ) ٥(إنتاج وتوزيع مواد ومستلزمات الصناعة، واستيراد وتصدير وتوزيع المنتجات الصناعية ) ٤(
ترآيب وتشغيل وصيانة وتطوير اآلليات والمعدات والمكائن الصناعية وتقديم ) ٦( واستيراد وتصدير آل ما ذآر واآلليات والمعدات والمكائن الصناعية

تملك وصيانة وتأجير واستئجار المستودعات لحفظ المواد والمستلزمات ) ٨(إقامة وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية ) ٧(آافة الخدمات ذات العالقة 
 : أدناهة التابعة المذآوربشكل مباشر وغير مباشر آامل رأس المال للشرآات وتمتلك الشرآة .آاالت التجارية وعقود التوزيعأعمال الو) ٩(الصناعية 

. هـ٢٣/٢/١٤٢٥ وتاريخ ١٠١٠١٩٦٧٠٠شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم : شرآة النسيج الشرقية •
السجاد األساسية والثانوية من البولي بروبلين بموجب الترخيص وتقوم الشرآة بإنتاج خيوط البولي بروبلين وبطانة 

 . هـ٢٠/٠٢/١٤٢٧ص وتاريخ /٣١١الصناعي المعدل رقم 
. هـ١٢/٣/١٤١٤ وتاريخ ١٠١٠١١٤٦٥٧شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم : شرآة أدفا للبطانيات •

 . هـ٢٠/٠٢/١٤٢٧ص وتاريخ /٣١٣عدل  وتقوم الشرآة بصناعة البطانيات بموجب الترخيص الصناعي الم
. هـ٧/٧/١٤١٦ وتاريخ ١٠١٠١٣٩٣٩٨شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم : الشرآة الوطنية للغزل •

 . هـ٢٠/٢/١٤٢٧ص بتاريخ /٣١٠وتقوم الشرآة بإنتاج خيوط الغزل الدائرية بموجب الترخيص الصناعي المعدل رقم 
 وتاريخ ١٠١٠١٤٢٣٨٢ شرآة ذات مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم :شرآة نادين العربية لأللوان •

وتقوم الشرآة بإنتاج الملونات البالستكية ومواد مثبتة لأللوان بموجب الترخيص الصناعي المعدل رقم . هـ١/٢/١٤١٧
 . هـ٢٠/٢/١٤٢٧ص بتاريخ /٣٠٣

 وتاريخ ١٠١٠٢٠٤٠٥٣ت مسئولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم شرآة ذا: شرآة شهد للمنتجات الورقية •
وتقوم الشرآة بإنتاج المواسير الكرتونية للف المنتجات النسيجية بموجب الترخيص الصناعي رقم . هـ٧/١١/١٤٢٥

 .هـ٢٦/٢/١٤٢٧ص بتاريخ /٣٠٢
 الشرآة الوطنية ، و شرآة أدفا للبطانيات، ولنسيج الشرقية شرآة ا من حصص الملكية لكل من% ١٠٠رآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي  شتمتلك
 –الشرآة "فضًال أنظر (وقد جاءت هذه الهيكلة نتيجة للنمو المرحلي للمجموعة . شرآة شهد للمنتجات الورقية، و شرآة نادين العربية لأللوان، وللغزل

 :وبذلك أصبح هيكل الملكية على النحو التالي . ")تاريخ الشرآة
 شرآة أدفا ، ومن حصص الملكية في آل من شرآة النسيج الشرقية % ٩٠رآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي شك متلت •

 .شرآة شهد للمنتجات الورقية، وشرآة نادين العربية لأللوان، و الشرآة الوطنية للغزل، وللبطانيات
شرآة نادين ، و شرآة أدفا للبطانيات، ، ويةمن حصص الملكية في شرآة النسيج الشرق% ١٠تمتلك شرآة الوطنية للغزل  •

 .شرآة شهد للمنتجات الورقية، والعربية لأللوان
 .من حصص الملكية في شرآة الوطنية للغزل % ١٠شرآة النسيج الشرقية تمتلك  •

 السياسات المحاسبية الهامة

ام الصادر عن وزارة التجارة ووفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة  العواإلفصاح القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا لمعيار العرض إعدادلقد تم 
والتي يجب أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع القوائم  ،  السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشرآة والشرآات التابعةإن. السعودية للمحاسبين القانونيين 

 :تي  هي على النحو اآلالمالية المراجعة للشرآة،
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 أسس توحيد القوائم المالية
آما تم . في حقوق الملكية % ٥٠تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية للشرآة وشرآاتها التابعة والتي تمتلك الشرآة فيها نسبة تزيد عن 

 . مالية  المجموعة عند توحيد القوائم الأعضاء والمعامالت ما بين األرصدةاستبعاد وتسوية جميع 
تقرير مراجعي "فضًال أنظر ( الشرآات التي تم توحيد قوائمها المالية مملوآة للشرآة إن على افتراض ٢٠٠٣ القوائم المالية الموحدة لعام إعدادتم 

 هذه القوائم المالية إن. ")٢٩ إيضاح رقم –م ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في –الحسابات 
 . للشرآة وشرآاتها التابعة التي تم توحيدها مع القوائم المالية للشرآة مراجعة من واقع القوائم المالية الإعدادهاالموحدة قد تم 

 العرف المحاسبي
 .تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ االستحقاق 

 التقديرات المحاسبية
 التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واالفتراضات التقديرات استخدام إعداد القوائم المالية وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب إن

وبالرغم من أن . لك الفترةوإيضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحدة، إضافة إلى مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل ت
 .هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات

 تحقيق اإليرادات
 .خصم التجاري أو خصم الكميات وتظهر بالصافي بعد ال,  الفواتير للعمالءإصدار عند تسليم البضاعة واإليراداتتتحقق 

 المخزون
ويتم تحديد الكلفة للمخزون الجاهز على أساس طريقة المتوسط المرجح وتتضمن آلفة المواد والعمالة . يظهر المخزون بسعر الكلفة أو السوق أيهما أقل 

يتم تكوين مخصص . ن على أساس الكلفة الوسطية المرجحةآما يتم تقييم جميع األنواع األخرى من المخزو. ونسبة محددة من المصاريف غير المباشرة 
 .مالئم للمخزون التالف وبطيء الحرآة عند الحاجة 

 األخرىاالستثمارات 
من رأس مال الشرآات غير المتداولة بالكلفة ، ويتم تكوين مخصص ألي انخفاض دائم % ٢٠تظهر االستثمارات في الشرآات المملوآة بنسبة تقل عن 

 . عند تحصيل توزيعات األرباح من الشرآات المستثمر بها االستثماراتويجري قيد اإليرادات من هذه .  االستثمارات في قيمة هذه
 استثمارات في أراضي

وتظهر المكاسب والخسائر من بيع استثمارات في أراضي ضمن قائمة ,  لها قيمة سوقية محددةرال يتوفحيث , تظهر االستثمارات في أراضي بالكلفة
 .دخل الموحدة ال

 الممتلكات والمعدات
 ، أما مصاريف التحسينات إدارية مصاريف والصيانة اإلصالحتعتبر مصاريف . تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد خصم االستهالآات المتراآمة 

إن نسب .  باستعمال طريقة القسط الثابت فتعتبر مصاريف رأسمالية ، ويجري احتساب االستهالآات عليها على أساس حياتها العملية المقدرة وذلك
 : المقدرة للبنود الرئيسية لهذه األصول هي االستهالك

 %٧،٥ -٣ مباني
 %١٠ شبكة الطرق الداخلية واآلبار

 %١٢،٥ مكائن ومعدات
أجهزة وأثاث مكتبي قطع  وتاسيار

 غيار آالت
١٢،٥%١٥%٢٥% 

 تحويل العمالت األجنبية
ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية . عملة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة يتم تحويل المعامالت بال

 عن إن المكاسب والخسائر الناتجة. بالعمالت األجنبية آما في تاريخ قائمة المرآز المالي الموحدة إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في نهاية العام 
 .التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل الموحدة 

 تعويضات الصرف من الخدمة
يتم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي على أساس الفترة التي أمضاها الموظف في 

 .خدمة الشرآة 
 آاةالز

يتم احتساب مخصص الزآاة . يتم االستدراك للزآاة وفقا لمبدأ االستحقاق . تخضع الشرآة لتعليمات مصلحة الزآاة والدخل في المملكة العربية السعودية 
 .المخصصيجري تسجيل أية فروقات بين المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ إقفال . وفقا للوعاء الزآوي 

 القوائم المالية المقارنة وإعادة التبويب 
 تم إعدادها ألغراض المقارنة والتي أصدر حولها رأيًا غير متحفظ بتاريخ م٢٠٠٣ و م٣١/١٢/٢٠٠٤إن القوائم المالية المرفقة للسنتين المنتهيتين في 

 على افتراض أن جميع الشرآات التي تم توحيد قوائمها المالية في م٢٠٠٣ على التوالي آما تم إعداد القوائم المالية لعام م٥/١٢/٢٠٠٤ و م٢٥/٦/٢٠٠٥
ذلك العام أنها مملوآة لشرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي وهي الشرآات نفسها التي تم توحيد قوائمها المالية للسنتين التاليتين، هذا وقد تم إعادة 

 .م٢٠٠٥ وعام م٢٠٠٤تبويب المتبع في عام  لتتفق مع الم٢٠٠٣تبويب وتصنيف بعض األرصدة في عام 

 مؤشرات األداء
والتي يجب قراءتها مع القوائم المالية . م٢٠٠٥ ، و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١فيما يلي بيان بمؤشرات األداء الخاصة بالشرآة للسنوات المنتهية في 

  .آتتابالمراجعة بما في ذلك اإليضاحات حولها والمدرجة في أماآن أخرى من نشرة اال
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 مؤشرات األداء: ٢٧الشكل رقم 

معدل النمو السنوي   )بماليين الرياالت السعودية(مؤشرات األداء 
 الوصف م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٥-٢٠٠٣المتراآم 

 مؤشرات قائمة الدخل    
 اإليرادات ٧٤٧٫٥ ٦٤٥٫١ ٥٣٥٫٦ %١٨
 إجمالي الربح  ٢٠٩٫٦ ١٧٢٫٥ ١٤٤٫٥ %٢٠
 )١(الربح التشغيلي ١٧٨٫٥ ١٤٧٫٢ ١٢١٫٠ %٢١
 صافي الدخل ١٧٣٫٢ ١٣٨٫٢ ١١١٫١ %٢٥

 مؤشرات قائمة المرآز المالي    
 نقدية وشبه نقدية ١٤٨٫٦ ١٦١٫٣ ١٧٤٫٣ )%٨(
 ممتلكات ومعدات ٣١٠٫٢ ٣١٩٫٤ ٢٧٥٫٧ %٦
 إجمالي الموجودات ١٫٠٨٧٫٠ ١٫٠٥١٫٨ ١٫٠٧١٫٧ %١

 إجمالي القروض ٢٥٧٫٣ ٥٠٫٨ - ال ينطبق
 إجمالي المطلوبات ٣٦٧٫٨ ١٢٩٫٨ ٦٨٫٦ %١٣٢

 حقوق المساهمين ٧١٩٫١ ٩٢٢٫٠ ١٫٠٠٣٫٠ )%١١(
 مؤشرات التدفقات النقدية    
 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية ١٩٩٫٤ ٢٢٧٫١ ٨٨٫٨ %٥٠

 التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية )٤٨٫٩( )٧١٫٥( ١١٠٫٨ ال ينطبق
 التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية )١٦٣٫٢( )١٦٨٫٥( )١٦٤٫٠( %٠

 صافي التغير في النقدية )١٢٫٧( )١٣٫٠( ٣٥٫٦ ال ينطبق
 المؤشرات األساسية    

 نمو اإليرادات %١٥٫٨ %٢٠٫٤ - ال ينطبق
 نمو صافي الدخل %٢٥٫٣ %٢٤٫٤ - ال ينطبق

 نسبة إجمالي الربح %٢٨٫٠ %٢٦٫٧ %٢٧٫٠ %*١
 نسبة الربح التشغيلي %٢٣٫٩ %٢٢٫٨ %٢٢٫٦ %*١
 نسبة صافي الدخل %٢٣٫٣ %٢١٫٤ %٢٠٫٨ %*٣
 العائد على حقوق الملكية %٢٤٫١ %١٥٫٠ %١١٫١ %*١٣
 )بالريال السعودي) (٢(ربح السهم  ٢٫٧ ٢٫١ ١٫٧ %٢٦

 .القوائم المالية المراجعة: المصدر
 . واإلداريةةزيع ، والمصاريف العمومي تم حسابه على أساس إجمالي الربح ناقصًا مصاريف البيع والتو-١
 .  مليون سهم٦٥م على أساس إجمالي عدد األسهم وقدرها ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ تم حسابها لألعوام -٢
 .م٢٠٠٥م و٢٠٠٣التغير بين * 

 .م٢٠٠٦ ال يتوقع مجلس إدارة المجموعة أي تغير سلبي في أداء المجموعة في العام 

  نتائج العمليات
 .م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ل أدناه على ملخص بالنتائج المالية الموحدة للشرآة للسنوات المالية يشتمل الجدو

 ملخص بنتائج العمليات الموحدة: ٢٨الشكل رقم 

معدل النمو السنوي  )بماليين الرياالت السعودية(قائمة الدخل 
 م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٥-٢٠٠٣المتراآم 

 

 راداتاإلي ٧٤٧٫٥ ٦٤٥٫١ ٥٣٥٫٦ %١٨٫١
 تكلفة المبيعات )٥٣٧٫٨( )٤٧٢٫٧( )٣٩١٫١( %١٧٫٣
 إجمالي الربح ٢٠٩٫٦ ١٧٢٫٤ ١٤٤٫٥ %٢٠٫٤
 المصاريف العمومية واإلدارية )١٦٫٣( )١١٫٩( )١٢٫٥( %١٤٫٢
 مصاريف البيع والتوزيع )١٤٫٨( )١٣٫٣( )١١٫٠( %١٦٫٠
 الدخل من العمليات ١٧٨٫٥ ١٤٧٫٣ ١٢١٫٠ %٢١٫٥
 اإليرادات غير التشغيلية األخرى ٦٫٣ ٥٫٠ ٢٫٤ %٦٢٫٠

 اإليرادات االستثمارات - - ٢٫٣ ال ينطبق
 الدخل قبل الزآاة ١٨٤٫٩ ١٥٢٫٢ ١٢٥٫٧ %٢١٫٣

 الزآاة  )١١٫٧( )١٤٫٠( )١٤٫٦( )%١٠٫٦(
 صافي الدخل ١٧٣٫٢ ١٣٨٫٢ ١١١٫١ %٢٤٫٩

 .القوائم المالية المراجعة: المصدر

 اإليرادات
 .م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ المنتهية بتاريخ  الماليةمصادر اإليرادات في المجموعة عن آل من األعوام يليقدم الجدول التالي تحل
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 تحليل مصادر إيرادات المجموعة:٢٩الشكل رقم 

معدل النمو   )*بماليين الرياالت السعودية(اإليرادات 
السنوي 
 اإلنتاج م٢٠٠٥ لإلجمالي%  م٢٠٠٤ لإلجمالي%  م٢٠٠٣ لإلجمالي%  المتراآم

 السجاد ٢٤٦٫٧ %٣٣٫٠ ١٨٤٫٢ %٢٨٫٥ ١٥٠٫٣ %٢٨٫١ %٢٨٫١
 الموآيت  ٣١٢٫٢ %٤١٫٨ ٢٩٩٫٣ %٤٦٫٤ ٢٦٥٫٢ %٤٩٫٥ %٨٫٥
 البطانيات ٧٢٫٨ %٩٫٧ ٧٦٫٤ %١١٫٨ ٤٦٫٧ %٨٫٧ %٢٤٫٩
 البطانات األولية والثانوية ٩٥٫١ %١٢٫٧ ٦٦٫٥ %١٠٫٣ ٥٠٫٣ %٩٫٤ %٣٧٫٥

 الخيوط ٢٠٫٧ %٢٫٨ ١٨٫٧ %٣٫٠ ٢٣٫١ %٤٫٣ )%٥٫٣(
 المجموع ٧٤٧٫٥ %١٠٠٫٠ ٦٤٥٫١ %١٠٠٫٠ ٥٣٥٫٦ %١٠٠٫٠ %١٨٫١

 .الحسابات اإلدارية غير المراجعة للمجموعة: المصدر
 .اإليرادات الصافية بعد حذف التعامالت بين شرآات المجموعة* 

وقد أسهمت إيرادات الموآيت بالجزء األآبر من إيرادات . مكملةتشتمل قطاعات عمل المجموعة على إنتاج الموآيت والسجاد والبطانيات والمنتجات ال
 والسجاد أسرع خطوط العمل البطانات األولية والثانويةوآان إيرادات بيع .  البطانات األولية والثانويةم، يليها السجاد و٢٠٠٥المجموعة في السنة المالية 

 .م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١على التوالي خالل فترة السنوات الثالث المنتهية بتاريخ % ٢٨٫١و % ٣٧٫٥نموًا، حيث بلغ معدل نموهما السنوي المتراآم 
ازداد إسهام إيرادات السجاد . م٢٠٠٥من اإليرادات الموحدة للمجموعة للسنة المالية % ٤٥٫٧ بنسبة البطانات األولية والثانويةوأسهمت إيرادات السجاد و

 . م، نظرًا للنمو األقوى نسبيًا في اإليرادات٢٠٠٥ و٢٠٠٣موحدة للمجموعة بين عامي  في اإليرادات الالبطانات األولية والثانويةو
ومن ناحية . م٢٠٠٣في عام % ٤٩٫٥م، بالمقارنة مع نسبة ٢٠٠٥من إيرادات المجموعة في عام %  ٤١٫٨من ناحية، أسهمت إيرادات الموآيت بنسبة 

ويرجع ذلك . م٢٠٠٣في السنة المالية % ٤٫٣م، مقارنة مع ٢٠٠٥جموعة في السنة المالية من إيرادات الم% ٢٫٨أخرى، هبطت إيرادات الخيوط لتشكل 
 .إلى الزيادة في آميات تصدير الخيوط

 إيرادات الموآيت 
وزيع المحليين من آبار تجار الجملة العاملين في مجال استيراد وتالشرآة موزعي تتكون إيرادات الموآيت من عمليات البيع من قبل الشرآة على 

 .م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣يشتمل الجدول أدناه على تحليل بإيرادات الموآيت للسنوات المالية .  أو من خالل المنقاصات أو من خالل التصديرالموآيت
 تحليل إيرادات الموآيت : ٣٠الشكل رقم 

 .ارية غير المراجعةالحسابات اإلد: المصدر

. م، وذلك بشكل أساسي من عمليات التصدير٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ٨٫٥لقد نمت إيرادات الموآيت بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره 
 : رئيسم، ويعود ذلك بشكل٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ١٦٫٣حيث نمت اإليرادات من تصدير الموآيت بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره 

 . م٢٠٠٥ طن في عام ١٤٫٣٧٥ليصل لـــ % ١٥٫٧٢بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره ) بالطن(لنمو حجم آميات التصدير  •
لزيادة الطلب على منتجات الشرآة من عمالءها في دولة الكويت واإلمارات العربية المتحدة، حيث يقومون بإعادة تصديرها  •

 . لسعودي أو بالدوالر األمريكيوتتم هذه المبيعات أما بالريال ا. للعراق
% ٤٫٥وتعود الزيادة في إيرادات الموآيت بشكل أساسي للزيادة في اإلنتاج والنمو في أسعار البيع حيث نمت أسعار البيع بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره 

وبناًء عليه، فقد قامت الشرآة .  مواد الخامم، وذلك بسبب الزيادة في الطلب على الموآيت والنمو في أسعار ال٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من 
. م٢٠٠٥ طن في عام ٤٦٫٧١٠م ليصل لــ ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ٣٫٨بزيادة إنتاجها من الموآيت بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره 

 ").القطاعات واألسواق الرئيسة "فضًال انظر (

 إيرادات السجاد
المحليين من آبار تجار الجملة العاملين في مجال استيراد وتوزيع الشرآة موزعي الشرآة على الناتجة عن مبيعات من اإليرادات السجاد تتكون إيرادات 

 .م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣للسنوات المالية السجاد يشتمل الجدول أدناه على تحليل إليرادات  و. أومن خالل المنقاصات أو من خالل التصديرالموآيت

معدل النمو  )سعوديةبماليين الرياالت ال(اإليرادات الموحدة للموآيت 
السنوي المتراآم 

 م٢٠٠٥-٢٠٠٣
 من %

 م٢٠٠٣ اإلجمالي
 من %

 م٢٠٠٤ اإلجمالي
 من %

 م٢٠٠٥ اإلجمالي
 مصدر اإليرادات

 محلية ٢٢٥٫٢ %٧٢٫١ ٢٢٩٫٦ %٧٦٫٧ ٢٠٠٫٩ %٧٥٫٨ %٥٫٩
 تصدير ٨٧٫٠ %٢٧٫٩ ٦٩٫٧ %٢٣٫٣ ٦٤٫٣ %٢٤٫٢ %١٦٫٣
 اإلجمالي ٣١٢٫٢ %١٠٠٫٠ ٢٩٩٫٣ %١٠٠٫٠ ٢٦٥٫٢ %١٠٠٫٠ %٨٫٥



 

 
٣٤

 دات السجادتحليل إيرا: ٣١الشكل رقم 

معدل النمو  )بماليين الرياالت السعودية(اإليرادات الموحدة السجاد 
السنوي المتراآم 

 م٢٠٠٥-٢٠٠٣
 من %

 م٢٠٠٣ اإلجمالي
 من %

 م٢٠٠٤ اإلجمالي
 من %

 م٢٠٠٥ اإلجمالي
 مصدر اإليرادات

 محلية ٢٠١٫٧ %٨١٫٨ ١٤٧٫١ %٧٩٫٩ ١١٤٫٠ %٧٥٫٨ %٣٣٫٠
 تصدير ٤٥٫٠ %١٨٫٢ ٣٧٫١ %٢٠٫١ ٣٦٫٤ %٢٤٫٢ %١١٫٢
 اإلجمالي ٢٤٦٫٧ %١٠٠٫٠ ١٨٤٫٢ %١٠٠٫٠ ١٥٠٫٣ %١٠٠٫٠ %٢٨٫١

 .الحسابات اإلدارية غير المراجعة: المصدر

ويعود ذلك بشكل رئيس . م٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ٢٨٫١شهدت إيرادات السجاد نمًو آبيرا، حيث نمت بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره 
) ٢(م و٢٠٠٥ طن في عام ٢١٫٥٦٣م ليصل لـــ ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ١٦٫٠ اإلنتاج بمعدل سنوي تراآمي قدره زيادة في) ١(لــ 

 .م٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ١٠٫٤نمو في أسعار البيع بمعدل سنوي تراآمي قدره 
ويعود ذلك بشكل رئيس لنمو الطلب . م٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣األعوام من خالل % ٣٣٫٠وقد زادت مبيعات الشرآة المحلية بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره 

م وزيادة سعر ٢٠٠٥ طن في عام ١٦٫٩٦٧ليصل لـــ % ١٩٫٧٧المحلي على السجاد المتمثل في زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره 
ادة الطلب المحلى إلي التغير في ذوق المستهلكين حيث يتم استخدام ويعود سبب زي. خالل نفس الفترة% ١١٫٠٦البيع المحلي بمعدل سنوي تراآمي قدره 

 .السجاد آفرش بدال من الموآيت عند بعض المستهلكين المحليين
تمد لتوظيف والتعاون مع عدد آبير من الفنانين والمبدعين في عدد من مراآز التصميم والفنون اإلنتاجية العالمية، البإضافًة إلى ذلك، فقد قامت الشرآة 

 .الشرآة بشكل متجدد بالنقوش والرسومات واأللوان المتناسقة التي تناسب أذواق مختلف قطاعات السوق

 إيرادات البطانيات
المخصصة للبطانيات والمسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة رقم  العالمة التجارية أدفابإنتاج البطانيات تحت ) شرآة تابعة (شرآة أدفا للبطانياتتقوم 
 . هـ١٩/٤/١٤٣٤هـ والمحددة لمدة عشرين سنة تنتهي في ١٠/١٠/١٤١٤ منذ ٣٠٢/١٧

 .م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣للسنوات المالية البطانيات يشتمل الجدول أدناه على تحليل إليرادات 
 تحليل إيرادات البطانيات: ٣٢الشكل رقم 

 .الحسابات اإلدارية غير المراجعة: المصدر

ويعود ذلك لزيادة اإلنتاج بمعدل سنوي . م٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ٢٤٫٩نمت إيرادات البطانيات بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره 
البيع بمعدل سنوي تراآمي آما نمت في أسعار . م٢٠٠٥ طن في عام ٥٫١٨٥م ليصل لـــ ٢٠٠٥ م حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ١٦٫٥تراآمي قدره 

 . م٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ٧٫٢قدره 
 :نوترجع الزيادة في المبيعات المحلية لعاملين رئيسيي

حيث آانت الشرآة، منذ إنشاء مصنع البطانيات، تقوم ببيع هذا المنتج عبر :  الخاصة بالبطانياتة التسويقيةتغير اإلستراتيجي •
م، قامت ٢٠٠٤إال أنه في عام .  البطانيات أو من خالل المناقصات الحكومية مجال استيراد وتوزيعتجار الجملة العاملين في

ونتيجًة لذلك فقد نمت .  عن طريق البيع مباشرًة للموزعين وأصحاب المحالت والشرآاتةالشرآة بتغير هذه اإلستراتيجي
م وباقي ٢٠٠٤م، حيث تم بيع آامل إنتاج عام ٢٠٠٣مقارنًة بمبيعات % ٧٧م بنسبة ٢٠٠٤مبيعات البطانيات المحلية في 

 .  م٢٠٠٣مخزون عام 
 ريال سعودي للبطانية ٩٠ ريال سعودي إلى ٦٠من (زيادة الطلب المحلي، حيث أن سعر بيع البطانيات المصنعة محليًا  •

نية بحسب المقاس  ريال سعودي للبطا٢٠٠ ريال سعودي إلى ١٤٠من (أقل من سعر البطانيات المستوردة ) بحسب المقاس
خالل % ١٨٫٤٣وبناًء عليه، فقد زادت آمية المبيعات المحلية للشرآة بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره ). وبلد المنشئ
 .  م٢٠٠٥ طن في عام ٤٫١٧٦م لتصل لــ ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣األعوام من 

 البطانات األولية والثانويةإيرادات 
يشتمل الجدول أدناه على تحليل إليرادات و. من البولي بروبلين بطانة السجاد األساسية والثانويةبإنتاج  )التابعة للشرآة (رآة النسيج الشرقيةتقوم ش

 .م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣األساسية والثانوية للسنوات المالية البطانات 
 األساسية والثانويةتحليل إيرادات البطانات : ٣٣الشكل رقم 

معدل النمو  )بماليين الرياالت السعودية(اإليرادات الموحدة البطانيات 
السنوي المتراآم 

 م٢٠٠٥-٢٠٠٣
 من %

 م٢٠٠٣ اإلجمالي
 من %

 م٢٠٠٤ اإلجمالي
 من %

 م٢٠٠٥ اإلجمالي
 مصدر اإليرادات

 محلية ٦٢٫١ %٨٩٫٨ ٦٦٫٣ %٨٦٫٨ ٣٧٫٤ %٨٠٫٠ %٢٨٫٩
 تصدير ١٠٫٧ %١٠٫٢ ١٠٫١ %١٣٫٢ ٩٫٣ %٢٠٫٠ %٧٫٣

 اإلجمالي ٧٢٫٨ %١٠٠٫٠ ٧٦٫٤ %١٠٠٫٠ ٤٦٫٧ %١٠٠٫٠ %٢٤٫٩

معدل النمو  )بماليين الرياالت السعودية (األساسية والثانويةإليرادات الموحدة البطانات ا
السنوي المتراآم 

 م٢٠٠٥-٢٠٠٣
 من %

 م٢٠٠٣ اإلجمالي
 من %

 م٢٠٠٤ اإلجمالي
 من %

 م٢٠٠٥ اإلجمالي
 مصدر اإليرادات

 محلية ٩٫٦ %١٠٫١ ١٧٫٨ %٢٦٫٨ ١١٫٦ %٢٣٫١ )%٩٫٦(
 تصدير ٨٥٫٥ %٨٩٫٩ ٤٨٫٧ %٧٣٫٢ ٣٨٫٧ %٧٦٫٩ %٤٨٫٦
 اإلجمالي ٩٥٫١ %١٠٠٫٠ ٦٦٫٥ %١٠٠٫٠ ٥٠٫٣ %١٠٠٫٠ %٣٧٫٥
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 .الحسابات اإلدارية غير المراجعة: المصدر

فإن استراتيجية . تقوم الشرآة حاليًا بتصدير وبيع جزء من منتجاتها من المواد الوسيطة، حيث باتت المجموعة تملك مزايا تنافسية عديدة في هذا اإلنتاجو
التحول إلى مورد أساسي يعتمد عليه لتزويد هذه المصانع بشكل دائم وعبر اتفاقيات طويلة األجل بحاجتها من هذه الشرآة تقوم على تعظيم هذه المزايا و

 .المواد
ويعود ذلك لزيادة . م٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ٣٧٫٥وقد نمت إيرادات البطانات األساسية والثانوية بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره 

آما نمت في أسعار البيع . م٢٠٠٥ طن في عام ١٠٫٣٤٦م ليصل لـــ ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ٢٦٫٣تراآمي قدره اإلنتاج بمعدل سنوي 
 . م٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ٨٫٩بمعدل سنوي تراآمي قدره 

م ٢٠٠٣حيث أن سعر بيع التصدير خالل األعوام ويعود سبب نمو مبيعات التصدير بشكل رئيس لزيادة سعر بيع التصدير مقارنًة بسعر البيع المحلي، 
وبناًء عليه، فقد قامت الشرآة بزيادة آميات مبيعات التصدير بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره . من سعر البيع المحلي% ٩م آان أعلي بمعدل ٢٠٠٥حتى 

 .    م٢٠٠٥ طن في عام ٩٫٣٠٣م لتصل لــ ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ٣٧٫٦٢

  الخيوطإيرادات
 ٢٠٠٣للسنوات المالية الخيوط يشتمل الجدول أدناه على تحليل إليرادات و.  بإنتاج خيوط الغزل الدائرية)التابعة للشرآة(وطنية للغزل رآة التقوم الش

 .م٢٠٠٥ و٢٠٠٤و
 تحليل إيرادات الخيوط: ٣٤الشكل رقم 

 .الحسابات اإلدارية غير المراجعة: صدرالم

زيادة آميات التصدير وخفض آميات البيع م، ويعود السبب في ذلك إلى ٢٠٠٥حتى م ٢٠٠٣انخفاضًا بسيطًا خالل األعوام من إيرادات الخيوط شهدت 
والموآيت، والبطانيات، والبطانات األساسية حيث يتم استخدام معظم إنتاج الخيوط داخليا في الشرآة، وذلك إلنتاج السجاد، . لألطراف الخارجية

 .والثانوية
م، ويعود ذلك ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ٣٢٫٤ بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره الخيوطنمت اإليرادات من تصدير وبناًء على ما سبق، فقد 

 والزيادة في سعر م٢٠٠٥ طن في عام ١٫٣٦٦يصل لـــ ل% ١٤٫٤٤بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره ) بالطن(لنمو حجم آميات التصدير  بشكل رئيس
ويرجع سبب انخفاض سعر بيع التصدير عن سعر البيع المحلي إلى . م٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣خالل األعوام من % ١٤٫٩٦سنوي تراآمي قدره البيع بمعدل 

 . األآرليك محلياتصدير خيوط البولي بروبلين، التي تكون في العادة أرخص من خيوط األآرليك، ويتم بيع خيوط 

 تكلفة المبيعات وإجمالي الربح من العمليات 
 :م٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣الموحد للشرآة للسنوات المالية تكلفة المبيعات وإجمالي الربح من يعكس الجدول أدناه 

 تكلفة المبيعات وإجمالي الربح من العمليات: ٣٥الشكل رقم 

معدل النمو السنوي المتراآم  ) بماليين الرياالت السعودية(فة المبيعات وإجمالي الربح من العمليات تكل
 م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٥-٢٠٠٣

 

 اإليرادات ٧٤٧٫٥ ٦٤٥٫٢ ٥٣٥٫٦ %١٨٫١
 تكلفة المبيعات )٥٣٧٫٨( )٤٧٢٫٧( )٣٩١٫١( %١٧٫٣
 إجمالي الربح ٢٠٩٫٦ ١٧٢٫٥ ١٤٤٫٥ %٢٠٫٤
 إجمالي الهامش %٢٨٫٠ %٢٦٫٧ %٢٧٫٠ %١٫٨

 .القوائم المالية المراجعة : المصدر 

% ٢٧م، مما أدى إلى تحسن نسبة إجمالي الهامش من ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣لقد ازدادت التكاليف المباشرة للشرآة بنسبة أقل من اإليرادات خالل األعوام من 
 .م، مما ساهم في حدوث نمو منتظم في إجمالي ربحية الشرآة٢٠٠٥في عام % ٢٨م إلى ٢٠٠٣في عام 

 عاتتكلفة المبي
 .م٢٠٠٥ و ٢٠٠٤م و٢٠٠٣ ديسمبر ٣١يعكس الجدول التالي العناصر الرئيسية لتكلفة المبيعات الموحدة للشرآة للسنوات المنتهية في 

معدل النمو  )بماليين الرياالت السعودية(ط اإليرادات الموحدة للخيو
السنوي المتراآم 

 م٢٠٠٥-٢٠٠٣
 من %

 م٢٠٠٣ اإلجمالي
 من %

 م٢٠٠٤ اإلجمالي
 من %

 م٢٠٠٥ اإلجمالي
 مصدر اإليرادات

 محلية ٦٫٥ %٣١٫٤ ١٢٫٢ %٦٤٫٧ ١٥٫٠ %٦٤٫٩ )%٣٤٫٢(
 تصدير ١٤٫٢ %٦٨٫٦ ٦٫٦ %٣٥٫٣ ٨٫١ %٣٥٫١ %٣٢٫٤

 اإلجمالي ٢٠٫٧ %١٠٠٫٠ ١٨٫٧ %١٠٠٫٠ ٢٣٫١ %١٠٠٫٠ )%٥٫٣(
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 )بماليين الرياالت السعودية(العناصر الرئيسية للتكاليف المباشرة : ٣٦الشكل رقم 

معدل النـمــو السنوي المتراآم    )بماليين الرياالت السعودية(يعات  الموحدة تكلفة المب
 عناصر التكاليف م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٥-٢٠٠٣

 مشتريات مواد خام ٤٣٧٫٤ ٣٣١٫٦ ٢٧١٫٢ %٢٧٫٠
 مصاريف صناعية ١٠٠٫١ ١٠١٫٩ ٩٥٫٣ %٢٫٥
 استهالك ٥٧٫١ ٥٥٫٩ ٥٣٫٥ %٣٫٣
 التغير في المخزون )٥٦٫٨( )١٦٫٧( )٢٨٫٩( %٤٠٫٢
 اإلجمالي ٥٣٧٫٨ ٤٧٢٫٧ ٣٩١٫١ %١٧٫٣

 القوائم المالية المراجعة : المصدر
 من اإليرادات(%) العناصر الرئيسية للتكاليف المباشرة : ٣٧الشكل رقم 

  )نسبة من اإليرادات(التكاليف المباشرة الموحدة 
 التغير

 عناصر التكاليف م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣
 مشتريات مواد خام %٥٨٫٥ %٥١٫٤ %٥٠٫٦ %٧٫٩

 مصاريف صناعية %١٣٫٤ %١٥٫٨ %١٧٫٨ %)٤٫٤(
 استهالك %١٠٫٠ %٨٫٧ %١٠٫٠ %٢٫٤

 التغير في المخزون )%٧٫٦( )%٢٫٦( )%٥٫٤( )%٢٫٢(
 اإلجمالي %٧٢٫٠ %٧٣٫٣ %٧٣٫٠ %)١٫٠(

 القوائم المالية المراجعة : المصدر

من اإليرادات % ١٣٫٤ المصاريف الصناعية إلى نسبة يعود السبب في التحسن البسيط في نسبة إجمالي الربح الكلي للشرآة بشكل أساسي إلى انخفاض
 ) م٢٠٠٣في عام )% ٥٫٤(من (من المبيعات )% ٧٫٦(والتغير في المخزون بنسبة ). م٢٠٠٣في عام % ١٧٫٨من (

عود السبب في م، وي٢٠٠٥ و ٢٠٠٣خالل عامي من % ٥٨٫٥إلى % ٥٠٫٦ولقد ازدادت تكاليف مشتريات المواد الخام  آنسبة مئوية من اإليرادات من 
 .م٢٠٠٥ذلك إلى زيادة تكاليف المواد الخام، وخاصة أسعار المنتجات البتروآيماوية التي ازدادت خالل العام 

 الدخل من العمليات

 دخل العمليات: ٣٨الشكل رقم 

معدل النمو السنوي  )بماليين الرياالت السعودية(قائمة الدخل 
-٢٠٠٣المتراآم 

 م٢٠٠٥ م المعدلة٢٠٠٤ م المعدلة٢٠٠٣ م٢٠٠٥
 

 اإليرادات ٧٤٧٫٥ ٦٤٥٫١ ٥٣٥٫٦ %١٨٫١
 تكلفة المبيعات )٥٣٧٫٨( )٤٧٢٫٧( )٣٩١٫١( %١٧٫٣
 إجمالي الربح ٢٠٩٫٦ ١٧٢٫٤ ١٤٤٫٥ %٢٠٫٤
 المصاريف العمومية واإلدارية )١٦٫٣( )١١٫٩( )١٢٫٥( %١٤٫٢
 مصاريف البيع والتوزيع )١٤٫٨( )١٣٫٣( )١١٫٠( %١٦٫٠
 الدخل من العمليات ١٧٨٫٥ ١٤٧٫٢ ١٢١٫٠ %٢١٫٥

 .القوائم المالية المراجعة: المصدر

 .م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣يشتمل الجدول أدناه على تحليل لمصاريف العمليات للسنوات المالية 
 مصاريف العمليات: ٣٩الشكل رقم 

 )من اإليرادات(% مصاريف العمليات 
 التغير

 م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣
 

 مصاريف عمومية وإدارية %٢٫٢ %١٫٨ %٢٫٣ %٠٫١
 مصاريف بيع وتوزيع %٢٫٠ %٢٫١ %٢٫١ %٠٫١

 إجمالي مصاريف العمليات %٤٫٢ %٣٫٩ %٤٫٤ )%٠٫٢(

 .القوائم المالية المراجعة: المصدر

سبة مئوية من م، حيث انخفض إجمالي مصاريف العمليات آن٢٠٠٥ و ٢٠٠٣حققت المجموعة وفورات بسيطة في مصاريف العمليات خالل األعوام من 
 .خالل الفترة موضوع البحث% ٠٫٢اإليرادات بنسبة 
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 الدخل قبل الزآاة 

 الدخل قبل الزآاة : ٤٠الشكل رقم 

معــــدل النمو السنوي  )بماليين الرياالت السعودية(الدخل قبل الزآاة 
 م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ ٢٠٠٥م-٢٠٠٣المتراآم 

 

 لياتالدخل من العم ١٧٨٫٥ ١٤٧٫٢ ١٢١٫٠ %٢١٫٥
 اإليرادات غير التشغيلية األخرى ٦٫٤ ٥٫٠ ٢٫٤ %٦٣٫٣

 اإليرادات من االستثمارات - - ٢٫٣ ال ينطبق
 الدخل قبل الزآاة ١٨٤٫٩ ١٥٢٫٢ ١٢٥٫٧ %٢١٫٣

 .القوائم المالية المراجعة: المصدر

ومبيعات ) غير موافقة للمواصفات القياسية(عيوب الصناعية تتكون اإليرادات غير التشغيلية بشكل أساسي من مبيعات الخردة ومنتجات المجموعة ذات ال
 ).التي تم أستبدلها(المكائن وآالت ومعدات المستخدمة تامة االستهالك 

 صافي الدخل

 صافي الدخل: ٤١الشكل رقم 

معدل النمو السنوي  )بماليين الرياالت السعودية(قائمة الدخل 
 م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٥-٢٠٠٣المتراآم 

 

 الدخل قبل الزآاة ١٨٤٫٩ ١٥٢٫٢ ١٢٥٫٧ %٢١٫٣
 الزآاة  )١١٫٧( )١٤٫٠( )١٤٫٦( )%١٠٫٥(

 صافي الدخل ١٧٣٫٢ ١٣٨٫٢ ١١١٫١ %٢٤٫٩
 )بالريال السعودي) (١(ربح السهم  ٢٫٧ ٢٫١ ١٫٧ %٢٦٫٠

 .القوائم المالية المراجعة: المصدر
 . مليون سهم٦٥ إجمالي عدد األسهم وقدرها س أسام، على٢٠٠٥ ، و ٢٠٠٤ ، و ٢٠٠٣ تم حسابه، خالل السنوات -١

 ١٧٣٫٢م إلى ٢٠٠٤ مليون في العام ١١١٫١نتيجة لنمو نسبة إجمالي الربح وتحسن نسب الربح التشغيلي، وثبات المصاريف ، ازداد صافي الدخل من 
 .  ريال سعودي٢٫٧في تلك الفترة، وبمعدل ربح للسهم الواحد قدره % ٢٦م،  أي بنسبة ٢٠٠٥مليون في العام 

 التدفقات النقدية والسيولة 
 .م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣يعكس الجدول أدناه ملخصًا بالتدفقات النقدية للشرآة للسنوات المالية 

 التدفقات النقدية: ٤٢الشكل رقم 

معدل النمو السنوي  )بماليين الرياالت السعودية(التدفقات النقدية 
 م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٥-٢٠٠٣المتراآم 

 

 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية ١٩٩٫٤ ٢٢٧٫١ ٨٨٫٨ %٤٩٫٨
 التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية )٤٨٫٩( )٧١٫٥( ١١٠٫٨ قال ينطب

 التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية )١٦٣٫٢( )١٦٨٫٥( )١٦٤٫٠( )%٠٫٢(
 يةالتغير في النقد )١٢٫٧( )١٣٫٠( ٣٥٫٦ قال ينطب
 النقدية في بداية السنة ١٦١٫٣ ١٧٤٫٣ ١٣٨٫٧ %٧٫٨

 النقدية في نهاية السنة ١٤٨٫٦ ١٦١٫٣ ١٧٤٫٣ )%٧٫٧(

 .القوائم المالية المراجعة: المصدر

% ٧٫٧ بمعدل نمو سنوي تراآمي قدرهم منخفضا ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي آما في ١٤٨٫٦بلغ رصيد النقدية في الصندوق ولدى البنوك 
ويعود السبب وراء انخفاض رصيد النقدية إلى العديد من العوامل من أهمها انخفاض التدفقات النقدية من . م٢٠٠٣مقارنة عن نهاية السنة المالية 

لتصل % ٧٫٣النشطات االستثمارية بسبب عملية التوسعة في المصانع القائمة، حيث قامت بزيادة طاقتها اإلجمالية بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره 
 . م٢٠٠٥م و٢٠٠٣ طن سنويًا ما بين ١٧٤٫٩٠٧

 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

م ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في سنه ١٩٩٫٤م إلى ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في سنه ٨٨٫٨نمت صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 
ونتيجًة لزيادة أسعار البيع المصاحبة .  لالرتفاع صافي الدخل وصافي التغير في رأس المال العامل، وذلك نتيجة%)٥٠ بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره(

وذلك يعود بشكل رئيس لزيادة استثمارات . م٢٠٠٤م مقارنًة بعام ٢٠٠٥لزيادة أسعار المواد الخام، فقد انخفضت التدفقات من النشطات التشغيلية في عام 
 مليون ريال سعودي على التوالي في ٦١٫٦و) زيادة أسعار المواد الخام( مليون ريال سعودي ١٩٫٢مخزون، فقد نمت بمبلغ الشرآة في الذمم المدينة وال

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣يشتمل الجدول أدناه على ملخص بالتدفقات النقدية الناتجة من النشاطات التشغيلية خالل السنوات المالية ). زيادة المبيعات(م ٢٠٠٥عام 
 .م٢٠٠٥و 
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 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية: ٤٣شكل رقم ال

معدل النمو السنوي  )بماليين الرياالت السعودية (
-٢٠٠٣المتراآم 

 م٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٣ م٢٠٠٥

 

 صافي الدخل ١٧٣٫٢ ١٣٨٫٢ ١١١٫١ %٢٤٫٩
 إستهالآات واطفاءات ٥٨٫١ ٥٦٫٢ ٥٥٫٢ %٢٫٦

 الآاتتعديالت على االسته ٠ ١٫٣ ١٫٢ قال ينطب
 ة الخدمنهايةمخصص  ١٫٢ ٧٫١ ٠ قال ينطب
 صافي التغير في رأس المال العامل )٣٣٫١( ٢٤٫٣ )٧٨٫٨( %٣٥٫٢
 صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية ١٩٩٫٤ ٢٢٧٫١ ٨٨٫٧ %٤٩٫٩

 .القوائم المالية المراجعة: المصدر 

 رأس المال العامل
دات المتداولة عن المطلوبات المتداولة ويعتبر هذا المؤشر من الوسائل الهامة التي تعبر عن سيوله موجودات يمثل راس المال العامل فائض الموجو

يؤآد مجلس اإلدارة وإدارة الشرآة بأنه يوجد لدى الشرآة األموال الكافية لتمويل متطلبات رأس المال العامل خالل فترة االثني عشر شهرًا و. الشرآة
 م٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣يشتمل الجدول أدناه على ملخص رأس المال العامل خالل السنوات المالية . تابالتالية لنشرة االآت

 راس المال العامل: ٤٤الشكل رقم 

معدل النمو السنوي  )بماليين الرياالت السعودية (
 م٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٣ م٢٠٠٥-٢٠٠٣المتراآم 

 

 الموجودات المتداولة ٧٧٤٫٨ ٧٠٧٫٠ ٦٩٦٫١ %٥٫٥
 المطلوبات المتداولة )٣٥٩٫٥( )١٢٢٫٧( )٥٠٫٤( %١٦٧٫١

 رأس المال العامل ٤١٥٫٣ ٥٨٤٫٣ ٦٤٥٫٧ )%١٩٫٨(

 .القوائم المالية المراجعة: المصدر 

وض القرم، وذلك بسبب الزيادة في ٢٠٠٤م مقارنة بالعام ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام ١٦٩ االستثمار في رأس المال العامل بمبلغ وقد نقص
ويعود ذلك بشكل رئيس لألسباب . م٢٠٠٥ يوما في عام ٣١٦م لتصل ٢٠٠٣ يوم في عام ٤٠١ وقد انخفضت فترة دوران النقدية من .قصيرة اآلجل

 :التالية
 م٢٠٠٥ يوما في ١٧٧م إلى ٢٠٠٣ يوم في ٢٣٠انخفاض أيام الذمم المدينة من  •
 . م٢٠٠٥ما في  يو٥٥م إلى ٢٠٠٣ يوم في ٢٧زيادة أيام الذمم الدائنة من  •

 .م٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ويعكس الجدول التالي أعمار الذمم المدينة للشرآة لــــ 
 أعمار الذمم المدينة: ٤٥الشكل رقم 

 )بماليين الرياالت السعودية( 
  شهور٣اقل من   شهور٦اقل من   شهور٩اقل من   شهر١٢اقل من   شهر١٢اآثر من  الرصيد

 

 م٢٠٠٥ ١٨٠٫٧ ١٠١٫٩ ٣٨٫٨ ٢١٫٥ ١٠٫٨ ٣٥٤٫٦
 م٢٠٠٤ ١٦٥٫٢ ٨٨٫١ ٤٤٫٥ ٢١٫٩ ٧٫٨ ٣٢٧٫٧
 م٢٠٠٣ ١٥٩٫٤ ٩٠٫٧ ٣٣٫٧ ٢٣٫٦ ٧٫١ ٣١٤٫٥

 .الحسابات اإلدارية غير المراجعة: المصدر

 التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

 التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية: ٤٦الشكل رقم 

معدل النمو السنوي  )بماليين الرياالت السعودية (
 م٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٣ م٢٠٠٥-٢٠٠٣المتراآم 

 

 بيع استثمارات متنوعة - ١١٫٠ ١٥١٫٥ قال ينطب
 بيع أراضى - ٦٫٨ - قال ينطب
 صافي, إضافات ممتلكات ومعدات )٥٢٫٠( )١٠٣٫٠( )٤٧٫٥( %٤٫٦

 صافي, بيع ممتلكات ومعدات ٣٫١ ٧٫٢ ٨٫٣ )%٣٨٫٩(
 إضافات مصاريف مؤجله - )٠٫٢( )١٫٥( قال ينطب
 استبعاد مصاريف مؤجله   - ٦٫٧ - قال ينطب
 صافي التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية )٤٨٫٩( )٧١٫٥( ١١٠٫٨ قال ينطب

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 مليون ريال سعودي في ٧١٫٥م بالمقارنة مع ٢٠٠٥ي في سنه  مليون ريال سعود٤٨٫٨بلغ صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 
ويعود هذا النقص في التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية على مدى الثالث سنين الماضية لعاملين أساسيين وهما استبعاد الشرآة .  م٢٠٠٤سنه 

تشمل شرآة النساجون المتحدون (إن االستثمارات المتنوعة ية، حيث م مما أدى إلى زيادة التدفقات النقد٢٠٠٣لعده استثمارات متنوعة في عام 
مسجلة باسم أحد الشرآاء الشخصية وقد قرر الشرآاء في عام ) ومساهمات أراضي ومباني ومساهمة مشروع األردن ومساهمات في إنشاء مصانع

والعامل اآلخر هو الزيادة في شراء الممتلكات والمعدات , ات عالقة استبعادها وقيدها بتكلفتها الدفترية على حسابه الشخصي في حساب أطراف ذم٢٠٠٤
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وأدت زيادة الممتلكات والمعدات في خالل السنتين الماضيتين إلى نمو طاقه الشرآة اإلنتاجية بمعدل نمو سنوي تراآمي . م٢٠٠٥م و ٢٠٠٤خالل سنه 
 .٢٠٠٥و  ٢٠٠٣ طن سنويا ما بين عام ١٧٤٫٩ليصل حجم اإلنتاج إلى % ٧٫٣يبلغ 

 التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

 .م٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣يعكس الجدول أدناه ملخصًا بالتدفقات النقدية من النشاطات التمويلية خالل السنوات المالية 
 التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية: ٤٧الشكل رقم 

معدل النمو السنوي  )لرياالت السعوديةبماليين ا (
-٢٠٠٣المتراآم 

 م٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٣ م٢٠٠٥

 

 سداد قروض طويلة اآلجل - - )١٧٫٢( قال ينطب
 قروض قصيرة األجل ٢٥٧٫٣ ٥٠٫٨ - قال ينطب
 تسديد قروض قصيرة اآلجل )٥٠٫٨( - - قال ينطب
 جاري الشرآاء وحقوق الملكية )٣٦٩٫٧( )٢١٩٫٣( )١٤٦٫٨( %٥٨٫٧

 صافي التدفقات النقدية من النشاطات التمويليه )١٦٣٫٢( )١٦٨٫٥( )١٦٤٫٠( %)٠٫٢(
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 ١٦٨٫٥ نقدية مستخدمه بلغت تم مقارنه بمتدفقا٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في سنه ١٦٣٫٢بلغ صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويليه 
فقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويليه بشكل رئيسي إلى المقبوض من قرض قصير اآلجل في عام وتعود التد. م٢٠٠٤مليون ريال سعودي في سنه 

 م ٢٠٠٥بينما تعود التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويليه خالل . م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في ٢٥٠ م وقرض إسالمي آخر بمبلغ ٢٠٠٤
 مليون ريال ٢٦٩م تحويل ٢٠٠٣حيث قرر الشرآاء في سنه . آلجل و الزيادة في حرآه حساب الشرآاءبصوره رئيسيه إلى تسديد القرض قصير ا

 مليون ريال سعودي عن طريق رسملة ٥٥٠ رفع الشرآاء رأسمال الشرآة إلى ،م٢٠٠٤وفي , سعودي من األرباح المبقاة إلى حساب جاري الشرآاء
 مليون ٦٥٠ رفع الشرآاء رأسمال الشرآة إلى ،م٢٠٠٥وفي . رباح المبقاة واإلحتياطي الخاص واأل مليون ريال سعودي من جاري حساب الشرآاء٤٣٠

م حول الشرآاء مبلغ وقدره ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٤وفي سنه . من األرباح المبقاة واالحتياطي النظاميمناصفًة  مليون ١٠٠ريال سعودي، عن طريق رسملة 
 .ى حساب جاري الشرآاء والتي تعتبر عمليات غير نقدية مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة إل٢١٥٫٦

 قوائم المرآز المالي
 . م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ أدناه على قوائم المرآز المالي المختصرة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ ليشتمل الجدو
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 م٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣خالل األعوام  قوائم المرآز المالي ،٤٨الشكل رقم 

النمو السنوي المتراآم معدل   بماليين الرياالت السعودية
 م٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٣ م٢٠٠٥-٢٠٠٣

 

 نقدية وشبه نقدية   ١٤٨٫٦ ١٦١٫٣ ١٧٤٫٣ %)٧٫٧(
 مدينون ٣٦٢٫٩ ٣٤٣٫٥ ٣٣٧٫٧ %٣٫٧
 مخزون ٢٥٥٫٢ ٢٠٠٫٠ ١٨٣٫٣ %١٨٫٠
 مصاريف مدفوعة مقدمًا ٨٫٠ ٢٫١ ٠٫٨ %٢١٦٫٢
 مجموع الموجودات المتداولة ٧٧٤٫٧ ٧٠٧٫٠ ٦٩٦٫١ %٥٫٥

     
 المطلوب من جهات ذات عالقة ٢٫٠ ٢٥٫٣ ٧٠٫٢ %)٨٣٫١(

 استثمارات متنوعة بالتكلفة - - ١١٫٠ قال ينطب
 استثمارات في أراضى - - ٦٫٨ قال ينطب
 ممتلكات ومعدات ٣١٠٫٢ ٣١٩٫٤ ٢٧٥٫٧ %٦٫١

 مصاريف مؤجله - - ١١٫٨ قال ينطب
 مجموع الموجودات غير المتداولة ٣١٢٫٢ ٣٤٤٫٧ ٣٧٥٫٥ %)٨٫٨(
     

 مجموع الموجودات  ١،٠٨٦٫٩ ١،٠٥١٫٧ ١،٠٧١٫٦ %٠٫٧
     

 قروض قصيرة األجل  ٢٥٧٫٣ ٥٠٫٨ - قال ينطب
 دائنون ٧٣٫٠ ٤١٫٥ ٢٥٫٣ %٦٩٫٨
 مصاريف مستحقه ومطلوبات أخرى ١٥٫٥ ١٦٫٣ ١٠٫٤ %٢٢٫١

 مخصص الزآاة ١٣٫٧ ١٤٫٠ ١٤٫٥ %)٢٫٨(
 مجموع المطلوبات المتداولة  ٣٥٩٫٥ ١٢٢٫٦ ٥٠٫٣ %١٦٧٫٣

     
 المطلوب إلى جهات ذات عالقة - - ١٨٫٣ قال ينطب
 تعويضات الصرف من الخدمة ٨٫٣ ٧٫١ - قال ينطب

 مجموع المطلوبات غير المتداولة ٨٫٣ ٧٫١ ١٨٫٣ %)٣٢٫٧(
     

 مجموع المطلوبات  ٣٦٧٫٨ ١٢٩٫٧ ٦٨٫٦ %١٣١٫٥
     

 رأس المال ٦٥٠٫٠ ٥٥٠٫٠ ١٢٠٫٠ %١١٤٫١
 احتياطي نظامي ٤٢٫٣ ٧٤٫٧ ٧٦٫٧ %)٢٥٫٧(

 احتياطي خاص - - ١٧٦٫٩ قال ينطب
 *حساب جاري الشرآاء ٢٦٫٨ ٢٩٧٫٣ ٥٣٩٫٧ %)٧٧٫٧(

 أرباح مستبقاه - - ٨٩٫٧ قال ينطب
 مجموع حقوق الشرآاء ٧١٩٫١ ٩٢٢٫٠ ١،٠٠٣٫٠ %)١٥٫٣(
     

 مجموع المطلوبات ، وحقوق الشرآاء ١،٠٨٦٫٩ ١،٠٥١٫٧ ١،٠٧١٫٦ %٠٫٧

 القوائم المالية المراجعة: المصدر
 م١/١/٢٠٠٦قرر الشرآاء تحويل رصيد جاري الشرآاء إلى احتياطي عام اعتبارا من * 

وفي نفس . %٠٫٧ لم تشهد مجموع موجودات الشرآة  أي زيادة ملحوظة خالل الثالث سنين الماضية حيث زادت فقط بمعدل سنوي متراآم وقدره 
م  ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي و ارتفعت لتسجل في عام ٦٨٫٦م ٢٠٠٣فلقد شهدت مجموع المطلوبات زيادة ملحوظة حيث آانت في سنه , السياق
م ٢٠٠٥ –م ٢٠٠٣وتأتي هذه الزيادة في مطلوبات الشرآة في الفترة ما بين %. ١٣١٫٥ مليون ريال سعودي بمعدل نمو سنوي متراآم وقدره ٣٦٧٫٨

 ٢٥٠أما القرض اآلخر بقيمه . م٢٠٠٥م حيث تم تسديده في سنة ٢٠٠٤ مليون ريال في سنة ٥٠نتيجة لحصول الشرآة على قروض إسالمية  بقيمة 
 .م٢٠٠٥مليون ريال سعودي فقد حصلت عليه الشرآة في عام 

 مليون ريال سعودي ٣٧٨٫٧ مليون ريال سعودي و ٢٠٦٫٧ مسحوبات الشرآاء النقدية والبالغةفإن االنخفاض ناتج عن , أما بالنسبة لحقوق الشرآاء
 .، على التوالي م ٢٠٠٥و م  ٢٠٠٤خالل العامين 

 الجهات ذات العالقة
وفيما يلي . تشمل المعامالت التي تمت بين شرآات المجموعة وأطراف ذات عالقة من مبيعات ومصروفات باإلنابة ومدفوعات من قبل تلك األطراف

 :م٢٠٠٥ ديسمبر ٢١ة بين الشرآة والجهات ذات العالقة في خالل الثالث سنوات المنتهية في المعامالت الجوهري
 مليون ريال سعودي في ١٩٫٢تشمل تمويل قصير األجل لالستثمارات بمبلغ : شرآة عمر العبداللطيف وشرآاءه للعقارات •

م ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في ١٩٫٩ومبلغ ) م٢٠٠٤دفعت من قبل شرآة عمر العبداللطيف للعقارات في (م ٢٠٠٣
 ). م٢٠٠٥دفعت شرآة عمر العبداللطيف للعقارات في عام (

 مليون ريال سعودي، من ١٫٩٧حيث قامت الشرآة باالستثمار في المرآز بحصة عينية بقيمة : مرآز التدريب السعودي •
 .آالت ومعدات وعدد تامة االستهالك والتي تستخدم من قبل الطالب في التدريب
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م لحاجات المشروع األولية ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام ٣٫٤تشمل تمويل قصير األجل بمبلغ :  أسمنت المدينةمصنع •
 ).م٢٠٠٥دفعت عند تأسيس شرآة أسمنت المدينة في عام (من مصاريف واعتمادات ودراسات 

اًء على طلبها، وتكون أسعار بيع تقوم الشرآة ببيع السجاد والموآيت لمفروشات العبداللطيف بن: مفروشات العبداللطيف •
وقد انخفضت . الشرآة لمفروشات العبداللطيف مساوي لألسعار بيع السجاد والموآيت في السوق من حيث الجودة والثخانه

 آلف ريال سعودي في عام ٦٧م لتبلغ ٢٠٠٣ آلف ريال سعودي في ٤٩٫٠٠٥المطلوبات من مفروشات العبداللطيف من 
 . م٢٠٠٥

 .م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ ديسمبر ٣١أدناه على نوع المعامالت بين الشرآة واألطراف ذات العالقة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  ليشتمل الجدو
 نوع المعامالت مع أطراف ذات عالقة: ٤٩الشكل رقم 

  )بماليين الرياالت السعودية(

  م ٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣

 للطيف مفروشات العبدا–مبيعات  ٦١٫٩٤ ٣١٫١٧ ٤٢٫٤٤

  أخري –مبيعات  ١٣٫٣٩ ٣٣٫٣٧ ٦٫٠٤

 من مبيعات الشرآة%  %١٠ %١٠ %٩

  محملة من الشرآة ةمصروفات باإلناب - ١٧٤٫٤٥ ٤٤٫٥٧

 مدفوعات من قبل أطراف ذات عالقة )٩٨٫٦٣( )٦٥٫٨٠( )١٠٢٫٧١(

 .   الحسابات اإلدارية غير المراجعة: المصدر

 مصادر التمويل
 .م٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ى مصادر التمويل للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  أدناه علليشتمل الجدو

 تمويل الشرآة: ٥٠الشكل رقم 

  )بماليين الرياالت السعودية(

  م ٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣

 نقدية وشبه نقدية ١٤٨٫٦ ١٦١٫٣ ١٧٤٫٣

 قروض قصيرة األجل ٢٥٧٫٣ ٥٠٫٨ -

 قروض طويلة األجل - - -

 رأس المال ٦٥٠٫٠ ٥٥٠٫٠ ١٢٠٫٠

 االحتياطي النظامي والعام واالحتياطات األخرى ٤٢٫٣ ٧٤٫٧ ٢٥٣٫٦

 أرباح مبقاة وجاري الشرآاء ٢٦٫٨ ٢٩٧٫٣ ٦٢٩٫٤

 حقوق المساهمين ٧١٩٫١ ٩٢٢٫٠ ١٫٠٠٣٫٠

 )١(صافي المديونية  )١٠٨٫٧( ١١٠٫٥ ١٧٤٫٣

 حقوق المساهمين/ صافي المديونية %)١٥( %١٢٫٠ %١٧٫٤

 .المجموعة: المصدر
 . النقدية وشبه النقدية–إجمالي القروض -١

م، بسبب تمويل ٢٠٠٥مليون ريال سعودي في عام ) ١٠٨٫٧(م إلى ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام ١٧٤٫٣لقد انخفض صافي مديونية الشرآة من 
وقد سمحت التدفقات النقدية الناتجة .  أشهر٦حة التورق لمدة جزء من رأس المال العامل والتوسعات المخططة في العمليات اإلنتاجية بواسطة تمويل مراب

لتصل % ٧٫٣من العمليات التشغيلية بتمويل عملية التوسعة في المصانع القائمة، حيث قامت بزيادة طاقتها اإلجمالية بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره 
 . م٢٠٠٥م و٢٠٠٣ طن سنويًا ما بين ١٧٤٫٩٠٧

 مليون ١٢٠م، وذلك لزيادة رأس المال من ٢٠٠٥م و٢٠٠٤ برسملة جزء من االحتياطات واألرباح المبقاة في آل من عام إضافة إلى ذلك، قامت الشرآة
 . رياالت سعودية للسهم١٠ مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها ٦٥ مليون ريال سعودي ، مما أدى إلى زيادة عدد األسهم إلى ٦٥٠ريال سعودي إلى 
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 م٢٠٠٦ يونيو ٣٠ في أهم البيانات المالية آما
 . م٢٠٠٦ م  و٢٠٠٥ يونيو ٣٠فيما يلي بيان بمؤشرات األداء الخاصة بالشرآة خالل الربعين المنتهيين في 

  م٢٠٠٦ م و٢٠٠٥مؤشرات األداء في الربع الثاني لسنة : ٥١الشكل رقم 

 م٢٠٠٥ م٢٠٠٦
 نسبة التغير

 )م٢٠٠٦ -٢٠٠٥ (
    مؤشرات قائمة الدخل

 %٢٢٫٤ ٣٣٤٫٦ ٤٠٩٫٥ اإليرادات
 %١١٫٨ ١٠٣٫٥ ١١٥٫٧ إجمالي الربح 
 %٥٫٢ ٨٨٫٠ ٩٢٫٦ )١(الربح التشغيلي
 %٣٫٣ ٨٧٫٤ ٩٠٫٣ صافي الدخل

    مؤشرات قائمة المرآز المالي
 %٦٣٫٢ ٦٨٫٩ ١١٢٫٥ نقدية وشبه نقدية

 )%٣٥٩٫٨( ٤٤٫٦ ٩٫٧ المطلوب من أطراف ذات عالقة
 %)٦٫٥( ٣٢٦٫١ ٣٠٤٫٩ ممتلكات ومعدات
 %٢٫٦ ١،٠٦٥٫٠ ١،٠٩٢٫٣ إجمالي الموجودات
 %٣١٧٫٦ ٥١٫٠ ٢١٣٫١ إجمالي القروض
 %٩٧٫٨ ١٤٣٫٠ ٢٨٢٫٩ إجمالي المطلوبات
 %)١٢٫٢( ٩٢٢٫٠ ٨٠٩٫٤ حقوق المساهمين

    مؤشرات التدفقات النقدية
 %٤٠٫٣ ٢٧٫٧ ٣٨٫٩ التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

 %٦٫٦ )٣٣٫١( )٣٠٫٩( ت االستثماريةالتدفقات النقدية من النشاطا
 %٤٩٫٣ )٨٧٫١( )٤٤٫٢( التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

 %٦٠٫٩ )٩٢٫٤( )٣٦٫٢( صافي التغير في النقدية
    المؤشرات األساسية

 الينطبق - %٢٢٫٤ نمو اإليرادات
 الينطبق - %٣٫٣ نمو صافي الدخل
 %)٢٫٧( %٣٠٫٩ %٢٨٫٣ نسبة إجمالي الربح
 %)٣٫٧( %٢٦٫٣ %٢٢٫٦ نسبة الربح التشغيلي
 %)٤٫١( %٢٦٫١ %٢٢٫٠ نسبة صافي الدخل

 القوائم المالية المراجعة: المصدر
 . واإلداريةة تم حسابه على أساس إجمالي الربح ناقصًا مصاريف البيع والتوزيع ، والمصاريف العمومي-١

 :   و من أهمها  م٢٠٠٦ النصف األول من عامترة خالل فالموضحة أعاله حققت الشرآة النتائج المالية 
 مليون ريال سعودي في النصف األول ٤٠٩٫٥م، ليبلغ ٢٠٠٥مقارنًة بنفس الفترة من عام % ٢٢٫٤نمو صافي اإليرادات بنسبة  •

  .م٢٠٠٦من 
مقارنة بنفس % ١١٫٨ تها نسبم، بزيادة٢٠٠٦في النصف األول من عام مليون ريال سعودي  ١١٥٫٧بلغ مجموع إجمالي الربح  •

م، ويعود ٢٠٠٦في % ٢٨٫٣لتصل لــ % ٢٫٧إال أن نسبة إجمالي الربح للشرآة قد انخفضت بنسبة . الفترة من العام الماضي
حيث أن الشرآة لم تستطع من تمرير تلك . مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي% ٢٠ذلك لزيادة أسعار المواد الخام بنسبة 

 .  لعمالئهاالزيادة بشكل مباشر 
  . مليون ريال سعودي٩٠٫٣ ، ليبلغمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي% ٣٫٣ دخل الشرآة نموا قدرهصافي سجل  •
 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيس لزيادة النقدية وشبه ٧٧٧٫٧لتبلغ % ١٢نمت الموجودات المتداولة للشرآة بنسبة  •

 .م٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في العام ١١٢٫٤ودي لتصل لــ  مليون ريال سع٤٣٫٦النقدية بمبلغ 
ويعود ذلك لتمويل رأس المال العامل والتوسعات .  مليون ريال سعودي٢١٣٫١زاد إجمالي القروض المستحقة على الشرآة ليبلغ  •

 مليون ريال ١٩٥٫٦لغ المخططة في العمليات اإلنتاجية عن طريق عقود مرابحة قصيرة األجل مع البنك السعودي البريطاني بمب
سعودي وقرض طويل األجل من صندوق التنمية الصناعية السعودية لتمويل زيادة في الطاقة اإلنتاجية لشرآة النسيج الشرقية 

 . التابعة للشرآة
م، وتشمل ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ مليون ريال سعودي آما في ٩٫٧لتبلغ % ٣٥٩٫٨انخفضت المطلوبات من جهات ذات عالقة بنسبة  •

 مليون ريال سعودي مقابل حصة عينية من آالت ومعدات وعدد تامة ١٫٩٨بات من مرآز التدريب السعودي بمبلغ مطلو
 .     مليون ريال سعودي مقابل مبيعات من السجاد والموآيت٧٫٦٩االستهالك ومطلوبات من مجموعة العبداللطيف التجارية بمبلغ 

 النشاط التجاري الحالي والتوقعات
 في خطوط اإلنتاج المساندة لعمليات الشرآة والتوسع في أعمالها، االستثمارم باتخاذ تدابير ناجحة في مجال ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ة بين عامي قامت المجموع

م، ٢٠٠٥ والسنة المالية م٢٠٠٤بين السنة المالية % ٢٥٫٣نتج عن ذلك نمو إيرادات الشرآة وتحسن مؤشرات الربحية حيث نما صافي الدخل بنسبة 
نمت صافي التدفقات النقدية من  آما . ريال سعودي للسهم٢٫٧ مليون ريال سعودي بواقع ١٧٣٫٢م مبلغ ٢٠٠٥وصل صافي الدخل للسنة المالية وبذلك 

بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره (م ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في سنه ١٩٩٫٤م إلى ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في سنه ٨٨٫٨األنشطة التشغيلية من 
ولذا، فإنه ال توجد توقعات بأن تحفظ الشرآة على هذا المستوي في  .لك نتيجة الرتفاع صافي الدخل وصافي التغير في رأس المال العامل، وذ%)٥٠

 .  المستقبل
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة
 ريال ١١٩٫٦٧٨٫٠١٧ات بنكيه بمبلغ  مقابل اعتمادات مستنديه وضمانم٢٠٠٦يونيو  ٣٠على الشرآة التزامات ومطلوبات محتمله آما في يوجد 
 ).  ريال سعودي٢٠٫٦١٤٫٠٢٠ –م ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ ريال سعودي و٢١٫٤٦٥٫١٣٣ -م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١(، سعودي

 إقرار من اإلدارة حول سالمة المعلومات المالية
وتعتقد اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير . من مجلس اإلدارةلقد تم إعداد التقرير وتحليل المرآز المالي ونتائج العمليات من قبل اإلدارة، وتم اعتمادهما 

آما تقر بالمسؤولية الكاملة حول صحة . م وحتى تاريخ نشرة االآتتاب ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١جوهري سلبي على المرآز المالي أو توقعات الشرآة منذ 
 بأنه تم اإلفصاح عن آافة المعلومات بصورة عادلة، وأنه لم يتم –المعقولة  بعد إجراء آافة االستفسارات –ودقة المعلومات وتحليل النتائج المالية، وتؤآد 

 .حذف أي بيانات أو معلومات ينتج عن حذفها أن تكون التحاليل أعاله مضللة



 

 
٤٤

   
ل السوق واألوضاع االقتصادية العامة تعتزم الشرآة أن تقوم بدفع أرباح لحملة أسهمها بصورة سنوية بناًء على دخل الشرآة ووضعها المالي وأحوا

وعوامل أخرى، منها وجود فرص استثمارية، وحاجات إعادة االستثمار، واالحتياطات النقدية والمالية، وإمكانات العمل، إلى غير ذلك من االعتبارات 
 .وسيتم توزيع األرباح بالريال السعودي. التنظيمية األخرى

 ي العام في عامأرباح و االحتياطاتم ، حيث قامت الشرآة برسملة جزء من ٢٠٠٥ وم٢٠٠٤م و٢٠٠٣سنوات الشرآة بتوزيع أرباح عن الم قتلم 
ولمزيد من .  مليون ريال سعودي، مما يقوي المرآز المالي للشرآة٦٥٠ مليون ريال سعودي إلى ١٢٠م، وذلك لزيادة رأس المال من ٢٠٠٥ و م٢٠٠٤

 ").التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية -  وتحليلها للمرآز المالي ونتائج العملياتمناقشة اإلدارة"فضًال انظر (التفاصيل، 
ورغم أن الشرآة تعتزم توزيع أرباح سنوية على حملة أسهمها، فإنها ال تقدم أي ضمان بأنه سيتم الدفع ألي مساهم وال أي ضمان بالنسبة للمبلغ الذي 

 :يع األرباح لبعض القيود التي تشملويخضع توز. سيتم دفعه في أي سنة معينة
مثل قروض لتمويل رأس المال العامل أو التوسعات المخططة في العمليات (بموجب اتفاقيات مبرمة مع أطراف أخرى    •

  ونتائج عمليات الشرآة واحتياجات الشرآة النقدية الحالية والمتوقعة وخطط التوسع) اإلنتاجية
 .  األنظمة ذات العالقة •
 . م والسنوات الالحقة لها٢٠٠٦حق األسهم تسلم األرباح التي تعلنها الشرآة عن السنة المالية وسوف تست



 

 
٤٥

  
م من السنة المالية المنتهية ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهية في يبين الجدول التالي نواحي تمويل الشرآة آما ُأخذت من القوائم المالية المراجعة

مناقشة اإلدارة وتحليلها للمرآز المالي "وينبغي أن ُيقرأ هذا الجدول مع . م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ والثالث سنوات المنتهية بتاريخ م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في 
 .وآذلك القوائم المراجعة والحسابات الخاصة بها في هذه النشرة" ونتائج العمليات

 تمويل الشرآة: ٥٢الشكل رقم 

 )بماليين الرياالت السعودية(  يونيو٣٠المنتهية في   ديسمبر٣١المنتهية في 

  م٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣

 نقدية وشبه نقدية ١١٢٫٥ ١٤٨٫٦ ١٦١٫٣ ١٧٤٫٣

 قروض قصيرة األجل ١٩٥٫٦ ٢٥٧٫٣ ٥٠٫٨ -

 قروض طويلة األجل ١٧٫٥ - - -

 رأس المال ٦٥٠٫٠ ٦٥٠٫٠ ٥٥٠٫٠ ١٢٠٫٠

 امي والعام واالحتياطات األخرىاالحتياطي النظ ٦٩٫١ ٤٢٫٣ ٧٤٫٧ ٢٥٣٫٦

 أرباح مبقاة وجاري الشرآاء ٩٠٫٣ ٢٦٫٨ ٢٩٧٫٣ ٦٢٩٫٤

 حقوق المساهمين ٨٠٩٫٤ ٧١٩٫١ ٩٢٢٫٠ ١٫٠٠٣٫٠

 )١(صافي المديونية  )١٠٠٫٦( )١٠٨٫٧( ١١٠٫٥ ١٧٤٫٣

 حقوق المساهمين/ صافي المديونية )%١٢٫٤( %)١٥( %١٢٫٠ %١٧٫٤

 .الشرآة: المصدر
 .ين ناقصًا النقديةإجمالي الد* 

.  رياًال للسهم١٠ مليون سهم بقيمة اسمية ٦٥ مليون ريال سعودي، ويتألف من ٦٥٠يبلغ رأس المال المصرح به ورأسمال األسهم المدفوع للشرآة 
 .وتؤآد الشرآة أنه ال رأسمالها وال رأسمال أي من شرآات المجموعة مشمول بحق خيار

 ٣٠آما في )  مليون ريال سعودي٣٥من قرض بقيمة ( مليون ريال سعودي ١٧٫٥تنمية الصناعية السعودي البالغ أن القرض طويل األجل من صندوق ال
 مليون ٣٥ مليون ريال سعودي وضمانات شخصية بمبلغ ٣٥م مضمون برهن ممتلكات شرآة النسيج الشرقية وسند ألمر من الشرآة بمبلغ ٢٠٠٦يونيو 

من البنك السعودي البريطاني مؤمن بسند أمر من الشرآة بقيمة القرض البالغ ) قروض قصيرة األجل( المرابحة ريال سعودي من الشرآاء، آما أن عقد
 ").ملخص العقود الهامة "فضًال أنظر . (وجميع تسهيالت االقتراض تتم وفقًا للشريعة اإلسالمية. م٢٠٠٦ يونيو ٣٠ مليون ريال سعودي آما في ١٩٦

آما تؤآد الشرآة أن لديها . م، ال يوجد على الشرآة أية مطالبات طارئة غير ما تم اإلفصاح عنه في القوائم المالية المراجعة٢٠٠٦ يونيو ٣٠اعتبارًا من 
 . رأس مال عامًال يكفي لالثني عشر شهرًا التالية لتاريخ هذه النشرة



 

 
٤٦

  
 التنظيم

 وتاريخ ٦/رآات المعمول به في المملكة والصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم متخضع شرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي لنظام الش
 آما تخضع الشرآة لكافة األنظمة التجارية والصناعية األخرى ذات العالقة مثل نظام السجل .هـ المعدل بعدة مراسيم ملكية آريمة٢٢/٠٣/١٣٨٥

ب تلك األنظمة فقد تأسست الشرآة آفرع صناعي لمؤسسة فردية مملوآة للشيخ عمر بن وبموج. التجاري ونظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
وقطع السجاد وسجادة الصالة والخيوط ) الموآيت(هـ وذلك إلنتاج البساط ١٤٠١في عام ) المصنع السعودي للسجاد(سليمان العبد اللطيف وذلك باسم 

هـ بمشارآة أبنائه الثالثة سليمان، وأحمد، وعبد اللطيف بالتساوي ١٤٠٨ة محدودة في عام ثم تحولت إلى شرآة ذات مسؤولي. الخاصة بصناعة السجاد
 ريال ٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠في حينه منها ) ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠(من رأس مال الشرآة البالغ أربعون مليون ريال سعودي % ٢٥حيث يمتلك آل منهم ما نسبته 

 ريال سعودي دفعها ٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ومعدات ومباني وسيارات وأثاث وذمم عامة، وسعودي عبارة عن حصص عينية تمثل موجودات المصنع من آالت
هـ وصدر لها سجل ١٨/١١/١٤٠٨ وتاريخ ٣١٤٠وبناء على ذلك فقد تم توثيق عقد تأسيس الشرآة لدى آاتب العدل بالرياض بالعدد . الشرآاء نقدًا
 . هـ٢٦/٠٢/١٤١٠ وتاريخ ١٠١٠٠٧٣٦٨٥تجاري برقم 

إنتاج قطع السجاد والموآيت ومستلزماتها من الخيوط : تم تعديل عقد تأسيس الشرآة وشمل التعديل أغراض الشرآة التي أصبحتهـ ٠٩/٠٣/١٤١٧وفي 
ريال سعودي، ) ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(ليصبح مائتي مليون ) ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠(آما تم تعديل رأس المال بزيادته من أربعون مليون ريال سعودي . والغراء

هـ تم تعديل ٢٩/١١/١٤١٧لكن في . لشيخ عمر العبد اللطيف بابنه أحمد عمر سليمان العبد اللطيف ومنح الصالحيات الالزمة لذلكوتم استبدال المدير ا
ريال سعودي بدًال من مائتي مليون ) ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(عقد تأسيس الشرآة مرة أخرى حيث تم تخفيض رأس المال ليصبح مائة وعشرون مليون 

 ")الشرآة"فضًال أنظر . ( ديريال سعو) ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(
شرآة العبد اللطيف لالستثمار (هـ تم تعديل عقد تأسيس الشرآة مرة أخرى ليشمل التعديل هذه المرة اسم الشرآة الذي أصبح ٢٣/١٠/١٤٢٥وفي 

يالت السابقة فقد قرر الشرآاء في وبصرف النظر عن آل التعد.  ميالدي من آل عام٣١/١٢، وآذلك تم تعديل السنة المالية للشرآة لتنتهي في )الصناعي
هـ استبدال عقد تأسيس الشرآة وآافة التعديالت التي تمت عليه بعقد تأسيس واحد وشامل بحيث يصبح هو المرجع الوحيد للشرآة، وتم ٠٨/١١/١٤٢٥

 . هـ٢٥/١٠/١٤٢٥هـ وتاريخ ١٤٢٦ لعام ١٥٦  من المجلد١٢٠٣تحرير عقد تأسيس جديد بذلك تم توقيعه وإثباته لدى آاتب العدل بوزارة التجارة بالعدد 
. هـ قرر الشرآاء زيادة رأس مال الشرآة ليكون ستمائة وخمسون مليون ريال سعودي موزعة على الشرآاء حسب ما يتم بيانه أدناه١٩/١١/١٤٢٦وفي 

" إنتاج البساط : أما أغراض الشرآة فهي. هـ١٢/٠٣/١٤٢٧هـ في ١٤٢٧ لعام ٣٩٧وقد تم توثيق هذا التعديل لدى آاتب العدل بالرياض بالعدد 
 ")الشرآة"فضًال أنظر . ( وقطع السجاد وسجاد الصالة، وإنتاج الخيوط الخاصة بصناعة السجاد" الموآيت

. هـ حسب المعلومات السابقة المبينة في عقد تأسيس الشرآة األخير٢٦/٠٢/١٤١٠ وتاريخ ١٠١٠٠٧٣٦٨٥وقد تم تعديل السجل التجاري للشرآة رقم 
هـ ليشمل ٢٠/٠٢/١٤٢٧ص بتاريخ /٣١٢وآذلك تم تعديل الترخيص الصناعي للشرآة بموجب التعديل رقم . هـ٢٥/٠٢/١٤٢٨آما تم تجديده لينتهي في 

العبد فرع شرآة ) المصنع السعودي للسجاد(والشرآة لها حاليًا فرع واحد مسجل في الرياض هو . المعلومات األخيرة في السجل التجاري وعقد التأسيس
لكن لديها خمس شرآات تابعة لكل . هـ ومصدره الرياض٢٧/٠١/١٤٢٦ وتاريخه ٢٠٦٥١٤ورقم سجل هذا الفرع هو . اللطيف لالستثمار الصناعي

 :واحدة سجلها التجاري وترخيصها الصناعي المستقل وذلك وفق ما يلي
 الشركة رقم السجل التجاري رقم الترخيص الصناعي

 شركة النسيج الشرقية ١٠١٠١٩٦٧٠٠ هـ٢٠/٠٢/١٤٢٧ص في /٣١١

 شركة أدفأ للبطانيات ١٠١٠١١٤٦٥٧ هـ٢٠/٠٢/١٤٢٧ص في /٣١٣

 الشركة الوطنية للغزل ١٠١٠١٣٩٣٩٨ هـ٢٠/٠٢/١٤٢٧ص في /٣١٠

 شركة نادين العربية لأللوان ١٠١٠١٤٢٣٨٢ هـ٢٠/٠٢/١٤٢٧ص في /٣٠٣

 ات الورقيةشركة مصنع شهد للمنتج ١٠١٠٢٠٤٠٥٣ هـ٢٦/٠٢/١٤٢٧ص في /٣٤٠

 الشرآٍة: المصدر

 الجهات المسئولة عن تنظيم القطاع
 .الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع هي وزارة التجارة والصناعة وقد قامت بمنح الشرآة آافة التراخيص والسجالت الالزمة وفق ما تقدم

 التراخيص
صناعة ما لم تقرر الدخول في أنشطة أخرى ليست موجودة ضمن أنشطتها ال تحتاج الشرآة إلى تراخيص أخرى من جهات غير وزارة التجارة وال

 .الحالية

 األراضي المملوآة
 : جوار المدينة الصناعية الثالثة، وفق المعلومات التالية–تمتلك الشركة أرضاً واحدة هي األرض الواقعة في الرياض 

 للدفاع المدني وذلك مقابل ٢م ٩٠٠ وبال مقابل عن وقد تنازل الشرآاء مجانًا. ٢ م٢٦٥٫٧٨٥٫٧٢مساحة األرض حسب الصك   •
هـ إلقامة مبنى لهم في المدينة الصناعية تبرعًا من الشرآاء لما للدفاع ٨/٦/١٤٢٤ في ٣٥٦٦/١١صك إفراغ للدفاع المدني برقم 

 .المدني من دور أنساني آبير في خدمة المجتمع وخدمة المدينة الصناعية على وجه التحديد
هـ ٠٧/٠٣/١٤١٧ بتاريخ ٤٤٥٥/٥م بموجب صك الملكية رقم ١٨/٠١/١٩٩٨هـ الموافق ١٩/٠٩/١٤١٨رض في تم شراء األ  •

 . ريال سعودي١٠٫٣٦٥٫٦١٠بمبلغ 



 

 
٤٧

  

 مال الرأس
 أسميسهم ) ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ (مليونخمسة وستون ريال سعودي مقسم إلى ) ٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (مليونستمائة وخمسون تم تحديد رأس مال الشرآة بمبلغ 

 .عشرة رياالت وجميعها أسـهم عادية) ١٠(، تبلغ قيمة السهم االسمية لكل منها متساوية القيمة
  أن تقرر زيادة رأس)بما فيها هيئة السوق المالية (قتصادية وبعد موافقة الجهات المختصةلجمعية العمومية غير العادية بعد التثبت من الجدوى االليجوز 

 وبمراعاة ، بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأآمله، لألسهم األصليةاالسميةرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة مال الشرآة مرة أو عدة م
وتوزع تلك  .آتتاب في األسهم الجديدة النقدية ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين األصليين أولوية اال.يقضي به نظام الشرآات ما

يحصلون عليه ما طلبوه من  يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما آتتاب بها بنسبة مام الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا االاألسه
ة على أال األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذي طلبوا أآثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلي

 .آتتاب العاميتبقى من األسهم لال يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما يتجاوز ما
مال  تخفيض رأس) بما فيها هيئة السوق المالية ( على مبررات مقبولة وبعد موافقة الجهات المختصة غير العادية بناًءوميةيجوز بقرار من الجمعية العم

يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن   عن حاجتها أو إذا منيت الشرآة بخسائر، والزاد الشرآة إذا ما
ويبين القرار طريقة هذا التخفيض وإذا آان . يقضي به نظام الشرآات  وبمراعاة ما،لتزاماتلتزامات التي على الشرآة وأثر التخفيض في هذه االاال

يومًا من تاريخ نشر قرار ) ٦٠(عتراضاتهم عليه خالل ستين انتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشرآة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء التخفيض 
 عترض أحد الدائنين وقدم إلى الشرآة مستنداته في الميعاداالتخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المرآز الرئيسي للشرآة، فإذا 

 . أو أن تقدم ضمانًا آافيًا للوفاء به إذا آان آجًال،المذآور وجب على الشرآة أن تؤدي إليه دينه إذا آان حاًال

 األسهم
 وفي هذه الحالة األخيرة . وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمةاالسمية،يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها  سمية والاتكون أسهم الشرآة 

 فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم ،والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشرآة. حتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى القيمة إلى االيضاف فرق
ملكية لتزامات الناشئة عن ن بالتضامن عن االيلؤو ويكون هؤالء األشخاص مس،ستعمال الحقوق المتصلة بالسهماأن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في 

ويعتبر نقل الملكية خالف ذلك ". السوق " سوق األسهم السعوديةت المدرجة ضمنايخضع نقل ملكية األسهم للقواعد واللوائح المنظمة للشرآو. السهم
 .الغيًا

 حقوق التصويت
ى األقل حق حضور الجمعيات علسهمًا ) ٢٠( عشرين على   لكل مساهم حائزويحق. للشرآة فئة واحدة من األسهم وال يعطى أي مساهم حقوق تفضيلية

وللمساهم أن يوآل عنه آتابة مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشرآة في حضور  ، والتصويت فيهاالعمومية، باألصالة أو النيابة
 .جتماعهم ممثل في االوتحسب األصوات في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل س. الجمعية العمومية

 .جتماعتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في اال
 أو ،جتماع إال إذا آان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض رأس المالآما تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في اال

 فال يكون القرار ،ندماج الشرآة أو دمجها في شرآة أو مؤسسة أخرىا أو ب،نقضاء المدة المحددة في نظامهاا أو بحل الشرآة قبل ،ة الشرآةبإطالة مد
 .جتماعصحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اال

 ،عمومية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحساباتلكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات ال
ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشرآة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله 

 .لشأن نافذًا ويكون قرار الجمعية في هذا ا،حتكم إلى الجمعيةاغير مقنع 

 الجمعية العمومية للمساهمين
 .المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المرآز الرئيسي للشرآةالعمومية الجمعية 

ر المتعلقة بالشرآة وتنعقد مرة على األقل فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العمومية غير العادية، تختص الجمعية العمومية العادية بجميع األموو
 . آما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى آلما دعت الحاجة إلى ذلك،نتهاء السنة المالية للشرآةأشهر التالية ال) ٦(في السنة خالل الستة 

 ولها أن تصدر قرارات في األمور ، عليها تعديلها نظامًاستثناء األحكام المحظوراتختص الجمعية العمومية غـير العادية بتعديل نظـام الشرآة األساسي ب
 . وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة،ختصاص الجمعية العمومية العاديةاالداخلة في 

جد فيها مرآز الشرآة الرئيسي ويتم نشر محضر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية العمومية في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يو
لى المساهمين إ بتوجيه الدعوة في الميعاد المذآور بخطابات مسجلة يكتفيويمكن أن . يومًا على األقل) ٢٥(نعقاد بخمسة وعشرين قبل الموعد المحدد لال

 .الجهات المختصة خالل المدة المحددة للنشرل إلى وترسل نسخة من الدعوة  وجدول األعما
 .من رأس المال على األقل%) ٥(جمعيات العمومية للمساهمين إذا طلب ذلك مراقب الحسـابات أو عــدد من المساهمين يمثل خمسـة في المائة تنعقـد ال

جتماع ال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في ايمثلون نصف رأس المال على األقلجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون ايكون  الو
 االجتماع ويعتبر . وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها سابقًا، السابقلالجتماعيومًا التالية ) ٣٠(جتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين اوّجهت الدعوة إلى 

 .الثاني صحيحًا أيًا آان عدد األسهم الممثلة فيه
، فإذا لم يتوفر هذا النصاب على األقل%)٥٠(يمثلون خمسون في المائة ذا حضره مساهمون جتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إال إايكون  الو

 الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من االجتماعالسابقة ويكون الفقرة  ثاٍن بنفس األوضاع المنصوص عليها في اجتماع األول وجهت الدعوة إلى االجتماعفي 
 .المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل



 

 
٤٨

جتماع وجامعًا يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه من أعضاء مجلس اإلدارة في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيرًا لال
 بالنيابة  وعدد األسهم التـي فـي حيازتـهم باألصالـة أو،جتماع الجمعية محضر يتضـمن أسمــاء المساهمين الحاضـرين أو الممثلينا ويحرر ب،لألصوات

 .جتماع وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في اال، وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها،تخذتا والقرارات التي ،وعـدد األصوات المقررة لها
 .جتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصواتان المحاضر بصفة منتظمة عقب آل وتدّو
 الزآـاة

 هامن أرباحالمستحقة عليها تقتطع الشرآة الزآاة و. المعمول بها في المملكة العربية السعوديةذات الصلة  الزآاة على المساهمين وفقًا لألنظمة تستحق
 .   الصافية قبل توزيعها

 مدة الشرآة وتصفيتها
ها، ويجوز دائمًا إطالة مدة الشرآة بقرار تصدره الجمعية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحويلتسعة وتسعون سنة ) ٩٩(مدة الشرآة 

 . األقلىبسنة علنتهاء أجلها االعمومية غير العادية قبل 
قتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفي ا على  الشرآة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العمومية غير العادية بناًءانتهاءعند 

 الشرآة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائمًا على إدارة الشرآة إلى أن يتم بانقضاءوتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة أو أآثر 
 .ختصاصات المصفيناختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع ا وتبقى ألجهزة الشرآة ،تعيين المصفي

 



 

 
٤٩

   

 سم الشرآةا

 .)قيد التحويل ( شرآة مساهمة سعودية- العبداللطيف لالستثمار الصناعيشرآة

 أغراض الشرآة

 .وقطع السجاد وسجاد الصالة وإنتاج الخيوط الخاصة بصناعة السجاد" الموآيت"إنتاج البساط  •
 . إنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية وترآيب وصيانة المكائن الصناعية وتأجير  اآلالت الصناعية •
 . االستثمار في جميع المجاالت الصناعية •
 .إنتاج وتوزيع مواد ومستلزمات الصناعة، واستيراد وتصدير وتوزيع المنتجات الصناعية •
 .تجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الصناعية واآلليات والمعدات والمكائن الصناعية واستيراد وتصدير آل ما ذآر •
 .يات والمعدات والمكائن الصناعية وتقديم آافة الخدمات ذات العالقةترآيب وتشغيل وصيانة وتطوير اآلل •
 .إقامة وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية •
 .تملك وصيانة وتأجير واستئجار المستودعات لحفظ المواد والمستلزمات الصناعية •
 . أعمال الوآاالت التجارية وعقود التوزيع •

  .الزمة من السلطات المختصة قبل ممارسة النشاط الذي يتطلب ذلكوسوف تقوم الشرآة بالحصول على التراخيص ال

 المرآز الرئيسي للشرآة

 ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توآيالت داخل ،  بالمملكة العربية السعوديةالرياضيقع المرآز الرئيسي للشرآة في مدينة  
 .المملكة العربية السعودية أو خارجها

  الشرآةمدة

، ويجوز دائمًا إطالة مدة الشرآة بقرار  قرار الوزير بالموافقة على إعالن تحول الشرآةتبدأ من تاريخ صدور تسعة وتسعون سنة ) ٩٩(مدة الشرآة 
 .غير العادية العامة تصدره الجمعية 

 مال الشرآة رأس

سهم متساوية القيمة  ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠خمسة وستون مليوندي مقسم إلى ريال سعو ٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مليونستمائة وخمسون حدد رأس مال الشرآة بمبلغ 
 .عشرة رياالت سعودية وجميعها أسـهم عادية) ١٠(تبلغ قيمة السهم االسمية لكل منها 

 

 األسهم

ة األخيرة يضاف فرق القيمة تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحال
 وجب عليهم أن يختاروا أحدهم نفإذا تملكه أشخاص عديدو. إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشرآة

 . الناشئة عن ملكية السهملينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات

 األسهمنقل ملكية 

 بعد إالفيما عدا أسهم المؤسسين فإنه ال يتم تداولها تسجيلها إلكترونيًا عن طريق النظام اآللي لمعلومات األسهم جميع أسهم الشرآة قابلة للتداول بعد 
 . موافقة هيئة السوق المالية

 سجل األسهم

 ، وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منهاأقاماهمهنهم ومحال  وجنسياتهم وِمأسماءهملمساهمين يتضمن لجل  بالقيد في ساالسميةتتداول األسهم 
ستكمال إجراءات نقل ا بنقل ملكية السهم في مواجهة الشرآة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذآور أو دوال يعتويؤشر بهذا القيد على األسهم، 

لتزامه بالقرارات التي تصدر ا في األسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشرآة واالآتتابويترتب على . ريق النظام اآللي لمعلومات األسهمالملكية عن ط
 . وسواء آان موافقًا على هذه القرارات أو مخالفًا لها، سواء آان حاضرًا أو غائبًا،من جمعيات المساهمين وفقًا ألحكام هذا النظام

 األسهماصدار 
 . تصدر الشرآة أسهما يتم تسجيلها إلكترونيًا عن طريق النظام اآللي لمعلومات األسهم

 زيادة رأس المال

مال الشرآة مرة أو عدة  أن تقرر زيادة رأس  الجهات المختصةقتصادية وبعد موافقة لجمعية العمومية غير العادية بعد التثبت من الجدوى االليجوز 
يقضي به نظام   وبمراعاة ما، لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأآملهاالسميةيدة بنفس القيمة مرات بإصدار أسهم جد

وتوزع تلك األسهم الجديدة   .آتتاب في األسهم الجديدة النقدية ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين األصليين أولوية اال.الشرآات
 ،يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة  بشرط أال يتجاوز ما،يملكونه من أسهم أصلية آتتاب بها بنسبة مااهمين األصليين الذين طلبوا االعلى المس

يحصلون   ماويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذي طلبوا أآثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز
 .آتتاب العاميتبقى من األسهم لال عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما



 

 
٥٠

 تخفيض رأس المال

مال  تخفيض رأسهيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة  على مبررات مقبولة وبعد موافقة  غير العادية بناًءوميةيجوز بقرار من الجمعية العم
يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن  ن حاجتها أو إذا منيت الشرآة بخسائر، والزاد ع الشرآة إذا ما

ويبين القرار طريقة هذا التخفيض وإذا آان . يقضي به نظام الشرآات لتزامات وبمراعاة مالتزامات التي على الشرآة وأثر التخفيض في هذه االاال
يومًا من تاريخ نشر قرار ) ٦٠(عتراضاتهم عليه خالل ستين اجة زيادة رأس المال عن حاجة الشرآة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء التخفيض نتي

عترض أحد الدائنين وقدم إلى الشرآة مستنداته في الميعاد االتخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المرآز الرئيسي للشرآة، فإذا 
 . أو أن تقدم ضمانًا آافيًا للوفاء به إذا آان آجًالً،مذآور وجب على الشرآة أن تؤدي إليه دينه إذا آان حاّالال

 تكوين مجلس اإلدارة

ين  واستثناء من ذلك ع.أعضاء  تعينهم الجمعية العمومية العادية لمدة ال تزيد على ثالث سنوات) ٧(يتولى إدارة الشرآة مجلس إدارة مؤلف من سبعة 
 .الشرآاء أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات من األعضاء  المبينة أسماؤهم في النظام األساسي للشرآة

 أسهم  الضمان

يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكًا لعدد من أسهم الشرآة ال تقل قيمتها االسمية عن عشرة آلف ريال وتودع هذه األسهم خالل ثالثين يومًا من 
ضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغرض، وتخصص هذه األسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة، وتظل غير تاريخ تعيين الع

من نظام الشرآات، أو إلى أن يفصل في الدعوى المذآورة وإذا لم ) ٧٦(قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية في المادة 
 .ضو مجلس اإلدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويتهيقدم ع

 انتهاء عضوية مجلس اإلدارة 

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته  باستقالة العضو  أو وفاته أو إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف واألمانة، أو إذا حكم بإفالسه، أو أجرى ترتيبات أو 
 وإذا شغر مرآز أحد أعضاء المجلس . صالح لعضوية المجلس وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكةصلح مع دائنية، أو اصبح غير 

جاز للمجلس أن يعين مؤقتًا عضوًا في المرآز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضـو 
د أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العمومية العادية في أقرب وقت ممكن الجديد مدة سلفه، وإذا هبط عد

 .لتعيين العدد الالزم من األعضاء

 صالحيات مجلس اإلدارة

 واإلشراف استثماراتهاياساتها وتحديد  ورسم سفي إدارة الشرآة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطاتالعامة  المقررة للجمعية االختصاصاتمع مراعاة 
 عالقتها مع الغير والجهات الشرآة في  على سبيل المثال ال الحصر تمثيل  وله على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، 

مال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية الحكومية والخاصة وأمام المحاآم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والع
وآافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرآة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشرآات والمؤسسات 

 والمدافعة والمرافعة والمخاصمة المخالصة والصلح وقبول األحكام ةلمطالبعلى اختالف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واإلقرار وا
آما للمجلس حق التوقيع على آافة أنواع العقود والوثائق . ونفيها والتحكيم عن الشرآة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما بحصل من التنفيذ

شترك فيها الشرآة مع آافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشرآات التي ت
االتفاقيات والصكوك أمام آتاب العدل والجهات الرسمية، وآذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت وإصدار الوآاالت الشرعية نيابة عن الشرآة، 

م واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسلي
آما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم . وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على آافة األوراق والمستندات والشيكات وآافة المعامالت المصرفية

 وللمجلس  . عاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنهاوطلب التأشيرات واستقدام األيدي ال
 . بعض أعمالهواحدًا أو أآثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة يوآل في حدود اختصاصه أن 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

وفي حدود ما نص عليه نظام الشرآات أو أية أنظمة أو األساسي للشرآة من النظام ) ٤٥(لمقررة في المادة تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة ا
قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له، ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العمومية العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس 

واتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا آما يشتمل التقرير المذآور على بيان ما اإلدارة خالل السنة المالية من ر
 .قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العمومية للشرآة

 لعضو المنتدب والسكرتيررئيس مجلس اإلدارة وا

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا آما يجوز له أن يعين من بين أعضائه نائبًا للرئيس وعضوًا منتدبًا، ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مرآز 
الرئيس الصالحية في دعوة مجلس ويكون للرئيس أو نائبه إذا تم تفويضه لذلك على نحو خطي من قبل . نائب رئيس المجلس ومرآز العضو المنتدب
 . اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس

مجتمعين أو منفردين بتمثيل الشرآة في عالقاتها مع ) في حالة تعيينهم(ب يختص رئيس مجلس اإلدارة أو نائب رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتد
آم  الشرعية والهيئات  القضائية وديوان المظالم  وآتاب العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان الغير و مع الجهات الحكومية والخاصة والمثول أمام المحا

العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية وآافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم  والحقوق المدنية وأقسام الشرآة والغرف التجارية والصناعية 
والمؤسسات على اختالف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والهيئات الخاصة والشرآات 

آما لهم حق التوقيع على آافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون . والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول األحكام واالعتراض عليها
والتوقيع على االتفاقيات والصكوك واإلفراغات أمام  آتاب العدل و الجهات الرسمية . شرآات التي تشترك فيها الشرآة وتعديالتهاحصر عقود تأسيس ال

، وآذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت ومتابعة المعامالت وتحصيل حقوق الشرآة وتسديد التزاماتها والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله 
م والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية واالستال

عن آما لهما تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم، وله أن يعين الوآالء والمحامين . والتوقيع على المستندات والشيكات
 . الشرآة وأن يفوض واحدًا أو أآثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة
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 . ويتمتع نائب الرئيس والعضو المنتدب باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة
 ونائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب، باإلضافة إلى المكافأة ويحدد مجلس اإلدارة  وفق تقديره المكافأة التي يحصل عليها آل من رئيس المجلس

 .  المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى هذا النظام
ويعين مجلس اإلدارة سكرتيرًا للمجلس سواًء من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد مكافآته، ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات  مجلس اإلدارة  ، 

ويحدد المجلس . الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي يوآلها إليه مجلس اإلدارةوتدوين القرارات 
 . مكافأته

 وال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس اإلدارة عن  عضوية آل منهم في المجلس ويجوز 
 .عادة تعيينهمدائمًا إ

 اجتماعات مجلس اإلدارة 

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على األقل، وتكون الدعوة خطية  ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاآس أو  البريد 
 .من األعضاءاإللكتروني، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك  أثنين على األقل  

 نصاب االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة

 خمسة من أ أعضاء المجلس  على األقل) ٥(ال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال إذا حضره 
 وتصدر قرارات مجلس اإلدارة باألغلبية المطلقة ألصوات أعضاء المجلس  •

ي الذي منه الحاضرين أو الممثلين في االجتماع، وعند تساوي األصوات يرجح الرأ
ولمجلس اإلدارة أن  يصدر . رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه

 قرارات بالتمرير عن
 يطلب أحد األعضاء آتابة اجتماع م طريق عرضها على آافة األعضاء متفرقين ما ل •

المجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع 
 . تالي له

 ضر االجتماعاتمحا

 على آافة أعضاء المجلس يوقعها رئيس المجلس والسكرتير بعد التصديق عليها من المجلس وذلك عتثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر توز
إثبات بتوقيع جميع األعضاء الحاضرين على إحدى نسخ المحضر،  وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير ، ويتم 

وعلى عضو المجلس أن يبلغ المجلس بما له من مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في . حضور أعضاء المجلس بكشف يوقع عليه الحضور
األعمال والعقود التي تتم لحساب الشرآة ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على 

 .ار الذي يصدر في هذا الشأنالقر

 اللجنة التنفيذية 

ويعني المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيسًا لها آما يحدد مجلس اإلدارة طريقة عمل اللجنة . مجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية
. لتي يوليها لها المجلس وفقًا لتعليمات وتوجيهات المجلسواختصاصاتها وعدد أعضائها والنصاب الضروري الجتماعاتها، وتمارس اللجنة الصالحيات ا

 .  للجنة التنفيذية إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي اقرها مجلس اإلدارةزوال يجو

 حضور جمعيات المساهمين   

) ٢٠(بها المرآز الرئيسي للشرآة، لكل شريك حائز  لعشرين الجمعية العمومية المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع 
سهمًا على األقل حق حضور الجمعية العمومية، وللمساهم أن يوآل عنه مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشرآة في حضور 

 الجمعية العمومية
 الجمعية العامة للتحول 

لتحقق من االآتتاب بكامل رأس مال الشرآة، والموافقة على النصوص النهائية لنظام الشرآة، والموافقة على ا: وتختص هذه الجمعية باألمور التالية 
على األقل ولكل شريك في اجتماعاتها صوت عن آل %) ٥٠ (ة بالمائنويشترط في صحة انعقادها حضور عدد من الشرآاء يمثل خمسو. نفقات التحول

 . سهم اآتتب به أو يمثله

  العادية العامة ة جمعيال

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية  غير العادية، تختص الجمعية  العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشرآة، وتنعقد مرة على األقل في السنة 
 .لحاجة لذلكخالل الستة  أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشرآة، آما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى آلما دعت ا

 غير العادية العامة الجمعية 

 أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في  ولها.ستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامًااالشرآة األساسي ب نظام تختص الجمعية العادية بتعديل 
 .ة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخير العامةختصاص الجمعية ا

  العامة دعوة الجمعيات 
تنعقد الجمعيات  العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة،  وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية  العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو 

ية  العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية في المائة من رأس المال على األقل، وتنشر الدعوة النعقاد الجمع%)  ٥(عدد من المساهمين يمثل خمسة 
 يومًا على األقل، ) ٢٥(توزع في المدينة التي بها  المرآز الرئيسي للشرآة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين 
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 الحضورإثبـات 

دد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوآالة وعدد يحرر عند انعقاد الجمعية آشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان ع
 .األصوات المخصصة لها ويكون لكل  ذلك مصلحة  االطالع على هذا الكشف 

 نصـاب الجمعية العمومية العادية

على األقل، فإذا لم يتوفر هذا من رأس المال %) ٥٠ (ةال يكون اجتماع الجمعية  العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون بالمائ
ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا آان عدد . يومًا التالية لالجتماع السابق ) ٣٠(النصاب في االجتماع وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين 

 .األسهم الممثلة فيه 

 غير العاديةالعامة نصـاب الجمعية 

رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا %) ٥٠ (ةمة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون بالمائال يكون اجتماع الجمعية  العا
النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان  ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على 

 .األقل 

  القرارات

وتصدر قرارات الجمعية العاملة غير . تصدر قرارات الجمعية العامة للتحول والجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع
لشرآة أو بحل الشرآة قبل انقضاء العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا آان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة ا

المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشرآة في شرآة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في 
 . االجتماع

 إجراءات الجمعيات العامة

جتماع الجمعية اجتماع وجامعًا لألصوات ويحرر بفي حالة غيابه ويعين الرئيس سكرتيرًا لال يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه
 وعدد األصوات المقررة لها والقرارات  بالوآالة محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو 

   تعـيين مراقب الحسـابات.جتماع أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االالتي وافقت عليها والقرارات  اتخذتالتي 
يكون للشرآة مراقب حسابات أو أآثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية  العامة سنويًا وتحدد مكافآته ويجوز لها إعادة تعيينه بما 

 . في هذا الصدديتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة
 وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ،طالع على دفاتر الشرآة وسجالتها وغير ذلك من الوثائقلمراقب الحسابات في آل وقت حق االو 

 .لتزاماتهااموجودات الشرآة و يحقق ضرورة الحصول عليها، وله أيضًا أن 

 تقرير مراقب الحسابات

السنوية تقريرًا يضمنه موقف الشرآة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها،  العامة  إلى الجمعية على مراقب الحسابات أن يقدم
 .أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشرآة للواقع أو يكون قد آشفه من مخالفات ألحكام نظام الشرآات  وما

 السـنة المـالية

 .  ديسمبر من آل سنة ميالدية٣١ للشرآة من أول يناير وتنتهي في  تبدأ السنة المالية

 مـيزانية الشـرآة

يعد مجلس اإلدارة في نهاية آل سنة مالية جردًا لقيمة أصول الشرآة وخصومها في التاريخ المذآور آما يعد  القوائم المالية وحساب األرباح والخسائر 
) ٦٠( ستين زعن السنة  المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك خالل فترة ال تتجاووتقريرًا عن نشاط الشرآة ومرآزها المالي 

 .يومًا على األقل)٥٥(ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية بخمسة وخمسين  . يومًا 

 تـوزيع األربـاح

 :ة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتيتوزع أرباح الشرآ
 نظامي، ويجوز للجمعية العامة احتياطيمن األرباح الصافية لتكوين %) ١٠(يجنب  •

 . المذآور نصف رأس المالاالحتياطيالعادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 
 أن تجنب نسبة ال تتجاوز  مجلس اإلدارة تراحاقللجمعية العامة العادية بناء على  •

 احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض من األرباح الصافية لتكوين%) ٢٠(
 .معينة

 .من رأس المال المدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  •
 مجلس من الباقي آمكافأة ألعضاء%) ٥(يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن  •

 .اإلدارة
 أو يحول إلى حساب يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين آحصة إضافية في األرباح •

 .. األرباح المبقاة
 . المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنويةالجهات الضوابط الموضوعة من استيفاءيجوز للشرآة بعد و 

 ســداد األربـاح

 . والصناعةهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارةتدفع األرباح المقرر توزيعها على المسا



 

 
٥٣

 خسـائر الشـرآة

ستمرار الشرآة أو ا ثالثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة  دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في ةخسائر الشرآإذا بلغت 
 . وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية، من هذا النظام)٦(بل أجلها المعين بالمادة حلها ق

 وليةؤدعـوى المسـ

 ،ولية المقررة للشرآة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا آان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص بهؤلكل مساهم الحق في رفـع دعوى المس
 .ويجب على المساهم أن يخطر الشرآة بعزمه على رفع الدعوى.  حق الشرآة في رفعها مازال قائمًابشرط أن يكون

 حل الشرآة وتصفيتها

 مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفي اقتراح على نتهاء الشرآة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العمومية غير العادية بناًءاعند 
نقضاء الشرآة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائمًا على إدارة الشرآة إلى أن يتم ا وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة ب.تحدد صالحيتهم وأتعابهمأو أآثر و

 .ختصاصات المصفيناختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع ا وتبقى ألجهزة الشرآة ،تعيين المصفي

 أحكام ختامية

 . ق المالية ولوائحه التنفيذية على آل ما لم يرد ذآره في هذا النظام األساسييطبق نظام الشرآات ونظام السو



 

 
٥٤

   
 عقود إيجار مصانع الشرآة في المدينة الصناعية

لصناعة والكهرباء تقع جميع مواقع الشرآة في المنطقة الصناعية الثانية الواقعة على طريق الخرج بموجب عقود إيجار موقعة بين الشرآة وبين وزارة ا
 :والمواقع وفق ما يلي.  سنة وتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة٢٥مدة آل عقد ) وزارة التجارة والصناعة حاليًا(آنذاك 

 مواقع مصنع شرآة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي: ٥٣الشكل رقم 
 الموقع مساحة األرض إجمالي اإليجار السنوي

 )١(ع رقم موق ٢ م٤٣,٠٠٠  ريال٣,٤٤٠
 )١(موقع رقم  ٢ م١٠,٠٠٠  ريال٨٠٠
 )١(موقع رقم  ٢ م١٠,٠٠٠  ريال٨٠٠

 )١(موقع رقم  ٢ م١٩,٨٦٦  ريال١٥٨٩,٢٨
 )٤(موقع رقم  ٢ م٣٠,٠٠٠  ريال٢,٤٠٠

 )٥(موقع رقم  ٢ م٦٠,٢٦٦  ريال٤٨٢١,٢٨
 )٥(موقع رقم  ٢ م٥٦,٢٥٠  ريال٤٥٠٠

 الشرآة: المصدر
 صنع الشرآة الوطنية للغزلمواقع م: ٥٤الشكل رقم 

 الموقع مساحة األرض  إجمالي اإليجار السنوي
 )٢(موقع رقم  ٢ م٣٤,٥٠٠  ريال٢,٧٦٠
 )٩(موقع رقم  ٢ م٦,٧٥٠  ريال٦٠٧,٥٠

 الشرآة: المصدر
 مواقع مصنع شرآة النسيج الشرقية: ٥٥الشكل رقم 

 الموقع مساحة األرض إجمالي اإليجار السنوي
 )٤(موقع رقم  ٢ م٣٠,٠٠٠  ريال٢,٤٠٠

 الشرآة: المصدر
 مواقع مصنع شرآة أدفأ للبطانيات: ٥٦الشكل رقم 

 الموقع مساحة األرض إجمالي اإليجار السنوي
 )٦(موقع رقم  ٢ م٢٧,٨٨٠  ريال٢,٢٣٠

 الشرآة: المصدر

 عقود التأمين
ضد جميع مخاطر الممتلكات لجميع الشرآات برقم ) الشرآة المؤمنة (.E.C المحدودة ACEترتبط الشرآة بعقد تأمين شامل مع شرآة التأمين العربية 

: وإجمالي القيمة المؤمنة .  ريال سعودي١٫٦٩٧٫٢٢٦م والقسط ٣١/٠٣/٢٠٠٧م إلى ١/٤/٢٠٠٦من :  ومدة التغطية ١٠ACE٣٠٠٥٣١/٠٥البوليصة 
 .  ريال سعودي١٫١٧٠٫٥٠٠٫٠١٥

 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
م وذلك بين ١٤/٠٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٥/٠١/١٤٢٧ وتاريخ ١٩٣٥قد قرض صناعي مع صندوق التنمية الصناعية السعودي برقم لدى الشرآة ع

 خمسة وثالثون مليون ريال يسدد على عشرة أقساط نصف ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠الصندوق آطرف أول، وشرآة النسيج الشرقية آطرف ثاني، بحد أقصى 
 ثالثة ماليين ونصف، والتاسع والعاشر بقيمة ٨ إلى ٥ ثالثة ماليين ريال، ومن ٤ إلى ١هـ وقيمة األقساط من ١٥/١٠/١٤٢٨سنوية يبدأ القسط األول في 

والغرض من القرض توسعة مصنع الشرآة القائم في المدينة الصناعية بالرياض إلنتاج البطانة الثانوية . أربعة ماليين وخمسمائة ألف ريال لكل منهما
وقد قدمت الشرآة سند رهن رهنت بموجبه آافة المباني والمنشآت القائمة للمشروع، وآذلك تم توقيع ضمانات من المالك .  والسجادواألساسية للموآيت

 ٣٥شخصيًا للمشروع وهم عمر العبد اللطيف، وأحمد بن عمر العبد اللطيف،عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف، وسليمان بن عمر العبد اللطيف بقيمة 
 .يال سعوديمليون ر

 التسهيالت البنكية
على شكل اعتمادات ) ساب حاليًا(مع البنك السعودي البريطاني ) م٣٠/١١/٢٠٠٥الموافق (هـ ٢٨/١٠/١٤٢٦لدى الشرآة عقد تسهيالت واحد بتاريخ 

آذلك تسهيالت عن عقود المتاجرة  مليون ريال سعودي و١٩٦مليون ريال مؤمن بسند أمر من الشرآة بقيمة ) ٣٢٠(وضمانات وتمويل بالمرابحة بمبلغ 
 . ) مليون ريال سعودي١٨٫٧٥(مليون دوالر أمريكي ) ٥(بالعمالت األجنبية بمبلغ 
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ي يؤآد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشرآة وشرآات المجموعة أنهم حتى تاريخ هذه النشرة ليسوا طرفًا في أي ادعاء أو تحكيم قضائي أو أ

أو المجموعة المالي ونتائج عملياتها، وأنه حسب علم أعضاء مجلس / متابعة أو تسوية منفردة أو مجتمعة من شأنها أن تؤثر سلبًا على وضع الشرآة و 
 .ااإلدارة واإلدارة العليا ال يوجد مؤشرات على وجود مثل هذه المقاضاة أو التحكيم أو اإلجراءات اإلدارية أو أنها غير مبتوت فيه



 

 
٥٦

   
يجب على المكتتبين المحتملين قراءة شروط وتعليمات االآتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب االآتتاب، حيث يعد التوقيع على طلب االآتتاب 

 .وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االآتتاب المذآورة

 االآتتاب
 .على طلب االآتتاب وتقديمه لمدير االآتتاب أو البنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتبإن التوقيع 

. من رأس المال المصرح به للشرآة% ١٠٠قبل انتهاء االآتتاب آان المساهمون البائعون باإلضافة إلى مجموعة العبد اللطيف القابضة يمتلكون 
من % ٣٠ االآتتاب في واألوالد القصر للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة من زوجها غير السعوديشخاص السعوديين الطبيعيين وسيكون بإمكان األ
ويمكن للمستثمرين المتقدمين بطلب االآتتاب الحصول على نشرة اإلصدار ونشرة اإلصدار المختصرة وطلب االآتتاب من البنوك . إجمالي أسهم الشرآة

 :على النحو التاليالمستلمة 

 
إلى تاريخ ) م٩/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٨/١١/١٤٢٧المذآورة في المملكة من تاريخ سيتم البدء باستالم طلبات االآتتاب في فروع البنوك 

وعند توقيع وتقديم طلب االآتتاب، سيقوم مدير االآتتاب أو البنك المستلم بختمه وتزويد المكتتب بصورة ). م١٨/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٧/١١/١٤٢٧
تاب غير مكتملة أو غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة البنك المستلم فإن طلب االآتتاب وفي حال تبين أن المعلومات المقدمة في طلب االآت. منه

 .سيعتبر الغيًا
يجب على المكتتب أن يوضح في طلب االآتتاب عدد األسهم التي يرغب االآتتاب بها، ويكون المبلغ اإلجمالي المطلوب من آل مكتتب هو حاصل 

عشرة أسهم، ويكون االآتتاب ) ١٠(إن الحد األدنى لالآتتاب هو . ريال سعودي للسهم ٤٢بها بسعر السهم البالغ ضرب عدد األسهم التي يرغب االآتتاب 
 .ف سهم لكل مكتتبآلون خمس) ٥٠٫٠٠٠(آما أن الحد األقصى لالآتتاب هو . في الحد األدنى ومضاعفاته

 : مصحوبا بما يلياالآتتاب  خالل فترة وإجمالي مبلغ االآتتابيجب أن يتم تقديم طلبات االآتتاب 
 .أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد •

 
 مجموعة سامبا المالية

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢١، الرياض ٨٣٣.ب.المرآز الرئيس، ص

 مصرف الراجحي   

 ، المملكة العربية السعودية١١٤١١، الرياض ٢٨. ب.المرآز الرئيس، ص

 
 البنك األهلي التجاري 

 العربية السعودية، المملكة ٢١٤٨١، جدة ٣٥٥٥. ب.المرآز الرئيس، ص

 
 البنك العربي الوطني 

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢٣، الرياض ٩٨٠٢. ب.المرآز الرئيس، ص

 )ساب(البنك السعودي البريطاني  

 ، المملكة العربية السعودية١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤. ب.المرآز الرئيس، ص

 

 بنك الرياض

 ، المملكة العربية السعودية١١٤١٦، الرياض ٢٢٦٢٢. ب.المرآز الرئيس، ص

 

 البنك السعودي الفرنسي 

 ، المملكة العربية السعودية١١٥٥٤، الرياض ٥٦٠٠٦. ب.المرآز الرئيس، ص

 البنك السعودي الهولندي 

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٣١، الرياض ١٤٦٧. ب.المرآز الرئيس، ص

 

 بنك الجزيرة 

 ، المملكة العربية السعودية٢١٤٤٢ ، جدة٦٢٧٧. ب.المرآز الرئيس، ص

 

 البنك السعودي لالستثمار 

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٨١، الرياض ٣٥٣٣. ب.المرآز الرئيس، ص

 
 بنك البالد

  ، المملكة العربية السعودية١١٤١١ ، الرياض ١٤٠. ب.المرآز الرئيس، ص
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 ).ألفراد العائلة(أصل وصورة دفتر العائلة  •
 .أصل وصورة صك الوآالة الشرعية أو صك الوصاية أو صك اإلعالة الشرعية •
 ).لأليتام(أصل وصورة صك الوالية  •
 )ودية المطلقة من زوج غير سعوديألبناء المرأة السع(أصل وصورة صك الطالق  •
 )ألبناء المرأة السعودية األرملة من زوج غير سعودي(أصل وصورة شهادة الوفاة  •
ألبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة من زوج غير (أصل وصورة شهادة الميالد  •

 )سعودي
ن يكتب الوآيل اسمه ويوقع على طلب االآتتاب وأن يرفق صورة وآالة سارية وفي حال تقديم الطلب بالوآالة عن المكتتب لألوالد واألبوين فقط، يجب أ

ويجب أن تكون الوآالة صادرة من آتابة العدل لألشخاص المقيمين في المملكة، أو من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في بلد المكتتب . المفعول
 .ي البنك المستلم بمطابقة الصور مع األصول وإعادة األصول للمكتتبويقوم الموظف المسؤول ف. لألشخاص المقيمين خارج المملكة

ُيكتفى بتعبئة طلب اآتتاب واحد للمكتتب الرئيسي وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا آان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد األسهم التي يتقدم 
يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيسي، ) أ: (المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي

يحصل المكتتب الرئيسي على آامل أرباح األسهم الموزعة عن ) ج(تعاد جميع المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيسي، ) ب(
وفي حال رغبت الزوجة االآتتاب باسمها لحسابها، فإنه يجب عليها تعبئة طلب اآتتاب مستقل، . كتتبين التابعيناألسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي وللم

 .وسوف يتم حينها اعتماد طلب االآتتاب المقدم منها وإضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اآتتاب الزوج باسمها
إذا اختلفت ) ٢(تتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الرئيسي، إذا رغب المك) ١: (ُيستخدم طلب اآتتاب منفصل في حالة

وفي . إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها) ٣(آمية األسهم التي يرغب التابع االآتتاب بها عن المكتتب الرئيسي، 
 . عندئذ اعتماد طلب االآتتاب المقدم منها، وإضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اآتتاب الزوج باسمهاحال قام الزوج باالآتتاب باسمها فسوف يتم

ويقر آل مكتتب بموافقته على االآتتاب في األسهم المحددة وامتالك ذلك العدد منها في طلبات االآتتاب المقدمة من المكتتب مقابل مبلغ يساوي عدد 
ويعتبر آل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسهم الذي تم تخصيصه . ريال سعودي لكل سهم ٤٢ فيها مضروبًا بسعر االآتتاب األسهم المطلوب االآتتاب

دفع المكتتب القيمة اإلجمالية لألسهم ) ٢(تقديم المكتتب الستمارة طلب االآتتاب إلى أي من البنوك المستلمة، ) ١: (له عند تحقق آل من الشروط التالية
 .تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي ُخصصت للمساهم) ٣( طلب االآتتاب بها بالكامل للبنك المستلم، التي

لم وإذا . ُتسدد آامل قيمة األسهم المكتتب بها لدى أحد فروع البنوك المستلمة بالخصم من حساب المكتتب لدى البنك المستلم الذي قدم له طلب االآتتاب
يكن للمكتتب حساب لدى البنك المستلم فيجب عليه أن يفتح حسابًا وذلك للقيام بتسجيل اآتتابه وذلك حسب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 

 .السعودي
سهم المخصصة له ما لم تزد هذه ويحق للشرآة أن ترفض الطلب آليًا أو جزئيًا إذا لم يستوف الطلب شروط االآتتاب وتعليماته، وسيقبل المكتتب عدد األ

 .األسهم عن األسهم التي اآتتب بها

 التخصيص ورد الفائض
ويجب على آل بنك مستلم أن يودع ". االآتتاب العام في شرآة العبداللطيف لالستثمار الصناعي"ستقوم البنوك المشارآة بفتح حساب أمانة تتم تسميته 

 .ي حساب األمانة المذآورالمبالغ التي قام بتحصيلها من المكتتبين ف
وفي حال زاد عدد األسهم المكتتب بها عن األسهم المطروحة لالآتتاب، . عشرة أسهم آحد أدنى) ١٠(يجب على آل مكتتب بأسهم االآتتاب، االآتتاب بـِ

على أساس تناسبي بناًء )  ُوجدتإن(عشرة أسهم لكل مكتتب، وسيتم تخصيص ما تبقى من األسهم المطروحة لالآتتاب ) ١٠(فسيتم تخصيص بحد أدنى 
مليون وتسعمائة وخمسون آلف ) ١٫٩٥٠٫٠٠٠(وإذا تجاوز عدد المكتتبين ". نسبة ما طلبه آل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االآتتاب فيها"على 

 . مكتتب، فإن الشرآة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين
وسوف يتم اإلعالن . إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االآتتاب أو البنوك المستلمة) إن ُوجد( يتم إعادة فائض االآتتاب وسوف

 ).م٢٤/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ٣/١٢/١٤٢٧عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه 
ويجب على المكتتبين االتصال بفرع البنك . لغ، وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين لدى البنك المستلمسترد المبالغ بالكامل بدون أي رسوم أو اقتطاع أي مب

 .المستلم الذي تم تقديم طلب االآتتاب فيه للحصول على أية معلومات إضافية

 إقرارات
 :بموجب تعبئة وتقديم نموذج طلب االآتتاب، فإن المكتتب

 .األسهم الموضحة في طلب االآتتابيوافق على اآتتابه في الشرآة بعدد  •
يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى آافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم  •

 .مضمونها
يوافق على النظام األساسي للشرآة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار، وبناًء على  •

 .ذلك يتم اآتتابه في األسهم المذآورة
الرجوع إليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشرآة و •

جّراء احتواء نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير آافية، أو 
نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قبول المكتتب باالآتتاب في حالة إضافتها 

 .في النشرة
ب االآتتاب التقدم يعلن أنه لم يسبق له وال ألي أحد من األفراد المشمولين في طل •

بطلب االآتتاب في أسهم الشرآة، وللشرآة الحق في رفض آافة الطلبات في حالة 
 .تكرار طلب االآتتاب
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يعلن قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االآتتاب وقبوله آافة شروط االآتتاب  •
 .وتعليماته الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار

 .ه بعد تقديمه للبنك المستلميتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديل •

 بنود متفرقة
يكون طلب االآتتاب وآافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا 

ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو ومديري الترآات والورثة، وُيشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدًا في هذه النشرة، 
 .التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة آتابية مسبقة من الطرف اآلخر

 . فقط ةواإلنجليزيتم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية 

 تداول
م، آنظام بديل لنظام معلومات األوراق الماليـة اإللكترونـي، وبدأ تداول األسهم اإللكترونـي في المملكة عام ٢٠٠١م تداول في عام تم تأسيـس نظا

الموافق (هـ ٥/١١/١٤٢٧مليار ريال سعودي حتى نهاية يوم  ١٫٣٢٤وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة عبر نظام تداول . م١٩٩٠
 . شرآة حتى تاريخه٨٤ ويبلغ عدد الشرآات المساهمة المدرجة في النظام ).م٢٦/١١/٢٠٠٦

ويتم .  ظهرًا٣:٣٠ صباحًا وحتى ١١ويتم التداول من الساعة . ونظام تداول يغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداًء بتنفيذ الصفقة وانتهاًء بالتسوية
 ٣:٣٠ إضافة لفترة قبل اإلغالق من الساعة ١٠دخال األوامر وتعديلها وإلغائها صباحًا من الساعة أما خارج هذه األوقات فيسمح بإ. خاللها تنفيذ األوامر

 .وتتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان وُتعَلن من ِقَبل إدارة تداول.  مساًء٤:٤٠إلى 
وبشكل عام، ُتنفذ أوامر السوق أوًال، وتليها األوامر محددة . عرتنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقًا للس

 .وفي حال إدخال عدة أوامر بالسعر نفسه فإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت اإلدخال. السعر
 السوق بشكل فوري ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، وتوفير بيانات

 .وتتم تسوية الصفقات آنيًا خالل اليوم، أي نقل ملكية األسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة. لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز
ؤولية مراقبة السوق وتقع على عاتق الهيئة مس. ويجب على الشرآة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول

 .بهدف ضمان عدالة التداول وآفاءة عمليات السوق

 تداول أسهم الشرآة
وتعتبر التواريخ . بهذا الخصوص" تداول"ُيتوقع البدء بتداول أسهم الشرآة بعد التخصيص النهائي ألسهم الشرآة، وسيتم اإلعالن في سوق األسهم 

 .ية ذآرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق الماليةواألوقات المذآورة في هذه النشرة تواريخ مبدئ
ال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في السوق، وتسجيل الشرآة في القائمة الرسمية وإدراج 

هم االآتتاب قبل ذلك حظرًا تامًا، ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من ويحظر تداول أس". تداول"أسهمها في السوق المالية 
 .التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشرآة أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة
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 مساًء قبل أسبوعين من فترة االآتتاب وخالل ٤ صباحًا حتى الساعة ٨٫٣٠آة من الساعة ستتوفر المستندات التالية للفحص في المرآز الرئيسي للشر

 :فترة االآتتاب
 .النظام األساسي للشرآة •
 .موافقة هيئة السوق المالية لطرح األسهم •
 .ترخيص وزارة التجارة والصناعة بتحول الشرآة لشرآة مساهمة سعودية •
م والقوائم المالية ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣لية القوائم المالية المراجعة للسنوات الما •

م من السنة المنتهية ٢٠٠٦ يونيو ٣٠األولية المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 .م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في 

 .موافقة خطية من مكتب األموي وأبو الخير على نشر تقريرهم ضمن نشرة اإلصدار •
 ذآر اسمهم في النشرة موافقة خطية من مكتب عبدالعزيز بن حمد الفهد على •

 .آمستشارين قانونيين لالآتتاب
موافقة خطية من مرآز الشرق األوسط لالستشارات على إيراد مقتطفات من تقريرهم  •

 .في هذه النشرة
 .الدراسة السوقية لمنتجات الشرآة المعدة من قبل مرآز الشرق األوسط لالستشارات •
 بكر وأبوالخير – ديلويت آند توش تقارير مستشار المراجعة المالية المعد من قبل •

 .وشرآاهم محاسبون قانيويون
 .تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي •
 . عقود إيجار مواقع مصانع الشرآة •
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ولية المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية م والقوائم المالية األ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ ديسمبر ٣١لقد تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للشرآة آما في 

م واإليضاحات المتعلقة بها المدرجة في نشرة اإلصدار هذه من ِقَبل األموي وأبوالخير ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١م من السنة المنتهية في ٢٠٠٦ يونيو ٣٠في 
 .آما هو مذآور في تقريرهم المرفق

موافقة  رلك أسهمًا أو مصلحة مهما آان نوعها في الشرآة، آما أعطى مكتب األموي وأبو الخيال يمت روتجدر اإلشارة إلى أن مكتب األموي وأبو الخي
 . ونصها آما وردت، وأنه لم يتم سحب تلك الموافقةاخطية على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه بصياغاته

 من قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة من هيئة السوق ٦م حسب ملحق ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ ديسمبر ٣١تم إعداد تقرير مراجعي الحسابات آما في 
 .المالية
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 لالستثمار الصناعي العبداللطيف شركة 
 الرياض ـ المملكة العربية السعودية

 وحدة وتقرير مراجعي الحساباتالقوائم المالية الم
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ وحتى ٢٠٠٦ يناير ١للفترة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وأبوالخيراألموي
 محاسبون قانونيون

 



 

 
٦٢

 
 لالستثمار الصناعية العبداللطيف شرك

 الرياض ـ المملكة العربية السعودية
 وحدة وتقرير مراجعي الحساباتالقوائم المالية الم

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ وحتى ٢٠٠٦ يناير ١للفترة من 
 

 
 جدول المحتويات

 
 صفحة                

 
 ٦٣        تقرير مراجعي الحسابات

 
 ٦٤          قائمة المركز المالي 

 
 ٦٥            قائمة الدخل 

  
 ٦٦        قائمة التغير في حقوق الشركاء 

 
 ٦٧         قائمة التدفقات النقدية 

  
 ٧٦ - ٦٨        إيضاحات حول القوائم المالية
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 تقرير مراجعي الحسابات
 

 المحترمين      الشركاء/  السادة
  لالستثمار الصناعي العبداللطيف شركة

  المملكة العربية السعودية-الرياض 
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
 

وتشمل الشركات الواردة فـي  (لالستثمار الصناعي العبداللطيف شركة   ل  الموحد      لقد راجعنا قائمة المركز المالي    
 وقوائم الدخل والتغير في حقوق      ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ كما هي عليه في      دة شركة ذات مسئولية محدو    -) ١إيضاح رقم   

 المرفقة المعتبرة    واإليضاحات ٢٠٠٦ يونيو   ٣٠وحتى   ٢٠٠٦ يناير   ١للفترة من     الموحدة الشركاء والتدفقات النقدية  
والمقدمـة  ركات  من نظام الش  ) ١٧٥(الشركة وفقاً لنص المادة     المعدة من قبل    الموحدة  جزءا من هذه القوائم المالية      

وأن مسئوليتنا هـي     الشركة   إن هذه القوائم المالية هي مسئولية إدارة      . لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها      
، وقد تمـت مراجعتنـا وفقـا لمعـايير            بناءاً على المراجعة التي أجريناها      الموحدة إبداء رأينا على القوائم المالية    
جـراء االختبـارات الالزمـة للـسجالت        إ المملكة العربية السعودية واشتملت على       المراجعة المتعارف عليها في   

جراءات األخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء رأينا حـول        إلالمحاسبية وا 
  . الموحدةالقوائم المالية

 
 :اله ككلالمذكورة أعالموحدة ن القوائم المالية أ     وفي رأينا، 

وتشمل الـشركات الـواردة فـي       ( لالستثمار الصناعي العبداللطيف   ةالموحد لشرك ـ تظهر بعدل المركز المالي      ١
  ونتـائج أعمالهـا وتـدفقاتها النقديـة        ٢٠٠٦ يونيو ٣٠كما في    شركة ذات مسئولية محدودة      -) ١إيضاح رقم   

فصاح للمعلومات التي تحتوي    إللعرض وا  في ضوء ا   ٢٠٠٦ يونيو   ٣٠ وحتى   ٢٠٠٦ يناير   ١للفترة من    الموحدة
عليها القوائم المالية ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية الـسعودية المالئمـة لظـروف                 

 .) ٢(الشركة ووفقاً ألسس التجميع الواردة في إيضاح رقم 
 . وعرض القوائم الماليةبإعدادق فيما يتعلللشركة ساسي ألـ تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام ا٢
 
 

 أبوالخير و   األموي          هـ١٤٢٧ شعبان ٦: التاريخ 
 اسبون قانونيون      مح      م٢٠٠٦ أغسطس  ٣٠: الموافق 

 
 

 )٢١٤سمير األموي ـ ترخيص رقم    (       
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 لالستثمار الصناعي  العبداللطيف شركة

  ٦٢٠٠ يونيو ٣٠ي كما فالموحد قائمة المركز المالي 
 )بالريال السعودي(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٠/٦/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٦  يضاحإ    الموجودات 

 :موجودات متداولة
 ٦٨,٩٠٥,٢٧٤  ١١٢,٤٧٤,٠٣٣     نقد في الصندوق ولدى البنوك   
 ٣٩٧,٧٨٠,٤٢٤  ٤١٥,٦٩٩,٤٨٥  ٣     ذمم مدينة   

 ٢٢٦,١٦٤,٢٦٢  ٢٤٠,٦٢٤,٢٩٠  ٤     بضاعة ومواد آخر المدة
  ١,٥١٣,٨٠٨  ٨,٩٠٨,٦٤٨    اً ومؤجلة مصاريف مدفوعة مقدم

  ٦٩٤,٣٦٣,٧٦٨  ٧٧٧,٧٠٦,٤٥٦    مجموع الموجودات المتداولة 
 

 :موجودات ثابتة وأخرى 
  ٤٤,٥٩٦,٨٦٤    ٩,٦٦٦,٥٨٠  ٥  أطراف ذات عالقةالمطلوب من 
 ٣٢٦,٠٦٤,٩٢٢   ٣٠٤,٩٠٤,٨٨٤  ٦   دات، صافيممتلكات ومع

 ١,٠٦٥,٠٢٥,٥٥٤ ١,٠٩٢,٢٧٧,٩٢٠      مجموع الموجودات
 

 المطلوبات وحقوق الشركاء 
 :مطلوبات متداولة

 ٥١,٠٤٠,٠٠٠ ١٩٥,٦٤٠,٤٦٧   ٧     قروض قصيرة األجل 
 ٥٠,٨٩٠,٠٨٨  ٣١,٥٧٩,٠٢١  ٨      ذمم دائنة

 ١٣,٦٩٧,٦٠٤  ١٠,٤١٢,٨٤٦       مصاريف مستحقة
  ١٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٩,١٦٣,٥٠٠  ٩    مخصص زكاة شرعية

  ١٣٤,٦٢٧,٦٩٢ ٢٥٦,٧٩٥,٨٣٤     مجموع المطلوبات المتداولة 
 

  ٨,٣٧٩,٠٦٦  ٨,٦٠٧,١٣٢      مخصص نهاية الخدمة
        ــ  ١٧,٥٠٠,٠٠٠  ١٠ قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 
  :حقوق الشركاء

 ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١١      رأس المال
 ٧٤,٦٨٣,٠٣٣  ٤٢,٣٣٣,٠٣٣  ١٢     احتياطي نظامي
       ــ  ٢٦,٧٨١,١٢٧  ١٣     احتياطي عام

 ٢٠٩,٩٧٤,٢٦٢   ــ            جاري الشركاء
  ٨٧,٣٦١,٥٠١  ٩٠,٢٦٠,٧٩٤      صافي ربح الفترة

 ٩٢٢,٠١٨,٧٩٦  ٨٠٩,٣٧٤,٩٥٤     مجموع حقوق الشركاء 
 

 ١,٠٦٥,٠٢٥,٥٥٤ ١,٠٩٢,٢٧٧,٩٢٠    لوبات وحقوق الشركاءمجموع المط
  

 ةيتجزأ من هذه القائم  الءاًتشكل جز) ١٩(إلى رقم ) ١( من رقم إن اإليضاحات المرفقة
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 لالستثمار الصناعي العبداللطيف شركة

   الموحدقائمة الدخل
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ وحتى ٢٠٠٦ يناير ١للفترة من 

 )بالريال السعودي(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        
        ٣٠/٦/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٦  

 ٣٣٤,٥٨٩,٤٧٧  ٤٠٩,٤٦٦,٥٨٧       المبيعات 
 )٢٣١,٠٦٧,٢١١( )٢٩٣,٧١٨,٩٦٣(    )١٤إيضاح (تكلفة المبيعات : ينزل

  
 ١٠٣,٥٢٢,٢٦٦  ١١٥,٧٤٧,٦٢٤      الربح اإلجمالي من األعمال

 
 ) ٨,٦٧٦,٨٩٠  )١٤,٠٣٥,٥٩١(  )١٥إيضاح (المصاريف اإلدارية والعمومية : ل ينز

 ) ٦,٨٠٢,٥٧٥(  ) ٩,٠٨٠,١٠٢(    )١٦إيضاح (المصاريف البيعية       : 
 ٨٨,٠٤٢,٨٠١   ٩٢,٦٣١,٩٣١      صافي الربح التشغيلي 

 
  ٤,٣١٨,٧٠٠  ٣,١٢٨,٨٦٣      إيرادات أخرى: يضاف 

  ٩٢,٣٦١,٥٠١  ٩٥,٧٦٠,٧٩٤       صافي الربح
 ) ٥,٠٠٠,٠٠٠( ) ٥,٥٠٠,٠٠٠(     )٩إيضاح (الزكاة الشرعية : ينزل 

  ٨٧,٣٦١,٥٠١  ٩٠,٢٦٠,٧٩٤       صافي الربح
 
 
 
 

 ةيتجزأ من هذه القائم  الءاًتشكل جز) ١٩(إلى رقم ) ١( من رقم إن اإليضاحات المرفقة
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 لالستثمار الصناعي  العبداللطيف شركة
  الموحدة مة التغير في حقوق الشركاءقائ

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ وحتى ٢٠٠٦ يناير ١للفترة من 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 المجمـوع األرباح المبقاة جاري الشركاء احتياطي عام احتياطي نظامي رأس المال 
 ٧١٩,١١٤,١٦٠        ــ    ٢٦,٧٨١,١٢٧        ــ      ٤٢,٣٣٣,٠٣٣  ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١/١/٢٠٠٦الرصيد في 

       
      ـــ      ـــ )٢٦,٧٨١,١٢٧( ٢٦,٧٨١,١٢٧      ـــ      ـــ )١٣إيضاح (تحويل جاري الشركاء إلى االحتياطي العام 

 ٩٠,٢٦٠,٧٩٤ ٩٠,٢٦٠,٧٩٤      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ الربح الصافي للفترة
 _________ ________ ________ _________ ________ _________ 

 ٨٠٩,٣٧٤,٩٥٤ ٩٠,٢٦٠,٧٩٤ .      ـــ      ٢٦,٧٨١,١٢٧ ٤٢,٣٣٣,٠٣٣ ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠/٦/٢٠٠٦الرصيد في 
 
 
 
 
 

 ةيتجزأ من هذه القائم  الءاًتشكل جز) ١٩(إلى رقم ) ١( من رقم إن اإليضاحات المرفقة
 
 
 



 

 
٦٧

 
 لالستثمار الصناعي  العبداللطيف شركة

  الموحدة قائمة التدفقات النقدية
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ وحتى ٢٠٠٦ يناير ١للفترة من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٣٠/٦/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٦    :التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 
 ٨٧,٣٦١,٥٠١  ٩٠,٢٦٠,٧٩٤       الربح الصافي 

 :تعديالت على الربح الصافي 
 ٢٦,٤٤٣,٣٨١  ٣٦,١٩١,٠٤١       إستهالكات

  ١,٢٦٦,٥٥٥  ١,٦٣٤,٣٤٣      مخصص نهاية الخدمة
 ١١٥,٠٧١,٤٣٧        ١٢٨,٠٨٦,١٧٨ الربح من األعمال قبل التغيرات في بنود رأس المال العامل  
 

 )٥٢,٨٣٦,٥٦١(        الذمم المدينة
 )٥٤,٢٠٠,٧٦٨ ( 

 )٢٦,٢٣٨,٣١٣(  ١٤,٥٩٦,٧٨٧      بضاعة ومواد آخر المدة
 ٦٥٥,٨٢٠       )٨٦٩,٢٧١(   وموجودات أخرىالمصاريف المدفوعة مقدماً 

 ) ١٩,٢٥١,٦٤٧( ) ٧,٦٢١,٩٢٢(     أطراف ذات عالقةالمطلوب من 
 ٩,٣٥٦,٧٦٢   )٤١,٤٥٨,٣٤٤(       الذمم الدائنة 

 ٢,٣٤٤,٤٢٦   ٣٨٩,٥٧٨    تدراك الزكاة الشرعيةالمصاريف المستحقة واس
        ــ ) ١,٣٥٩,٠٢٦(      نهاية خدمة مدفوعة 

 ٢٧,٧٣٧,٧١٧  ٣٨,٩٢٧,٤١٩     عمليات التشغيلمن متولدصافي النقد ال       
 

  : االستثمارالتدفقات النقدية من عمليات 
 )٣٠,٩٣٧,٣٠٢(     ممتلكات ومعدات ، صافيإضافات
 )٣٣,١٠٧,٩٩٤ ( 

         ــ  ١٥,٩٥٨     استبعاد ممتلكات ومعدات ، صافي
 ) ٣٣,١٠٧,٩٩٤( ) ٣٠,٩٢١,٣٤٤(   االستثمار عمليات في المستخدمصافي النقد 

)١(  
 : التدفقات النقدية من عمليات التمويل 

 ٢٤٧,٥٠٠  )     ٤٤,١٧٧,٤٥٠(        قروض
 ) ٨٧,٣٠٥,٤٤٢(        ــ       جاري الشركاء 

 ) ٨٧,٠٥٧,٩٤٢(   )٤٤,١٧٧,٤٥٠(    عمليات التمويلفي المستخدمصافي النقد        
  
 )٣٦,١٧١,٣٧٥(   التغير في النقد بالصندوق ولدى البنوكصافي 

 )٩٢,٤٢٨,٢١٩( 
  ١٦١,٣٣٣,٤٩٣  ١٤٨,٦٤٥,٤٠٨   فترة بداية ال- الصندوق ولدى البنوك النقد في
  ٦٨,٩٠٥,٢٧٤ ١١٢,٤٧٤,٠٣٣    فترة نهاية ال- الصندوق ولدى البنوك النقد في

 
 

 ةيتجزأ من هذه القائم  الءاًتشكل جز) ١٩(إلى رقم ) ١( من رقم إن اإليضاحات المرفقة
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 لالستثمار الصناعي  العبداللطيف شركة
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية

  ٦٢٠٠ يونيو ٠٣ كما في
 )بالريال السعودي(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ـ الوضع النظامي وطبيعة نشاط الشركة١ إيضاح

شركة ذات مسئولية محدودة تمارس نشاطها بموجب السجل التجاري         هي   شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي      -
 هــ وفقـاً لقـرار وزارة الـصناعة          ١٤١٠ صفر   ٢٦ صادر من مدينة الرياض بتاريخ       ١٠١٠٠٧٣٦٨٥رقم  

هـ وتقوم الـشركة    ٢٨/٨/١٤١٢ص تاريخ   /٥٠٣هـ تعديل للرقم    ٢٢/١١/١٤٢٥ تاريخ   ١٦٤٨والكهرباء رقم   
 . بإنتاج قطع السجاد والموكيت ومستلزماتها من الخيوط والغراء 

 

 إن القوائم المالية الموحدة تشتمل على حسابات الشركة والشركات التابعة المذكورة أدناه وهي شركات سـعودية                 -
الباقية مملوكة ملكية غير مباشـرة عـن         % ١٠وأن نسبة    % ٩٠ئولية محدودة مملوكة للشركة بنسبة      ذات مس 

 .طريق شركتين من الشركات التابعة وعلى هذا األساس تم توحيد كامل القوائم المالية للشركة والشركات التابعة
 : ناعية التالية  تمارس الشركات التابعة نشاطها بموجب السجالت التجارية والتراخيص الص-
 هـ  ٧/٧/١٤١٦ تاريخ   ١٠١٠١٣٩٣٩٨سجل تجاري رقم    )  شركة ذات مسئولية محدودة   ( الشركة الوطنية للغزل     -أ

 . هـ٢٢/١١/١٤٢٥ص تاريخ /٩٤٩بموجب الترخيص الصناعي رقم خيوط الغزل الدائرية وتقوم الشركة بإنتاج 
 ٢٣/٢/١٤٢٥ تـاريخ    ١٠١٠١٩٦٧٠٠ تجاري رقـم     سجل) شركة ذات مسئولية محدودة   ( شركة النسيج الشرقية     -ب

وتقوم الشركة بإنتاج خيوط البولي بروبلين وبطانة السجاد األساسية والثانوية من البولي بروبلين بموجب الترخيص               
 . هـ ١٨/١/١٤٢٥ص تاريخ /١٣٠الصناعي المعدل رقم 

هــ  ١٢/٣/١٤١٤ تاريخ   ١٠١٠١١٤٦٥٧سجل تجاري رقم    ) شركة ذات مسئولية محدودة   ( شركة أدفا للبطانيات     -ج
 . هـ ٥/١/١٤٢٣ص تاريخ /٧وتقوم الشركة بصناعة البطانيات بموجب الترخيص الصناعي المعدل رقم 

 تـاريخ   ١٠١٠١٤٢٣٨٢سـجل تجـاري رقـم       ) شركة ذات مـسئولية محـدودة     ( شركة نادين العربية لأللوان      -د
 مثبتة لأللوان بموجب الترخيص الصناعي المعدل       هـ وتقوم الشركة بإنتاج الملونات البالستيكية ومواد      ١/٢/١٤١٧

 . هـ٢٠/١٠/١٤٢٤ص تاريخ /١٣٥٥رقم 
 تـاريخ   ١٠١٠٢٠٤٠٥٣سـجل تجـاري رقـم       ) شركة ذات مسئولية محدودة   ( مصنع شهد للمنتجات الورقية      -هـ
ي رقم  بموجب الترخيص الصناع  إنتاج المواسير الكرتونية للف المنتجات النسيجية       ب المصنع   هـ ويقوم ٧/١١/١٤٢٥

 . هـ ١٢/٤/١٤١٧ص تاريخ /٣٣٧
 . تبدأ السنة المالية للشركة والشركات التابعة في أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من ذات العام-
  .٢٠٠٦ يونيو ٣٠ وحتى ٢٠٠٦ يناير ١ إن القوائم المالية المرفقة تشمل الفترة من -

 :ـ أهم السياسات المحاسبية ٢إيضاح 
وأن عداد البيانات المالية بالريال السعودي وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية الـسعودية     تم إ 

) ١(القوائم المالية الموحدة تتضمن سياسات حسابات الشركة والشركات التابعة الموحدة الواردة في إيـضاح رقـم                 
 : ة السياسات المحاسبيهذه وفيما يلي ملخص ألهم أعاله 

 : أ ـ أساس القيد المحاسبي 
    تتبع الشركة مبدأ التكلفة التاريخية في إثبات موجوداتها ومطلوباتها كما وتأخذ بمبدأ االسـتحقاق عنـد إعـدادها                  

 .للحسابات الختامية 
 : توحيد القوائم المالية -ب

وائم المالية الموحدة فقد تـم اسـتبعاد جميـع              تم توحيد القوائم المالية بتجميع البنود المتشابهة وألغراض أعداد الق         
 .األرصدة والعمليات الهامة فيما بين الشركة والشركات التابعة 

 



 

 
٦٩

 
 

 : ج ـ الذمم المدينة 
ويتم .     يظهر رصيد الذمم المدينة بصافي القيمة القابلة للتحقق ناقصاً أية مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها 

 .المشكوك في تحصيلها تكوين مخصص مقابل الديون 
 : ـ بضاعة ومواد آخر المدةد

متوسط   طريقة على أساس ويتم تقييم التكلفة آخر المدة بسعر التكلفة  أو السوق أيهما أقل خاميتم إظهار مواد
 .السعر 

 واأليدي العاملة ومصاريف التصنيع  الخام المواد تكلفة على وتحت التشغيلوتشمل التكلفة للبضاعة الجاهزة
 . والتي لها عالقة واضحة بالمخزون غير مباشرةالمصاريف الالمباشرة و

 ـ الممتلكات والمعداتهـ 
تظهر الممتلكات والمعدات بصافي التكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم، ويتم احتساب االستهالك عليها على 

 اد النسب التاليةأساس حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت وباعتم
 % ٧,٥ - % ٣    ـ مباني  
  %١٠    ـ شبكة الطرق الداخلية  
  %١٥ - % ١٢,٥     مكائن وآالت ومعدات-  
 % ١٢,٥         والغزل ـ آالت النسيج  
 %٢٥     ـ السيارات  
   %١٥     ـ أثاث وأجهزة  

  %١٢,٥                 ـ قطع غيار
 %٢٠     ـ عدد وأدوات  

 
 : مخصص تعويض نهاية الخدمة –و 

     يتم دفع تعويض نهاية الخدمة كل سنتين عند نهاية عقد العامل وقد تم احتساب االستدراك لتعـويض نهايـة                   
 .الخدمة المترتبة على الشركة والشركات التابعة طبقاً لنظام العمل والعمال والسعودي 

 : ـ المبيعاتز
إن المبيعات التي تمت خـالل العـام بـين          . واتير وتسليم البضاعة للعمالء     يتم قيد المبيعات عند إصدار الف      

 .الشركات الموحدة حساباتها  قد تم حذفها من مبلغ المبيعات 
 :  تحويل العملة األجنبية –ح 

ويـتم       يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة               
استخدام سعر التحويل في نهاية السنة لتحويل األرصدة والعمليات بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي ويـتم                

 .إظهار أي أرباح أو خسائر جوهرية ناتجة عن ذلك في قائمة الدخل  
 :الزكاة الشرعية  ـ ط

ية ويتم قيد االستدراك في قائمـة       تخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعود          
الدخل على أساس االستحقاق ويجري تسجيل أي فروقات بين المخصص والربط النهائي حين يتم اعتمـاد                

 .الربط النهائي 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 

 
٧٠

 
 

 :ـ الذمم المدينة ٣إيضاح 
       ٣٠/٦/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٦  
  ٣٧٣,٢٥٣,٩٦١ ٣٩٠,٣١٤,٢٩٤     عمالء وذمم تجارية 
   ــ      ٢٠,٠٠٠,٠٠٠     حت التحصيلشيكات ت 

  ١٠,١٠٥,٧٤٩   ٩,٦٢٨,٠٢٢      مدفوع مقدما لموردين
 ١,٧٧٠,١٠١  ١,٢٤٨,٩٢٢     موظفينعهد وذمم  
  ٢٠,٩٥٩,٠٧٢   ٥,٩٩٩,٦٩٥    اعتمادات مستندية وتحاصيل 
  ٧١٦,٣٧٦  ٣٣,٣٨٧      أخرىذمم  
       ٤٠٦,٨٠٥,٢٥٩  ٤٢٧,٢٢٤,٣٢٠ 
   )٩,٠٢٤,٨٣٥(  )١١,٥٢٤,٨٣٥( خصص ديون مشكوك في تحصيلهام: ينزل  
        ٣٩٧,٧٨٠,٤٢٤ ٤١٥,٦٩٩,٤٨٥ 

 
 

 : ـ بضاعة آخر المدة ٤إيضاح 
       ٣٠/٦/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٦  
 ١٥٨,١٣٠,٣٠٨  ١٥٠,٤٧٨,٠٨٢      مواد خام  
 ١٩,٠٢١,٥١٨  ٢١,٦٩٤,٩١٠    بضاعة تحت التشغيل 
  ٤٩,٧٦٢,٨٠١  ٦٠٦٩,٨٣٧,٤     بضاعة جاهزة 
        ٢٢٦,٩١٤,٦٢٧ ٢٤٢,٠١٠,٤٥٢ 
     )٧٥٠,٣٦٥( ) ١,٣٨٦,١٦٢(   مخصص بضاعة راكدة: ينزل  
        ٢٢٦,١٦٤,٢٦٢ ٢٤٠,٦٢٤,٢٩٠ 

 
 

  : أطراف ذات عالقةـ المطلوب من ٥إيضاح 
       ٣٠/٦/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٦  
 ١,٩٧٧,٩٣٥  ١,٩٧٧,٩٣٥   مركز التدريب السعودي  
 ١٠,٩٣١,٨٧٩       ــ      المدينةأسمنت 
 ١٣,٤٤٦,٥٥٧  ٧,٦٨٨,٦٤٥   مجموعة العبداللطيف التجارية 
  ١٨,٢٤٠,٤٩٣        ــ  شركة عمر العبداللطيف للعقارات 
       ٤٤,٥٩٦,٨٦٤  ٩,٦٦٦,٥٨٠  
 
 

 
 
 الـشركة   إن رصيد المطلوب من أطراف ذات عالقة الظاهرة أعاله ناتج عن عالقة تجارية وتمويلية مع               

 .والشركات التابعة وأن الرصيد غير خاضع للعمولة 
 



 

 
٧١

 
 :ـ ممتلكات ومعدات٦إيضاح 

 :التكلفــــة 
آالت تحت  أثاث وأجهزة سيارات آالت شبكة الطرق مباني 

 التركيب
 المجموع قطع غيار

الرصيد في 
١/١/٢٠٠٦ 

١,٢١٣,٨١٦,٦٩٣ ٣٧,٨٢٧,٦٤٩ ٨,٥٢٥,١١٣ ٤٩,٣٢٨,٨١٠ ٢٣,٠١٦,٣٥٣ ٩٦٧,٦١٨,٣٧٣ ٥,٥٤٥,٢٥٧ ١٢١,٩٥٥,١٣٨ 

 ٣٠,٩٣٧,٣٠٢ ٥,٣٥٤,٠٤٩ ٢٤,٠٦١,٠٣٧ ٦٠٥,٥٣٥ ٩١٦,٦٨١      ــ      ــ      ــ إضافات

 ٨٦,٠٠٠      ــ      ــ      ــ ٨٦,٠٠٠      ــ      ــ      ــ إستبعادات

     ــ         ــ  )١٤,٣٠٨,٠٠٨(      ــ    ــ ١٤,٣٠٨,٠٠٨      ــ      ــ تحويالت

الرصيد في 
٣٠/٦/٢٠٠٦ 

١,٢٤٤,٦٦٧,٩٩٥ ٤٣,١٨١,٦٩٨ ١٨,٢٧٨,١٤٢ ٤٩,٩٣٤,٣٤٥ ٢٣,٨٤٧,٠٣٤ ٩٨١,٩٢٦,٣٨١ ٥,٥٤٥,٢٥٧ ١٢١,٩٥٥,١٣٨ 

 
 :االستهالك المتراكم 

آالت تحت  أثاث وأجهزة سيارات آالت شبكة الطرق مباني 
 التركيب

 المجموع قطع غيار

الرصيد في 
١/١/٢٠٠٦ 

 ٩٠٣,٦٤٢,١١٢ ١٢,٥١٩,١٣٤      ــ ٤٢,٤٥٠,٩٧٠ ٢١,٦٠٥,٤٨٣ ٧٤١,٣٧١,٧٩٤ ٢,٢٨٣,٨٤٨ ٨٣,٤١٠,٨٨٣

 ٣٦,١٩١,٠٤١ ٢,٥٣١,٥٥٠      ــ ١,٠٣٧,٥٥٤ ٣٤٠,٢١٣ ٢٨,٥٦٦,٨٨٢ ٣٥٠,٨٣٩ ٣,٣٦٤,٠٠٣ إضافات
 ٧٠,٠٤٢      ــ      ــ      ــ ٧٠,٠٤٢      ــ      ــ      ــ إستبعادات
      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ ــ           ــ      ــ تحويالت

الرصيد في 
٣٠/٦/٢٠٠٦ 

 ٩٣٩,٧٦٣,١١١ ١٥,٠٥٠,٦٨٤      ــ ٤٣,٤٨٨,٥٢٤ ٢١,٨٧٥,٦٥٤ ٧٦٩,٩٣٨,٦٧٦ ٢,٦٣٤,٦٨٧ ٨٦,٧٧٤,٨٨٦

 
صافي القيمة 

 الدفترية 
٣٠٤,٩٠٤,٨٨٤ ٢٨,١٣١,٠١٤ ١٨,٢٧٨,١٤٢ ٦,٤٤٥,٨٢١ ١,٩٧١,٣٨٠ ٢١١,٩٨٧,٧٠٥ ٢,٩١٠,٥٧٠ ٣٥,١٨٠,٢٥٢ 

 
 .إن المباني مقامة على أراضي مستأجرة من وزارة الصناعة والكهرباء 
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 : ـ قرض قصير األجل ٧إيضاح 
 : يتمثل رصيد قرض قصير األجل بما يلي 

       ٣٠/٦/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٦  
 ٥١,٠٤٠,٠٠٠  ــ          قرض إسالمي من بنك الرياض

        ــ    ١٩٥,٦٤٠,٤٦٧    قرض إسالمي من بنك ساب 
       ٥١,٠٤٠,٠٠٠   ١٩٥,٦٤٠,٤٦٧  

 

لتمويـل  ) بنك سـاب    ( حصلت الشركة علي قرض قصير األجل على شكل عقود مرابحة مع بنك محلي               -
 .إن هذه التسهيالت مضمونة بسند أمر من الشركة تستحق الدفع عند الطلب . عملياتها التشغيلية

 ريـال مـع     ٥١,٠٤٠,٠٠٠نك الرياض بمبلـغ      على قرض من ب    ٢٤/١١/٢٠٠٤حصلت الشركة بتاريخ     -
هذا وقد تم تسديد كامل قيمة القـرض خـالل عـام           . الخدمات البنكية وبضمانات شخصية مقدمة من الشركاء        

 .  بتاريخ استحقاقه ٢٠٠٥
  : الذمم الدائنةـ ٨إيضاح 
       ٣٠/٦/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٦  
 ٣٠,٤٤٥,٨٦١  ٢٠,٢٧٩,٤٤٤       موردين 
 ١٠,٠٨٠,٩٥٩  ١١,٠٤٩,٢٣٧    من عمالءدفعات مقدمة  
 ٨٤,٥٩٦  ١٣٠,٢١٩      موظفين 
  ١٠,٢٧٨,٦٧٢  ١٢٠,١٢١     ذمم أخرى 
       ٥٠,٨٩٠,٠٨٨  ٣١,٥٧٩,٠٢١  
 : ـ الزكاة الشرعية ٩إيضاح 

 : إن حركة مخصص الزكاة الشرعية كما يلي  -
       ٣٠/٦/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٦  
 ١٤,٠٠٠,٠٠٠  ١٣,٦٦٣,٥٠٠      ١/١الرصيد في  
 ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥,٥٠٠,٠٠٠     المكون للفترة 
        ــ  ــ          المسدد خالل الفترة 
  ١٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٩,١٦٣,٥٠٠    ٣٠/٦الرصيد في  

 
 ريـال   ٥,٥٠٠,٠٠٠ مبلغ   ٢٠٠٥ و   ٣٠/٦/٢٠٠٦بلغت الزكاة المقدرة لفترة الستة أشهر المنتهية في          -

 .والي  ريال على الت٥,٠٠٠,٠٠٠ومبلغ 
  إلى مصلحة الزكاة والدخل ٢٠٠٥لم تقدم الشركة القوائم المالية واإلقرارات الزكوية عن عام  -
  .٢٠٠٤حصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية حتى عام  -

 
 :ـ قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي١٠إيضاح 

الشركة قرض طويـل األجـل  بمبلـغ         حصلت الشركة على موافقة من صندوق التنمية الصناعية السعودي لمنح           
إن هذا القرض   .  ريال   ١٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال وتم الحصول على دفعة أولى من هذا القرض قيمتها            ٣٥,٠٠٠,٠٠٠

ويستحق هذا القرض الـسداد     ). إحدى الشركات التابعة    (مضمون برهن ممتلكات ومعدات شركة النسيج الشرقية        
 .هـ ١٥/٤/١٤٣٣تهي في  هـ وتن١٥/١٠/١٤٢٨على عشرة أقساط تبدأ من 

 
 
 

 
 

 : ـ رأس المال ١١إيضاح 
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مليون حـصة   ) ١١( ريال مقسم إلى     ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ م مبلغ    ٣٠/٦/٢٠٠٥   بلغ رأس مال الشركة كما في       
 : ريال تم توزيعها على الشركاء كما يلي  ) ٥٠(قيمة كل حصة 

 
ــة  عدد الحصص أسم الشريـــك قيمـ

 الحصة 
 النسبة  اإلجمالــــي 

   % ١٠ ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١,١٠٠,٠٠٠ عمر سليمان صالح العبداللطيف  -١
   % ١٠ ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١,١٠٠,٠٠٠  سليمان عمر سليمان العبداللطيف -٢
   % ١٠ ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١,١٠٠,٠٠٠  أحمد عمر سليمان العبداللطيف -٣
   % ١٠ ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١,١٠٠,٠٠٠ عبداللطيف عمر سليمان العبداللطيف-٤
   %٦٠ ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠  ٦,٦٠٠,٠٠٠  مجموعة العبداللطيف القابضة-٥
 ١٠٠ ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠   ١١,٠٠٠,٠٠٠%  
 
مليون ريـال ليـصبح رأس   ) ١٠٠( زيادة رأس مال الشركة مبلغ ٢١/١٢/٢٠٠٥ كما قرر الشركاء بتاريخ      -

وقد تـم   . باح واالحتياطي النظامي  مليون ريال وقد تم تغطية الزيادة من األر       ) ٦٥٠(المال بعد الزيادة مبلغ     
 . إنهاء اإلجراءات النظامية لهذا التعديل

 
ريال تم توزيعهـا علـى      ) ٥٠(مليون حصة قيمة كل حصة      ) ١٣( أصبح رأس المال بعد الزيادة مقسم إلى         -

 : الشركاء كما يلي 
قيمــة  عدد الحصص إســـم الشريـــك

 الحصة 
 النسبة  اإلجمالــــي 

   % ١٠ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١,٣٠٠,٠٠٠  صالح العبداللطيف  عمر سليمان-١
   % ١٠ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١,٣٠٠,٠٠٠  سليمان عمر سليمان العبداللطيف -٢
   % ١٠ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١,٣٠٠,٠٠٠  أحمد عمر سليمان العبداللطيف -٣
   % ١٠ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١,٣٠٠,٠٠٠ عبداللطيف عمر سليمان العبداللطيف-٤
   %٦٠ ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠  ٧,٨٠٠,٠٠٠ ة العبداللطيف القابضة مجموع-٥
 ١٠٠ ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٣,٠٠٠,٠٠٠%  

 
 . أعاله وبنسب متساوية ) ٤(إلى ) ١( إن مجموعة العبداللطيف القابضة مملوكة للشركاء من -
 

 : احتياطي نظامي ـ١٢إيضاح 
ـ  ١٠شركة باقتطاع   ال، تقوم   التابعة  ات  ككة والشر تمشياً مع نظام الشركات والنظام الداخلي للشر        مـن   ةبالمائ

 إن.  من رأس المال     ةبالمائ ٥٠ إلىربحها السنوي الصافي لتكوين االحتياطي النظامي حتى يصل االحتياطي          
 .هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع 

 
  :عام احتياطي ـ١٣إيضاح 

 ريال إلـى احتيـاطي   ٢٦,٧٨١,١٢٧غ  والبال١/١/٢٠٠٦قرر الشركاء تحويل رصيد جاري الشركاء كما في         
 . عام 

 
 

 :ـ تكلفة المبيعات ١٤إيضاح 



 

 
٧٤

 ٣٠/٦/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٦ 
 ١٣٢٫٩٣٣٫٤١٤  ١٨٥٫٣٩٥٫٨٤٦ مواد خام أول المدة
 ١٨١٫٦٤٢٫٠٤٤  ١٩٢٫٢٩١٫١٥٥ مشتريات مواد خام

 )١٥٨٫١٣٠٫٣٠٨(  )١٥٠٫٤٧٨٫٠٨٢( ٣٠/٦مواد خام 
 ١٥٦٫٤٤٥٫١٥٠  ٢٢٧٫٢٠٨٫٩١٩ تكلفة المواد المستخدمة

 ١٨٫٤٦٤٫٨١٦  ١٦٫٥٥٤٫٤٩١ بضاعة تحت التشغيل أول المدة
 )١٩٫٠٢١٫٥١٨(  )٢١٫٦٩٤٫٩١٠(  ٣٠/٦بضاعة تحت التشغيل 

 ٥٠٫٤٥٧٫٩٨٠  ٥٠٫٧٩١٫٤٠٧ *مصاريف صناعية 
 ٢٥٫٩٥٥٫٨٦٦  ٣٥٫٩٠٩٫٠٤٦ إستهالآات 

 ٤٨٫٥٢٧٫٧١٨  ٥٤٫٧٨٧٫٤٧٠ بضاعة تامة الصنع أول المدة
   )٤٩٫٧٦٢٫٨٠١(  )٦٩٫٨٣٧٫٤٦٠( ٣٠/٦لصنع بضاعة تامة ا

 ٢٣١٫٠٦٧٫٢١١  ٢٩٣٫٧١٨٫٩٦٣ تكلفة البضاعة المباعة
 

  
 :المصاريف الصناعية  * 

 ٣٠/٦/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٦ 
 ٢٤,٢١٦,٨٠٥  ٢٣,٦٤٦,٥١٧ رواتب وأجور وميزات أخرى 

 ١,٨٠١,٥١٦  ١,٧٧١,٤٩٣ إعاشة
 ١,٢٢١,٩٠٠  ١,١١٩,٥٣٨ مصاريف سكن العمال 

 ٩,٢٣٤,٥٦٢  ١٠,٨٥٣,٨٦٩ ياه وكهرباء وغاز وهاتفم
 ٢,٢١٦,٨١٧  ١,٩١٤,٠٨٩ مصاريف سيارات ومحروقات

 ١,١٧٠,٤٥٠  ١,١٠٨,٦١٦ تذاكر سفر 
 ١,٢٠١,٣٠٠  ١,٠٦٤,٦١٨ تأشيرات وجوازات تعقيب 
 ٤,٨١٢,٤٠١  ٣,٢١٢,٢٢٠ إصالح وصيانة وقطع غيار

 ٨٠٦,٨٢٥  ١,١٠٦,١٧٤ مصاريف شحن ونقل 
 ١,٢٦٦,٥٥٥  ١,٦٣٤,٣٤٣ ة نهاية الخدمة مكافأ

 ٤٥٥,٧٢٦  ٤١٤,٦٥٥ تأمينات اجتماعية 
 ٨١٦,٢٨٧  ٣٩٩,١٧٣ أقساط تأمين 

 ٢٢٢,٨٤٠  ٢٩٤,٩٩١ مصاريف طبية
 ١٧٥,٤٠٠  ٧٥,٦١٠ مصاريف تدريب 

 ٨٣٢,١٢٦  ٢,١٦٥,٣٠٥ مصاريف صناعية متنوعة 
 ٦,٤٧٠  ١٠,١٩٦ أمن وسالمة 

 ٥٠,٤٥٧,٩٨٠  ٥٠,٧٩١,٤٠٧ 
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  : والعموميةاإلداريةـ المصاريف ١٥ إيضاح
 ٣٠/٦/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٦ 

 ١,٧٠٠,٤٤٦  ٢,١٩٩,٥٧٤ رواتب وأجور وميزات أخرى
 ٢١٦,٢٠١  ٤٤٠,١٠٦ قرطاسية ومطبوعات
 ٣٢٠,٢٠٧  ٢٧٠,٧٧٩ بريد وبرق وهاتف 

 ٥٥٠,٦٦٠  ١,١٦٤,٨٤٩ إيجارات وبدل سكن 
  ٣٥٠,٣٦٥  ٤٣٤,٤٩٢ سفر وانتقال 

 ٥٥٥,٦٥٣  ٧,٢٣٨,٨٢٨ مصاريف خدمات بنكية وقروض
 ١١٥,٥٠١  ٣٠٤,١٣٣ رسوم واشتراكات 

 ١٨٧,٤٤٤  ٤٤٤,٦٨٠ أقساط تأمين 
 ١,١٧٩,٦٣٦  ٩٩٦,٧٧٧ مصاريف متنوعة 
 ٣٠,٢٠٠  ٥٧,٤٢٦ مصاريف كمبيوتر
 ٣٤٦,٩٥٥  ٢٤٦,٦٩٢ استهالك أصول 

 ١٢,٩٥٠  ٢٠,٥٧٩ مواد تنظيف 
 ٦٨٠,٩٥٠       ــ تبرعات

 ١,٤٦٢,٩٠٧       ــ ديون مشكوك في تحصيلها
 ٢١٦,٤٥٠       ــ أتعاب مهنية وقانونية
 ٧٥٠,٣٦٥  ٢١٦,٦٧٦ بضاعة بطيئة الحركة

 ٨,٦٧٦,٨٩٠  ١٤,٠٣٥,٥٩١ 
 

 :ـ المصاريف البيعية  ١٦إيضاح 
 ٣٠/٦/٢٠٠٥  ٣٠/٦/٢٠٠٦ 

 ٥٥٢,٤٠٠  ٤٥٢,٧٤٥ رواتب وأجور ومزايا أخرى 
 ٢٩٠,٨٦٠  ٢١٦,٤٧٠  وبدل سكن إيجارات

 ٢٠٨,٦٦٦  ٤٦,٧٩٠ دعاية وإعالن 
 ٧٩٤,١٧٧  ١٦٦,٧٢٤ مصاريف مشاريع معارض وتركيب سجاد

 ١,٥٣١,٩٢٧  ١,٢٠٩,٠٩٦ مصاريف بيعية وعمولة
 ٢,٤٠٣,٦١٧  ٥,٧٥٥,٢٦٥ أجور شحن وتخليص ونقل

 ١٤٠,٥٦٠  ٢٦,٠٦٣ استهالك سيارات 
 ٦٦,٤٠٠  ٥٣,٩١٢ مصاريف سيارات 

 ٧٥,٣٦٣  ٥٤,٣٦١ تأمين
 ١٢٥,٩١٤  ٧٥,٣٠٣ متنوعة

 ٦١١,٤٩١  ١,٠٢١,٥٣٢ عينات وتصاميم 
 ١,٢٠٠  ١,٨٤١ سفر وانتقال

 ٦,٨٠٢,٥٧٥  ٩,٠٨٠,١٠٢ 
 
 
 
 

 



 

 
٧٦

 :ـ التسهيالت البنكية ١٧إيضاح 
) ٣٢٠(لدى الشركة تسهيالت بنكية من بنك محلي على شكل اعتمادات وضمانات وتمويل بالمرابحـة بمبلـغ                 

 . مليون دوالر أمريكي ) ٥(مليون ريال وكذلك تسهيالت عن عقود المتاجرة بالعمالت األجنبية بمبلغ 
 
 

 : ـ المعامالت الجوهرية بين الشركة والشركات التابعة ١٨إيضاح 
 

  ريال سعودي      
 ٤٨,٥٤٨,٤٠٢      مبيعات -
 ١٠٦,٢٦١,٤٩٢      مشتريات-
 ١٦,٥٦٦,٦١٧     مدفوعات باإلنابة-
   ٩,٢٥٠,٤٤١      تسديدات-
 
 

 : ـ االلتزامات المحتملة ١٩إيضاح 
 مقابل اعتمـادات مـستندية وضـمانات بنكيـة بمبلـغ            ٣٠/٦/٢٠٠٦على الشركة التزامات محتملة كما في       

 .  ريال ١١٩,٦٧٨,٠١٧
 

 
 



 

 
٧٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لالستثمار الصناعي العبداللطيف شركة 
 عوديةالرياض ـ المملكة العربية الس

 وحدة وتقرير مراجعي الحساباتالقوائم المالية الم
 ٢٠٠٥  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وأبوالخيراألموي
 محاسبون قانونيون

 



 

 
٧٨

 
 
 

 لالستثمار الصناعية العبداللطيف شرك
 الرياض ـ المملكة العربية السعودية

 وحدة وتقرير مراجعي الحساباتالقوائم المالية الم
 ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١لسنة المنتهية في ل

 
 
 
 

 جدول المحتويات
 

 صفحة                
 

 ٧٩        تقرير مراجعي الحسابات
 

 ٨٠          قائمة المركز المالي 
 

 ٨١            قائمة الدخل 
  

 ٨٢        قائمة التغير في حقوق الشركاء 
 

 ٨٣         قائمة التدفقات النقدية 
  

 ٩٨ -٨٤        إيضاحات حول القوائم المالية
 



 

 
٧٩

 تقرير مراجعي الحسابات
 

 المحترمين      الشركاء/  السادة
  لالستثمار الصناعي العبداللطيف شركة

  المملكة العربية السعودية-الرياض 
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
 

وتشمل الشركات الواردة   (لالستثمار الصناعي   العبداللطيف  شركة  ل  الموحد      لقد راجعنا قائمة المركز المالي    
 وقوائم الدخل والتغير    ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١ كما هي عليه في       شركة ذات مسئولية محدودة    -) ١في إيضاح رقم    

 المرفقة المعتبرة جـزءا     واإليضاحات للسنة المنتهية بذلك التاريخ       الموحدة في حقوق الشركاء والتدفقات النقدية    
والمقدمة لنا  من نظام الشركات    ) ١٧٥(الشركة وفقاً لنص المادة     المعدة من قبل    الموحدة  ن هذه القوائم المالية     م

وأن مسئوليتنا هي    الشركة   إن هذه القوائم المالية هي مسئولية إدارة      . مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها     
، وقد تمت مراجعتنا وفقـا لمعـايير         على المراجعة التي أجريناها    بناءاً    الموحدة إبداء رأينا على القوائم المالية    

جراء االختبارات الالزمـة للـسجالت      إالمراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية واشتملت على          
جراءات األخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء رأينـا               إلالمحاسبية وا 

  . الموحدةحول القوائم المالية
 

 :المذكورة أعاله ككلالموحدة ن القوائم المالية أ     وفي رأينا، 
وتشمل الشركات الواردة في    ( لالستثمار الصناعي العبداللطيف   ةالموحد لشرك ـ تظهر بعدل المركز المالي      ١

 ج أعمالها وتدفقاتها النقدية    ونتائ ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١كما في    شركة ذات مسئولية محدودة      -) ١إيضاح رقم   
فصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القـوائم       إل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض وا         الموحدة

الـشركة  المالية ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية المالئمـة لظـروف               
 .) ٢(رقم ووفقاً ألسس التجميع الواردة في إيضاح 

 . وعرض القوائم الماليةبإعدادفيما يتعلق للشركة ساسي ألـ تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام ا٢
 

    هـ١٤٢٧ صفر ٢٦ :التاريخ 
          األموي وأبوالخير      م ٢٠٠٦ مارس ٢٦ :الموافق 
          محاسبون قانونيون        

 
 )٢١٤ سمير األموي ـ ترخيص رقم(        

 
 
 



 

 
٨٠

 لالستثمار الصناعي   العبداللطيف شركة
 ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١كما في الموحد قائمة المركز المالي 
 )بالريال السعودي(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  افتراضية٢٠٠٣  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ يضاحإ الموجودات       

 )  ٢٩إيضاح (
       :موجودات متداولة

 ١٧٤,٢٩٢,٣٩٩  ١٦١,٣٣٣,٤٩٣  ١٤٨,٦٤٥,٤٠٨ ٣ نقد في الصندوق ولدى البنوك
 ٣٣٧,٧٢٠,٧٦٣  ٣٤٣,٥٧٩,٦٥٦  ٣٦٢,٨٦٢,٩٢٤ ٤ ، صافيذمم مدينة

 ١٨٣,٣٢٨,٨٧٢  ١٩٩,٩٢٥,٩٤٩  ٢٥٥,٢٢١,٠٧٧ ٥و٢ بضاعة ومواد آخر المدة
  ٧٦٣,٥٤٤  ٢,١٦٩,٦٢٨  ٨,٠٣٩,٣٧٧ ٦  وموجودات أخرىمصاريف مدفوعة مقدما

 ٦٩٦,١٠٥,٥٧٨  ٧٠٧,٠٠٨,٧٢٦  ٧٧٤,٧٦٨,٧٨٦  مجموع الموجودات المتداولة
       

       :موجودات ثابتة وأخرى 
  ٧٠,٢٠٣,٠٦١   ٢٥,٣٤٥,٢١٧  ٢,٠٤٤,٦٥٨ ٧ أطراف ذات عالقةالمطلوب من 

  ١١,٠٢٣,٣٨٤          ــ          ــ ٨و٢  استثمارات متنوعة بالتكلفة
  ٦,٨٠٣,١٢٥          ــ          ــ ٩ أراضي بالتكلفة

 ٢٧٥,٧٣٠,٦٢٨  ٣١٩,٤٠٠,٣٠٩  ٣١٠,١٧٤,٥٨١ ١٠و٢ ممتلكات ومعدات، صافي
  ١١,٧٩٥,٩٧٢          ــ         ــ ١١و٢ ، صافيؤجلةمصاريف م

       

 ١,٠٧١,٦٦١,٧٤٨  ١,٠٥١,٧٥٤,٢٥٢  ١,٠٨٦,٩٨٨,٠٢٥  مجموع الموجودات
       

       حقوق الشركاءالمطلوبات و    
       :مطلوبات متداولة

        ــ  ٥٠,٧٩٢,٥٠٠  ٢٥٧,٣١٧,٩١٧ ١٢ قرض قصير األجل
  ٢٥,٣٣٢,٤٤٨    ٤١,٥٣٣,٣٢٦  ٧٣,٠٣٧,٣٦٥ ١٣ ذمم دائنة

  ١٠,٤٣٤,٥٢٩  ١٦,٣٥٣,١٧٨  ١٥,٥٢٣,٢٦٨ ١٤ مصاريف مستحقة
  ١٤,٥٩٠,١٦٠   ١٤,٠٠٠,٠٠٠  ١٣,٦٦٣,٥٠٠ ١٥و٢  الزكاة الشرعيةاستدراك

  ٥٠,٣٥٧,١٣٧  ١٢٢,٦٧٩,٠٠٤  ٣٥٩,٥٤٢,٠٥٠  مجموع المطلوبات المتداولة
       

         ــ   ٧,١١٢,٥١١  ٨,٣٣١,٨١٥ ٢ مخصص نهاية الخدمة
  ١٨,٢٨٥,٩٠٧         ــ         ــ ٧ المطلوب إلى أطراف ذات عالقة

       
       :حقوق الشركاء

 ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٦ رأس المال
 ــ  ٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٦ الزيادة المقترحة في رأس المال

 ٧٦,٧٢٧,٤٦٣  ٧٤,٦٨٣,٠٣٣  ٤٢,٣٣٣,٠٣٣ ١٧ احتياطي نظامي
 ١٧٦,٩٠٨,٨٢٩         ــ         ــ  احتياطي خاص
 ٥٣٩,٦٤٠,٩٢٠  ٢٩٧,٢٧٩,٧٠٤  ٢٦,٧٨١,١٢٧ ١٨ جاري الشركاء

 ٨٩,٧٤١,٤٩٢         ــ         ــ  اح المبقاةاألرب
 ١,٠٠٣,٠١٨,٧٠٤  ٩٢١,٩٦٢,٧٣٧  ٧١٩,١١٤,١٦٠  مجموع حقوق الشركاء

       

 ١,٠٧١,٦٦١,٧٤٨  ١,٠٥١,٧٥٤,٢٥٢  ١,٠٨٦,٩٨٨,٠٢٥ مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء
  

 ة من هذه القائميتجزأ  الءاًتشكل جز) ٢٩(إلى رقم ) ١( من رقم إن اإليضاحات المرفقة
 

 



 

 
٨١

 
 
 

 لالستثمار الصناعي  العبداللطيف شركة
 ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ في ة المنتهية للسن الموحدقائمة الدخل

 )بالريال السعودي(
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
  افتراضية٢٠٠٣  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ يضاحإ 

 )٢٩إيضاح (
       

 ٥٣٥,٥٥٤,٠٠٥  ٦٤٥,١٩١,٤٦٩  ٧٤٧,٤٨٠,٥٧٥ ٢ المبيعات
 )٣٩١,٠٦٨,٣٩٠(  )٤٧٢,٦٨٢,٥٣٢(  )٥٣٧,٨٣٣,٧٦٧( ١٩ تكلفة المبيعات: ينزل

 ١٤٤,٤٨٥,٦١٥  ١٧٢,٥٠٨,٩٣٧  ٢٠٩,٦٤٦,٨٠٨  الربح اإلجمالي من األعمال
       

 ) ١٢,٤٦٨,٧٩١(  ) ١١,٨٨٧,٨٤٩(  )١٦,٣١٢,٨٥٩( ٢٠ المصاريف اإلدارية والعمومية: ينزل 
 ) ١١,٠٠٠,٩٤٣(  ) ١٣,٣٤٧,٣٢١(  )١٤,٨٤٨,٠٦٠( ٢١ المصاريف البيعية      : 

 ١٢١,٠١٥,٨٨١  ١٤٧,٢٧٣,٧٦٧  ١٧٨,٤٨٥,٨٨٩  صافي الربح التشغيلي
 ٢,٣٠٠,٠٠٠        ــ         ــ ٢٢و٢  إيرادات االستثمارات: يضاف 

  ٢,٤٢٦,٥٥٠   ٤,٩٦٦,٥٤٢  ٦,٣٩٨,٤٧٢  إيرادات أخرى        : 
 ١٢٥,٧٤٢,٤٣١  ١٥٢,٢٤٠,٣٠٩  ١٨٤,٨٨٤,٣٦١  قبل الزكاة الشرعيةصافي ربح السنة 

 )١٤,٦٠٢,٣٥٨(  ) ١٤,٠٠٠,٠٠٠(  )١١,٦٦٣,٥٠٠( ١٥و٢ الزكاة الشرعية: ينزل 
       

 ١١١,١٤٠,٠٧٣  ١٣٨,٢٤٠,٣٠٩  ١٧٣,٢٢٠,٨٦١   للسنةصافي الربح

       
        

       
 
 

 ةيتجزأ من هذه القائم  الءاًتشكل جز) ٢٩(إلى رقم ) ١( من رقم فقةإن اإليضاحات المر
 
 
 



 

 
٨٢

 لالستثمار الصناعي  العبداللطيف شركة
 ٢٠٠٥ في ة المنتهيةللسن الموحدة قائمة التغير في حقوق الشركاء

 )بالريال السعودي(
___________________________________________________________________________________ 

 المجمـوع األرباح المبقاة جاري الشركاء احتياطي خاص احتياطي نظامي رأس المال 
 ١,٥٥٧,٥٠٥,٤٤٥ ٣٠٣,٧٦١,٧٥١ ٣٢٨,٤٩٧,٠٦٨ ٧٢٨,٥١٩,١٦٣ ٧٦,٧٢٧,٤٦٣ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ١/١/٢٠٠٣الرصيد في 
 ١١١,١٤٠,٠٧٣ ١١١,١٤٠,٠٧٣      ــ      ــ      ــ      ــ صافي الربح
      ــ )٥٦,١٦٠,٣٣٢(      ــ ٥٦,١٦٠,٣٣٢      ــ      ــ ى احتياطي خاصالمحول إل

 )٦٩٧,٧٧٠,٦٦٦(      ــ )٩٠,٠٠٠,٠٠٠( )٦٠٧,٧٧٠,٦٦٦(      ــ      ــ )نقدية والستثمارات خاصة(مسحوبات الشركاء 
      ــ )٢٦٩,٠٠٠,٠٠٠( ٢٦٩,٠٠٠,٠٠٠      ــ      ــ      ــ )٢٣إيضاح (تحويل من األرباح المبقاة إلى الجاري 

 .   ٣٢,١٤٣,٨٥٢ .     ــ         .   ٣٢,١٤٣,٨٥٢ .     ــ         .        ــ       .        ــ       إعادة تبويب بعض الذمم على جاري الشركاء
 ١,٠٠٣,٠١٨,٧٠٤ ٨٩,٧٤١,٤٩٢ ٥٣٩,٦٤٠,٩٢٠ ١٧٦,٩٠٨,٨٢٩ ٧٦,٧٢٧,٤٦٣ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ )٢٩إيضاح ( افتراضية ٣١/١٢/٢٠٠٣الرصيد في 

      ــ )٩٣,٨٩٢,٦١٤( )١٨٢,٤٥٦,٠٨١( )١٥٣,٦٥١,٣٠٥(      ــ ٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ )١٦إيضاح (زيادة رأس المال 
          ــ        ــ ١٦,٠٤٤,٤٣٠       ــ )١٦,٠٤٤,٤٣٠(      ــ ١/١/٢٠٠٤احتياطي نظامي في الشركات التابعة في 

 ١٣٨,٢٤٠,٣٠٩ ١٣٨,٢٤٠,٣٠٩      ــ      ــ      ــ      ــ صافي ربح السنة 
      ــ )١٤,٠٠٠,٠٠٠(      ــ      ــ ١٤,٠٠٠,٠٠٠      ــ )١٤إيضاح (المحول لالحتياطي النظامي 

      ــ )١٠٧,٥١٤,٧١٢( ١٠٧,٥١٤,٧١٢      ــ      ــ      ــ ) ٢٣إيضاح (تحويل من األرباح المبقاة إلى الجاري 
      ــ      ــ ٢٣,٢٥٧,٥٢٤ )٢٣,٢٥٧,٥٢٤(      ــ      ــ  لجاري الشركاء من احتياطي خاصالمحول

 )٢٠٦,٧٢١,٨٠١(      ــ )٢٠٦,٧٢١,٨٠١(      ــ      ــ      ــ )نقدية والستثمارات خاصة(مسحوبات الشركاء 
 )١٢,٥٧٤,٤٧٥( )١٢,٥٧٤,٤٧٥( ـ     ـ      ــ      ــ      ــ )٢٤إيضاح (تعديل على األرباح المبقاة 
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 لالستثمار الصناعي  العبداللطيف شركة
 ٢٠٠٥  ديسمبر٣١ في ة المنتهيةللسن الموحدة قائمة التدفقات النقدية

  )سعوديبالريال ال(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  افتراضية٢٠٠٣  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ :التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 
 )٢٩إيضاح (

 ١١١,١٤٠,٠٧٣  ١٣٨,٢٤٠,٣٠٩  ١٧٣,٢٢٠,٨٦١ الربح الصافي
      :تعديالت على الربح الصافي 

 ٥٥,٢٣١,٧٥٣  ٥٦,٢٠٣,٨١٠  ٥٨,٠٨٧,٤٦٢ واطفاءاتإستهالكات 
 ١,٢٥٧,٣٩٠  ١,٢٩٧,٧٩٦        ــ تعديالت على االستهالكات

        ــ   ٧,١١٢,٥١١  ١,٢١٩,٣٠٤ مخصص نهاية الخدمة
 ١٦٧,٦٢٩,٢١٦  ٢٠٢,٨٥٤,٤٢٦  ٢٣٢,٥٢٧,٦٢٧ في بنود رأس المال الربح من األعمال قبل التغير

 ٣٢,٩١٤,٧٠٦  ) ٥,٨٥٨,٨٩٣(  )١٩,٢٨٣,٢٦٨( الذمم المدينة
 ) ٢٨,٩٢٠,٦٤٧(   )١٦,٥٩٧,٠٧٧(  )٦١,٦٢٠,٩٩٩( بضاعة ومواد آخر المدة

 ١,٦٣٥,٢٤٤     )١,٤٠٦,٠٨٤(  )٥,٨٦٩,٧٤٩( المصاريف المدفوعة مقدماً
 )٥٠,٨١٩,٣١٥(  ٤٤,٨٥٧,٨٤٤  ٢٣,٣٠٠,٥٥٩ أطراف ذات عالقةالمطلوب من 
 )٤١,٠٨٥,٢٣٥(  ١٦,٢٠٠,٨٧٨  ٣١,٥٠٤,٠٣٩ الذمم الدائنة

 ٧,٣٩٦,٢٦٢  ٥,٣٢٨,٤٨٩  )١,١٦٦,٤١٠( المصاريف المستحقة واستدراك الزكاة الشرعية
         ــ  ) ١٨,٢٨٥,٩٠٧(       ــ المطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 ٨٨,٧٥٠,٢٣١  ٢٢٧,٠٩٣,٦٧٦  ١٩٩,٣٩١,٧٩٩  عمليات التشغيلمن متولدصافي النقد ال
       : اراالستثمالتدفقات النقدية من عمليات 
 ١٥١,٤٨٥,٤٥٤   ١١,٠٢٣,٣٨٤         ــ استبعاد استثمارات متنوعة

        ــ   ٦,٨٠٣,١٢٥         ــ  استبعاد أراضي
  )٤٧,٥٠٥,٠٥٧(  )١٠٣,٠٥١,٠٧٦(  )٥١,٩٨٢,٩٨٢(  ممتلكات ومعدات ، صافيإضافات

 ٨,٣١٨,٥٩٠   ٧,١٩٥,٥٩٩  ٣,١٢١,٢٤٨ استبعاد ممتلكات ومعدات ، صافي
  )١,٤٧٧,٧٠٢(  ) ١٧٧,٧٧٧(         ــ إضافات مصاريف مؤجلة
         ــ   ٦,٦٥٧,٩٣٩         ــ استبعاد مصاريف مؤجلة

 ١١٠,٨٢١,٢٨٥  ) ٧١,٥٤٨,٨٠٦(  )٤٨,٨٦١,٧٣٤( االستثمار عمليات المتولد في) المستخدم(صافي النقد 
      

      : التدفقات النقدية من عمليات التمويل 
 ) ١٧,١٠٠,٠٠٠(        ــ         ــ سداد قروض طويلة األجل

         ــ   ٥٠,٧٩٢,٥٠٠  ٢٥٧,٣١٧,٩١٧ قروض قصيرة األجل
          ــ        ــ  )٥٠,٧٩٢,٥٠٠( تسديد قروض قصيرة األجل

 )١٤٦,٨٥٦,١٤٨(  )٢١٩,٢٩٦,٢٧٦(  )٣٦٩,٧٤٣,٥٦٧( جاري الشركاء وحقوق الملكية
 )١٦٣,٩٥٦,١٤٨(  )١٦٨,٥٠٣,٧٧٦(  )١٦٣,٢١٨,١٥٠(  عمليات التمويلفي )المستخدم(لنقد صافي ا

      

 ٣٥,٦١٥,٣٦٨  ) ١٢,٩٥٨,٩٠٦(  )١٢,٦٨٨,٠٨٥(  في الصندوق ولدى البنوكلنقد التغير باصافي
  ١٣٨,٦٧٧,٠٣١  ١٧٤,٢٩٢,٣٩٩  ١٦١,٣٣٣,٤٩٣  بداية السنة- الصندوق ولدى البنوك النقد في

  ١٧٤,٢٩٢,٣٩٩  ١٦١,٣٣٣,٤٩٣  ١٤٨,٦٤٥,٤٠٨  نهاية السنة- الصندوق ولدى البنوك د فيالنق
      : عمليات غير نقدية 

 ٥١٨,٧٧٠,٦٦٦  ١٩٩,٧٥٩,٩١٩          ــ حركة جاري أطراف ذات عالقة
         ــ   ٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ زيادة رأس المال

 ٥١٨,٧٧٠,٦٦٦  ٦٢٩,٧٥٩,٩١٩  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مجموع العمليات الغير نقدية
 ةيتجزأ من هذه القائم  الءاًتشكل جز) ٢٩(إلى رقم ) ١( من رقم إن اإليضاحات المرفقة

 
 لالستثمار الصناعي  العبداللطيف شركة
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 ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١  الموحدة كما فيإيضاحات حول القوائم المالية
 )بالريال السعودي(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ـ الوضع النظامي وطبيعة نشاط الشركة١ إيضاح
شركة ذات مسئولية محدودة تمارس نشاطها بموجب السجل التجاري رقم          هي   شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي      -

كهرباء رقـم    هـ وفقاً لقرار وزارة الصناعة وال      ١٤١٠ صفر   ٢٦ صادر من مدينة الرياض بتاريخ       ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
هـ وتقوم الشركة بإنتاج قطع الـسجاد       ٢٨/٨/١٤١٢ص تاريخ   /٥٠٣هـ تعديل للرقم    ٢٢/١١/١٤٢٥ تاريخ   ١٦٤٨

 . والموكيت ومستلزماتها من الخيوط والغراء 
 تم تعديل الشركة من شركة المصنع السعودي للسجاد إلى شركة العبداللطيف لالستثمار الـصناعي               ٢٠٠٤ خالل عام    -

 . باإلجراءات النظامية الخاصة بهذا التعديل وتم اإليفاء
 إن القوائم المالية الموحدة تشتمل على حسابات الشركة والشركات التابعة المذكورة أدناه وهي شركات سـعودية ذات                  -

الباقية مملوكة ملكية غيـر مباشـرة عـن طريـق            % ١٠وأن نسبة    % ٩٠مسئولية محدودة مملوكة للشركة بنسبة      
 .ركات التابعة وعلى هذا األساس تم توحيد كامل القوائم المالية للشركة والشركات التابعة شركتين من الش

 :  تمارس الشركات التابعة نشاطها بموجب السجالت التجارية والتراخيص الصناعية التالية -
 هــ   ٧/٧/١٤١٦ تاريخ   ١٠١٠١٣٩٣٩٨سجل تجاري رقم    )  شركة ذات مسئولية محدودة   ( الشركة الوطنية للغزل     -أ

 . هـ ٢٢/١١/١٤٢٥ص تاريخ /٩٤٩بموجب الترخيص الصناعي رقم خيوط الغزل الدائرية وتقوم الشركة بإنتاج 
 ٢٣/٢/١٤٢٥ تـاريخ  ١٠١٠١٩٦٧٠٠سجل تجـاري رقـم   ) شركة ذات مسئولية محدودة( شركة النسيج الشرقية   -ب

لثانوية من البولي بروبلين بموجب التـرخيص       وتقوم الشركة بإنتاج خيوط البولي بروبلين وبطانة السجاد األساسية وا         
 . هـ ١٨/١/١٤٢٥ص تاريخ /١٣٠الصناعي المعدل رقم 

هــ  ١٢/٣/١٤١٤ تـاريخ  ١٠١٠١١٤٦٥٧سجل تجاري رقم   ) شركة ذات مسئولية محدودة   ( شركة أدفا للبطانيات     -ج
 . هـ ٥/١/١٤٢٣ص تاريخ /٧وتقوم الشركة بصناعة البطانيات بموجب الترخيص الصناعي المعدل رقم 

 تـاريخ   ١٠١٠١٤٢٣٨٢سـجل تجـاري رقـم       ) شـركة ذات مـسئولية محـدودة      ( شركة نادين العربية لأللوان      -د
هـ وتقوم الشركة بإنتاج الملونات البالستيكية ومواد مثبتة لأللوان بموجب الترخيص الصناعي المعـدل              ١/٢/١٤١٧

 . هـ٢٠/١٠/١٤٢٤ص تاريخ /١٣٥٥رقم 
 تـاريخ   ١٠١٠٢٠٤٠٥٣سـجل تجـاري رقـم       ) شركة ذات مسئولية محـدودة    (ية   مصنع شهد للمنتجات الورق    -هـ
بموجب الترخيص الصناعي رقـم     إنتاج المواسير الكرتونية للف المنتجات النسيجية       ب المصنع   هـ ويقوم ٧/١١/١٤٢٥

 . هـ ١٢/٤/١٤١٧ص تاريخ /٣٣٧
 .نتهي بنهاية شهر ديسمبر من ذات العام تبدأ السنة المالية للشركة والشركات التابعة في أول يناير من كل عام وت-

 :ـ أهم السياسات المحاسبية ٢إيضاح 
وأن تم إعداد البيانات المالية بالريال السعودي وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية الـسعودية                 

أعاله ) ١(دة الواردة في إيضاح رقم      القوائم المالية الموحدة تتضمن سياسات حسابات الشركة والشركات التابعة الموح         
 : السياسات المحاسبية هذه وفيما يلي ملخص ألهم 

 :  أساس القيد المحاسبي -أ 
    تتبع الشركة مبدأ التكلفة التاريخية في إثبات موجداتها ومطلوباتها كما وتأخذ بمبدأ االستحقاق عند إعدادها للحسابات                

 .الختامية 
 :ة  توحيد القوائم المالي-ب

    تم توحيد القوائم المالية بتجميع البنود المتشابهة وألغراض أعداد القوائم المالية الموحدة فقـد تـم اسـتبعاد جميـع                    
 .األرصدة والعمليات الهامة فيما بين الشركة والشركات التابعة 

  : ٢٠٠٣ القوائم المالية الموحدة لعام -ج
 على افتراض أن الشركات التي تم توحيد قوائمها المالية مملوكة لشركة            ٢٠٠٣     تم إعداد القوائم المالية الموحدة لعام     

إن هذه القوائم المالية مستمدة من القوائم المالية المدققة للشركات التي تم توحيـد              . العبداللطيف لالستثمار الصناعي    
 . قوائمها المالية 

 
 : د ـ الذمم المدينة 
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ويـتم  .  القيمة القابلة للتحقق ناقصاً أية مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها     يظهر رصيد الذمم المدينة بصافي   
 .تكوين مخصص مقابل الديون المشكوك في تحصيلها 

 : ـ بضاعة ومواد آخر المدةهـ
متوسـط    طريقـة   على أسـاس    ويتم تقييم التكلفة    آخر المدة بسعر التكلفة  أو السوق أيهما أقل          خام يتم إظهار مواد  

 .السعر 
 واأليـدي العاملـة ومـصاريف التـصنيع      الخام المواد تكلفة على وتحت التشغيلوتشمل التكلفة للبضاعة الجاهزة  

 . والتي لها عالقة واضحة بالمخزون غير مباشرةالمصاريف الالمباشرة و
 : و ـ استثمارات متنوعة بالتكلفة 

 .ي قيمتها وتقيد اإليرادات الناتجة في قائمة الدخل      تظهر االستثمارات المتنوعة بالتكلفة ما لم يحدث انخفاض ف
 ـ الممتلكات والمعداتز 

تظهر الممتلكات والمعدات بصافي التكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم، ويتم احتساب االستهالك عليها علـى               
 أساس حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت وباعتماد النسب التالية

 % ٧,٥ - % ٣    ـ مباني  
  %١٠    ـ شبكة الطرق الداخلية  
  %١٥ - % ١٢,٥     مكائن وآالت ومعدات-  
 % ١٢,٥         والغزل ـ آالت النسيج  
  %١٢,٥                 ـ قطع غيار  
 %٢٠     ـ عدد وأدوات  
 %٢٥     ـ السيارات  
   %١٥     ـ أثاث وأجهزة  

 

 :المؤجلة مصاريف ال ـ ح
 تم إقفال رصيدها بالكامل علـى       ٢٠٠٤ عدا أنه في عام       على فترة خمس سنوات    المؤجلةمصاريف  اليتم إطفاء    

 .حساب المصروفات وحساب األرباح المبقاة بقرار من الشركاء لعدم وجود منفعة مستقبلية لها 
 : مخصص تعويض نهاية الخدمة –ط 

نتين عند نهاية عقد العامل وقد تم احتساب االسـتدراك لتعـويض نهايـة                   يتم دفع تعويض نهاية الخدمة كل س      
هذا وقد تم قيـد كامـل       . الخدمة المترتبة على الشركة والشركات التابعة طبقاً لنظام العمل والعمال والسعودي            

  . ٢٠٠٤ ضمن القوائم المالية لعام ٣١/١٢/٢٠٠٣االستدراك حتى 
 : ـ المبيعاتي

إن المبيعات التي تمـت خـالل العـام بـين           . د إصدار الفواتير وتسليم البضاعة للعمالء       يتم قيد المبيعات عن    
 .الشركات الموحدة حساباتها  قد تم حذفها من مبلغ المبيعات 

 :  تحويل العملة األجنبية –ك 
ء المعاملـة ويـتم          يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجرا            

استخدام سعر التحويل في نهاية السنة لتحويل األرصدة والعمليات بالعملة األجنبية إلى الريال الـسعودي ويـتم                 
 .إظهار أي أرباح أو خسائر جوهرية ناتجة عن ذلك في قائمة الدخل  

 :الزكاة الشرعية ـ ل 
ربية السعودية ويتم قيد االستدراك فـي قائمـة         تخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة الع         

الدخل على أساس االستحقاق ويجري تسجيل أي فروقاه بين المخصص والربط النهائي حين يتم اعتماد الربط                
 .النهائي 

 
 

 
 

  :نقد بالصندوق ولدى البنوكـ ٣إيضاح 



 

 
٨٦

 ٢٠٠٣  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ 
 ٥٥٧,٢٨٢  ٥٤٧,٤٦٧  ٦٠٦,٦٧٨ نقد بالصندوق
 ١٧٣,٧٣٥,١١٧  ١٦٠,٧٨٦,٠٢٦  ١٤٨,٠٣٨,٧٣٠  نوكنقد لدى الب

 ١٧٤,٢٩٢,٣٩٩  ١٦١,٣٣٣,٤٩٣  ١٤٨,٦٤٥,٤٠٨ 
         

 
 :، صافي ـ الذمم المدينة ٤إيضاح 

 ٢٠٠٣  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ 
 ٣١٤,٤٩٢,٣٣٢  ٣٢٧,٦٧٣,٧١٠  ٣٥٤,٦٠٢,٤٣٣ عمالء وذمم تجارية

 ٢,٢٠٠,٠٠٠  ١,٣٢٠,٠٠٠        ــ شيكات تحت التحصيل
 ٦,٨٤٥,٧٩١  ٤,٩٤٠,٥٠٢  ١٥,٥٦٨,٨٤٣ موردينذمم 
 ١,٠٠٧,٨٠٥  ١,٢٢٠,٧٤٤  ١,٢٩٠,٧٥٣  وعهدموظفينذمم 

 ٦,٠٣٤,٣٤٩  ٨,١٢٥,٦٩٢  ١,٦٠٠,١٠٠ اعتمادات مستندة وتحايل
  ١٥,٣٢٨,٧٩٧   ٩,٣٢٣,٨٤٣  ١,٣٢٥,٦٣٠ أخرىذمم 

 ٣٤٥,٩٠٩,٠٧٤  ٣٥٢,٦٠٤,٤٩١  ٣٧٤,٣٨٧,٧٥٩ 
 ) ٨,١٨٨,٣١١(  ) ٩,٠٢٤,٨٣٥(  )١١,٥٢٤,٨٣٥(  تحصيلهامخصص ديون مشكوك في: ينزل 

 ٣٣٧,٧٢٠,٧٦٣  ٣٤٣,٥٧٩,٦٥٦  ٣٦٢,٨٦٢,٩٢٤ 
 
 

 : ـ بضاعة ومواد آخر المدة ٥إيضاح 
٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

 مواد خام ١٨٥,٣٩٥,٨٤٦  ١٣٢,٩٣٣,٤١٤  ١١٩,٥٠٧,٢٣٠
  بضاعة تحت التشغيل ١٦,٥٥٤,٤٩١  ١٨,٤٦٤,٨١٦  ١٠,٤٧٩,٥٢٢
 بضاعة تامة الصنع ٥٤,٧٨٧,٤٧٠  ٤٨,٥٢٧,٧١٩  ٥٣,٣٤٢,١٢٠

 مخصص بضاعة بطيئة الحركة: ينزل  )١,٥١٦,٧٣٠(        ــ        ــ
٢٥٥,٢٢١,٠٧٧   ١٩٩,٩٢٥,٩٤٩  ١٨٣,٣٢٨,٨٧٢  

       
 

 : ـ مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ٦إيضاح 
٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

 ات وبدل سكنإيجار ٢١٢,٥٢٩  ٢٤٥,٦٦٤  ١٥٧,٣٥٤
  مصاريف تأمين ١٧٧,٥٣٥  ٤٤٨,٦٥٦  ١٩٧,٣٤٨
  مصاريف استقدام عمالة      ــ  ٩٨٩,٦٦٧        ــ
 مصاريف أخرى ١,٠٥٥,١٤٦  ١١٢,٠١٤  ٤٠٨,٨٤٢
 مصاريف بنكية مؤجلة ٦,٥٩٤,١٦٧   ٣٧٣,٦٢٧        ــ
٨,٠٣٩,٣٧٧   ٢,١٦٩,٦٢٨   ٧٦٣,٥٤٤  

              



 

 
٨٧

 
 :أطراف ذات عالقة )  إلى(لمطلوب من ـ  ا٧إيضاح 

 : أ ـ المطلوب من أطراف ذات عالقة 
٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

  مفروشات العبداللطيف ٦٦,٧٢٣  ٤٢,٢٤٦   ٤٩,٠٠٥,٢١٦
 العبداللطيف للعقاراتشركة عمر       ــ  ١٩,٨٩٤,٧٨٩   ١٩,٢١٩,٩١٠
  مركز التدريب السعودي ١,٩٧٧,٩٣٥  ١,٩٧٧,٩٣٥   ١,٩٧٧,٩٣٥

 مصنع أسمنت المدينة      ــ   ٣,٤٣٠,٢٤٧        ــ
٢,٠٤٤,٦٥٨   ٢٥,٣٤٥,٢١٧   ٧٠,٢٠٣,٠٦١  

              
 :  المطلوب إلى أطراف ذات عالقة -ب

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
  )مركز النخبة(األسواق العربية       ــ         ــ  ) ١٨,٢٨٥,٩٠٧(
       ــ         ــ  )١٨,٢٨٥,٩٠٧(

  
إن هذه األرصدة غير خاضعة للعمولة وفيما يلي بيان بالمعامالت الجوهرية التي تمت بين الشركة وأطـراف ذات                  

 : عالقة 
 

 نوع المعاملة ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣
 مبيعات  ٧٥,٣٢٧,٢٩٦  ٦٤,٥٤٠,٠٥٤  ٤٨,٤٨٥,٤١٣

 
٤٤,٥٧٠,٣٨٤ 

  
١٧٤,٤٥٠,٤٢٦ 

  
      ــ

ــة مــن شــركة  ــة محمل مــصروفات باإلناب
 لعبداللطيف لالستثمار الصناعيا

 مدفوعات من قبل أطراف ذات عالقة )٩٨,٦٢٧,٨٥٥(  )٦٥,٨٠٢,٤٩٨(  )١٠٢,٧١٢,١٨٥(
      

 
 

 : ـ استثمارات متنوعة بالتكلفة٨إيضاح 
٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

 شركة النساجون المتحدون       ــ        ــ   ٣,١٥٧,٥٠٠
 اهمات أراضي ومبانيمس       ــ        ــ  ٣,٢٣٥,٢٠٦
  مساهمة مشروع األردن       ــ        ــ  ٧٧٢,٥٨٣

 مساهمات في إنشاء مصانع       ــ        ــ   ٣,٧٤٥,٠٠٠
  أخرى       ــ        ــ   ١١٣,٠٩٥

        ــ        ــ   ١١,٠٢٣,٣٨٤
 

 استبعادها وقيـدها    ٢٠٠٤رر الشركاء في عام     إن االستثمارات المتنوعة مسجلة باسم أحد الشركاء الشخصية وقد ق         
 بتكلفتها الدفترية على حسابه الشخصي في حساب أطراف ذات عالقة

 
 :ـ أراضي بالتكلفة٩إيضاح 

 استبعادها مع المباني المقامـة عليهـا        ٢٠٠٤إن صك ملكية األرض باسم أحد الشركاء وقد قرر الشركاء في عام             
 . الشريك الشخصي في حساب أطراف ذات عالقة  بقيمتها الدفترية وقيدها على حساب 
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 :ـ ممتلكات ومعدات١٠إيضاح 
 

 :التكلفــــة 
آالت تحت  قطع غيار مباني تحت اإلنشاء المجموع

 التركيب
آالت ومعدات  سيارات أثاث وأجهزة

 وعدد
  مباني 

الرصيد في  ١٢١,٤٣٥,٧٥٥ ٨٢٣,٤٢٦,٠٧٧ ٢١,٣٩٨,٠٦٣ ٤٢,٥٨١,٦٨٠ ٢,٧٥٨,٧٣٣ ٢٤,٢٩٠,٦٠٩ ٧,٠٢٧,٠١٩ ١,٠٤٢,٩١٧,٩٣٦
١/١/٢٠٠٣ 

 إضافات ٥٧٤,٦٨٨ ٢٨,٣١٣,١٤١ ٣٣٣,٨٧٦ ٢,٣٨٦,٥١٧ ٥,٣٢٩,٧٧٣ ٧,٩٨٧,٨١٥ ٢,٥٧٩,٢٤٧ ٤٧,٥٠٥,٠٥٧
 إستبعادات  )٤٦٥,٧٥٠( )٩١٥,٩٤٢( )٤٥٣,٨١٣(        ــ )٢,٧٥٢,٤٤٥( )٥,٣٦٠,٢٥٣(        ــ )٩,٩٤٨,٢٠٣(

 تحويالت ٥,٩٣٨,١٢٨ ١,٠٨٨,٨٩١        ــ        ــ        ــ        ــ )٧,٠٢٧,٠١٩(        ــ
الرصيد في  ١٢٧,٤٨٢,٨٢١ ٨٥١,٩١٢,١٦٧ ٢١,٢٧٨,١٢٦ ٤٤,٩٦٨,١٩٧ ٥,٣٣٦,٠٦١ ٢٦,٩١٨,١٧١ ٢,٥٧٩,٢٤٧ ١,٠٨٠,٤٧٤,٧٩٠

٣١/١٢/٢٠٠٣ 
 تإضافا ١٤٨,٤٥٩ ١٧,٢٣٣,٢١٣ ٨٣٨,١٧١ ٩٧٠,٢٠٣ ٦٨,٣٣٩,١١١ ٩,٦٢١,٣٠٥ ٥,٩٠٠,٦١٤ ١٠٣,٠٥١,٠٧٦

 إستبعادات )٥,٧٥٠,٥٥٨(        ــ        ــ --            ــ )٧,١٩٥,٥٩٩(        ــ )١٢,٩٤٦,١٥٧(
مناقلة  بين  ٣,٣٧٤,٢٥٨ ٢١,٧٣٢,٩٣٨ ٣٤,٩١٧ ٣٨١,٢٥٠ )١٩,٨٨٢,٧٣٨(        ــ )٥,٦٤٠,٦٢٥(     ــ

 األصول
الرصيد  ١٢٥,٢٥٤,٩٨٠ ٨٩٠,٨٧٨,٣١٨ ٢٢,١٥١,٢١٤ ٤٦,٣١٩,٦٥٠ ٥٣,٧٩٢,٤٣٤ ٢٩,٣٤٣,٨٧٧ ٢,٨٣٩,٢٣٦ ١,١٧٠,٥٧٩,٧٠٩

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 إضافات ٧٧٨,١٢٥ ٥,٠٧٦,٩١٩ ٨٤٠,٠٥٠ ٢,٢٠٦,١٢٢ ٣٠,٩٥٣,٩٩٠ ١١,٤٦١,٠٧٥ ٦٦٦,٧٠١ ٥١,٩٨٢,٩٨٢

 إستبعادات  )٥,٦٢٤,٧٥٠(        ــ     ــ )١٤,٩٣٤( )٢,٩٧٧,٣٠٣( )١٢٩,٠١١( )٨,٧٤٥,٩٩٨(
 تحويالت ١,٤٦٧,٢٩٠ ٧٧,٢٨٧,٨٨٦ ٢٥,٠٨٩ ٨٠٣,٠٣٨ )٧٦,٩٨٦,٧٧١(  )٢,٥٩٦,٥٣٢(     ـــ

الرصيد في  ١٢٧,٥٠٠,٣٩٥ ٩٦٧,٦١٨,٣٧٣ ٢٣,٠١٦,٣٥٣ ٤٩,٣٢٨,٨١٠ ٧,٧٤٤,٧١٩ ٣٧,٨٢٧,٦٤٩ ٧٨٠,٣٩٤ ١,٢١٣,٨١٦,٦٩٣
٣١/١٢/٢٠٠٥ 
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 :االستهالك المتراكم 
آالت تحت  قطع غيار مباني تحت اإلنشاء المجموع

 التركيب
عدات آالت وم سيارات أثاث وأجهزة

 وعدد
مباني وشبكة 

 الطرق
 

الرصيد في  ٧١,٢١٥,٤٦٤ ٦٢٣,٥١٢,٠٧٠ ١٨,٣٥٨,٦٥٩ ٣٧,٣٠٢,٤٠١        ــ        ــ        ــ ٧٥٠,٣٨٨,٥٩٤
١/١/٢٠٠٣ 

 إضافات  ٧,٠١٤,٦٢١ ٤١,٣١٨,٨٠٠ ١,٦٥٥,٢٢٠ ١,٩٦١,٧٣٨        ــ ٤,٠٣٤,٨٠٢        ــ ٥٥,٩٨٥,١٨١
 إستبعادات )٤٦٥,٧٥٠( )٨٨٥,٠٤٨( )٢٧٨,٨١٥(        ــ        ــ  ــ              ــ )١,٦٢٩,٦١٣(

الرصيد في  ٧٧,٧٦٤,٣٣٥ ٦٦٣,٩٤٥,٨٢٢ ١٩,٧٣٥,٠٦٤ ٣٩,٢٦٤,١٣٩        ــ ٤,٠٣٤,٨٠٢        ــ ٨٠٤,٧٤٤,١٦٢
٣١/١٢/٢٠٠٣ 

 إضافات ٧,٢٢٣,٩٠٧ ٣٧,٧٥٧,٢٧٨ ١,٠٩٦,٧٧٧ ٢,٠٤٤,٧٤٨        ــ ٤,٠٦٣,٠٨٦        ــ ٥٢,١٨٥,٧٩٦
 إستبعادات )٥,٧٥٠,٥٥٨(           ــ        ــ        ــ )٥,٧٥٠,٥٥٨(

الرصيد  ٧٩,٢٣٧,٦٨٤ ٧٠١,٧٠٣,١٠٠ ٢٠,٨٣١,٨٤١ ٤١,٣٠٨,٨٨٧        ــ ٨,٠٩٧,٨٨٨        ــ ٨٥١,١٧٩,٤٠٠
٣١/١٢/٢٠٠٤ 

 إضافات ٦,٤٥٧,٠٤٧ ٤٤,٤١٦,٢٧٦ ٩٨٧,٨٢٨ ١,٨٠٥,٠٦٥        ــ ٤,٤٢١,٢٤٦        ــ ٥٨,٠٨٧,٤٦٢
 إستبعادات        ــ )٥,٦٢٤,٧٥٠(        ــ        ــ        ــ        ــ        ــ )٥,٦٢٤,٧٥٠(
 تحويالت        ــ ٨٧٧,١٦٨ )٢١٤,١٨٦( )٦٦٢,٩٨٢(        ــ        ــ        ــ 

الرصيد في  ٨٥,٦٩٤,٧٣١ ٧٤١,٣٧١,٧٩٤ ٢١,٦٠٥,٤٨٣ ٤٢,٤٥٠,٩٧٠        ــ ١٢,٥١٩,١٣٤        ــ ٩٠٣,٦٤٢,١١٢
٣١/١٢/٢٠٠٥ 

صافي القيمة  ٤١,٨٠٥,٦٦٤ ٢٢٦,٢٤٦,٥٧٩ ١,٤١٠,٨٧٠ ٦,٨٧٧,٨٤٠ ٧,٧٤٤,٧١٩ ٢٥,٣٠٨,٥١٥ ٧٨٠,٣٩٤ ٣١٠,١٧٤,٥٨١
 ٢٠٠٥الدفترية 

صافي القيمة  ٤٦,٠١٧,٢٩٦ ١٨٩,١٧٥,٢١٨ ١,٣١٩,٣٧٣ ٥,٠١٠,٧٦٣ ٥٣,٧٩٢,٤٣٤ ٢١,٢٤٥,٩٨٩ ٢,٨٣٩,٢٣٦ ٣١٩,٤٠٠,٣٠٩
 ٢٠٠٤رية الدفت

صافي القيمة  ٤٩,٧١٨,٤٨٦ ١٨٧,٩٦٦,٣٤٥ ١,٥٤٣,٠٦٢ ٥,٧٠٤,٠٥٨ ٥,٣٣٦,٠٦١ ٢٢,٨٨٣,٣٦٩ ٢,٥٧٩,٢٤٧ ٢٧٥,٧٣٠,٦٢٨
 ٢٠٠٣الدفترية 

 . إن المباني مقامة على أرض مستأجرة من وزارة الصناعة والكهرباء  -
وتحميل المبلغ المحتسب على بند االستهالكات ، أما قطع الغيار  % ١٢,٥ وبنسبة ١/١/٢٠٠٣قامت الشركة باحتساب استهالك على قطع الغيار اعتبارا من  -

 .المستخدمة فيتم تحميلها على المصروفات الصناعية 
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 : مصاريف مؤجلة -١١إيضاح 
  مجمع اإلطفاء       مصاريف مؤجلة   

 ٥,١٣١,٠٢٠          ١٦,٩٢٦,٩٩٢         ١/١/٢٠٠٤رصيد 
 ٥,٣١٥,٨١٠             ١٧٧,٧٧٧   إضافات                    

  ٦,٦٥٧,٩٣٩         ــ   )أرباح مبقاة(تعديل 
  ١٧,١٠٤,٧٦٩             ١٧,١٠٤,٧٦٩           ٣١/١٢/٢٠٠٤رصيد 

 

         ــ         ٣١/١٢/٢٠٠٤صافي مصاريف مؤجلة 
  ١١,٧٩٥,٩٧٢      ٣١/١٢/٢٠٠٣صافي مصاريف مؤجلة 

 
 
 

 المصاريف المؤجلة ال يوجد لها منفعة مستقبلية وبالتالي قررت إقفال الرصيد المتبقـي              رأت إدارة الشركة بأن   
 .  على حساب مصاريف السنة الحالية واألرباح المبقاة ٣١/١٢/٢٠٠٤كما في 

 
 : ـ قرض قصير األجل ١٢إيضاح 

 : يتمثل رصيد االقتراض قصير األجل بما يلي 
          ٤٢٠٠        ٥٢٠٠  

 ٥٠,٧٩٢,٥٠٠         ــ   ي من بنك الرياض قرض إسالم
         ــ   ٢٥٧,٣١٧,٩١٧   قرض إسالمي من بنك ساب 

      ٥٠,٧٩٢,٥٠٠   ٢٥٧,٣١٧,٩١٧  
 
تسهيل لمرة واحـدة بمبلـغ      ) ساب(من بنك   ) تمويل مرابحة التورق  (حصلت الشركة على قرض إسالمي       -

لخدمات البنكية على قيمة القرض علـى أن يـسدد           وقد تم قيد ا    ١٣/١٢/٢٠٠٥ ريال بتاريخ    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
 وأن هذا القرض مضمون بضمانات شخصية مقدمة من الشركاء          ١٣/٦/٢٠٠٦قيمة القرض مع خدماته بتاريخ      

 . 
 ريـال مـع     ٥٠,٧٩٢,٥٠٠ على قرض من بنك الرياض بمبلـغ         ٢٤/١١/٢٠٠٤حصلت الشركة بتاريخ     -

هذا وقد تم تسديد كامل قيمة القـرض خـالل عـام           . اء  الخدمات البنكية وبضمانات شخصية مقدمة من الشرك      
 .  بتاريخ استحقاقه ٢٠٠٥

 
 : ـ الذمم الدائنة ١٣إيضاح 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
  موردين-ذمم دائنة  ٤٥,٣٥٠,٨٠٦   ٢٧,٤١٨,٣٤٤   ١٤,٣٩١,٦٣٥
  دفعات مقدمة من عمالء ١٠,٨٢٦,٩٤٥  ١٠,٢٧١,٢٧٨   ١٠,٨٤٥,٨١٠

 ذمم موظفين ٦٩,٦٠٥  ٢٨,٢٩٩  ٢٨,٣٣٦
 ذمم أخرى ١٦,٧٩٠,٠٠٩   ٣,٨١٥,٤٠٥   ٦٦,٦٦٧

٧٣,٠٣٧,٣٦٥    ٤١,٥٣٣,٣٢٦   ٢٥,٣٣٢,٤٤٨  
 
 



 

 
٩١

 : ـ المصاريف المستحقة ١٤إيضاح 
٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

 رواتب وأجور وميزات أخرى ١,٠٣٨,٨٧٤  ١,٠٠٢,٧٧٩  ١,١٥٧,٥٠٢
 ومياهكهرباء هاتف و ١,٧٧٠,٩٢٤  ٣,٤٨٣,٦٣٧  ٢,٣٢١,٩٢٠

  إجازات مستحقة ١,٤٨٧,٠٠٠  ١,٥٠٠,٠٠٠       ــ
 عموالت بيعية ١,٠٣٦,٠٠٠  ٤٩٨,٠٠٠  ٣٦٠,٣٢٧
 مواد تغليف      ــ       ــ  ٧٩,٢٠٤
  مصاريف بيعية      ــ       ــ  ٢٥٠,٤٠٠
 تذاكر سفر ١,٧٨٦,٠٠٠   ٢,٠٠٤,٣٥٠  ٤٦٤,٠٣٩
  شحن ونقل ومحروقات ١٧,٤٩٠  ١٩٠,٣٢٢  ١٧١,٨٣٠

  مصاريف خصم مبيعات ٥,٧١٢,٥٠٠   ٥,٥٢٥,٠٠٠  ٤,٦٢٢,٦٤٠
 مصاريف متنوعة ٢,٦٧٤,٤٨٠   ٢,١٤٩,٠٩٠   ١,٠٠٦,٦٦٧
١٥,٥٢٣,٢٦٨   ١٦,٣٥٣,١٧٨   ١٠,٤٣٤,٥٢٩  

  
 
 

 : ـ استدراك الزكاة الشرعية ١٥إيضاح 
 : هي كما يلي / ٣١/١٢ إن العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة كما في - أ 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
 صافي الربح المعدل ١٩٢,٠٣٩,٨٤٠  ١٥٥,٥١١,٣٦٦  ١٢٧,٢٤٢,٣٥٨
 رأس المال ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
 احتياطي نظامي ٧٤,٦٨٣,٠٣٣  ٥٦,٤٨٣,٢٧٢  ٧٦,٧٢٧,٤٦٣
 جاري شركاء       ــ  ١٩٣,٩٦٤,٧٥٣  ٤٧٩,٤٩٧,٠٦٨
 مخصصات ١٨,١٣٧,٣٤٦  ٨,١٨٨,٣١١  ٦,٦٨٨,٣١١

  واستثماراتممتلكات ومعدات )٣١٠,١٧٤,٥٨١(  )٣١٩,٤٠٠,٣٠٩(  )٣٠٥,٣٥٣,١٠٩(
       

 
 :  حرآة مخصص الزآاة الشرعية -ب

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
 /١/١الرصيد في  ١٤,٠٠٠,٠٠٠  ١٤,٥٩٠,١٦٠  ٨,٢٦٩,٣٠٣

 المدفوع خالل العام )١٢,٠٠٠,٠٠٠(  ) ١٤,٥٩٠,١٦٠(  ) ٨,٢٨١,٥٠١(
 المكون خالل العام ١١,٦٦٣,٥٠٠     ١٤,٠٠٠,٠٠٠  ١٤,٦٠٢,٣٥٨
 /٣١/١٢الرصيد في  ١٣,٦٦٣,٥٠٠   ١٤,٠٠٠,٠٠٠   ١٤,٥٩٠,١٦٠

 
 
 . والحصول على شهادة الزكاة ٢٠٠٤ تم إنهاء الوضع الزكوي للشركة والشركات التابعة حتى عام -ج

 
 
 
 
 

 



 

 
٩٢

 : ـ رأس المال ١٦إيضاح 
حصة نقدية متـساوية القيمـة ،    ) ١٢٠,٠٠٠(ل مقسم إلى    ريا) ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠(حدد رأس مال الشركة بمبلغ      

 : ريال تم توزيعها على الشركاء كما يلي ) ١٠٠٠(قيمة كل حصة 
 

 أسم الشريـــك عدد الحصص قيمة الحصة  اإلجمالــــي 
  عمر سليمان صالح العبداللطيف -١ ٣٠,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠
 مان العبداللطيف  سليمان عمر سلي-٢ ٣٠,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠
  أحمد عمر سليمان العبداللطيف -٣ ٣٠,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠
  عبداللطيف عمر سليمان العبداللطيف-٤  ٣٠,٠٠٠ ١,٠٠٠  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠
١٢٠,٠٠٠  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠   

 
قرر الشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة وذلك بدخول شريك جديد وزيادة رأس المال من مبلغ 

 ريال قد تم ٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال وأن مبلغ الزيادة البالغ ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ريال إلى مبلغ  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
تغطيته من األرباح المبقاة واالحتياطي الخاص وجاري الشركاء واألرباح المبقاة وقد تم إنهاء اإلجراءات 

 لقرار الشركاء  طبقا٣١/١٢/٢٠٠٤ًهذا وقد أصبح رأس المال كما في  . ٢٠٠٥النظامية لهذا التعديل في عام 
 : كما يلي 

 
 أسم الشريـــك عدد الحصص قيمة الحصة  اإلجمالــــي 
  عمر سليمان صالح العبداللطيف -١ ١,١٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٥٥,٠٠٠,٠٠٠
  سليمان عمر سليمان العبداللطيف -٢ ١,١٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٥٥,٠٠٠,٠٠٠
  أحمد عمر سليمان العبداللطيف -٣ ١,١٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٥٥,٠٠٠,٠٠٠
  عبداللطيف عمر سليمان العبداللطيف-٤ ١,١٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٥٥,٠٠٠,٠٠٠
  مجموعة العبداللطيف القابضة-٥  ٦,٦٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠
١١,٠٠٠,٠٠٠  ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠   

 
مليون ريـال ليـصبح رأس   ) ١٠٠( زيادة رأس مال الشركة مبلغ ٢١/١٢/٢٠٠٥ كما قرر الشركاء بتاريخ      -

وقد تـم   . مليون ريال وقد تم تغطية الزيادة من األرباح واالحتياطي النظامي         ) ٦٥٠(المال بعد الزيادة مبلغ     
 . إنهاء اإلجراءات النظامية لهذا التعديل في الفترة الالحقة 

  

ريال تم توزيعهـا علـى      ) ٥٠(مليون حصة قيمة كل حصة      ) ١٣( أصبح رأس المال بعد الزيادة مقسم إلى         -
 : الشركاء كما يلي 

ــة  مالــــي اإلج النسبة  قيم
 الحصة 

 أسم الشريـــك عدد الحصص

  عمر سليمان صالح العبداللطيف -١ ١,٣٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠   % ١٠
  سليمان عمر سليمان العبداللطيف -٢ ١,٣٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠   % ١٠
  أحمد عمر سليمان العبداللطيف -٣ ١,٣٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠   % ١٠
 عبداللطيف عمر سليمان العبداللطيف-٤ ١,٣٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠   % ١٠
  مجموعة العبداللطيف القابضة-٥  ٧,٨٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠   %٦٠
١٣,٠٠٠,٠٠٠  ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠   

 . أعاله وبنسب متساوية ) ٤(إلى ) ١( إن مجموعة العبداللطيف القابضة مملوكة للشركاء من -
 



 

 
٩٣

 :مي  احتياطي نظاـ١٧إيضاح 
 مـن   ةبالمائ ١٠شركة باقتطاع   كل  ، تقوم   ات التابعة   ككة والشر تمشياً مع نظام الشركات والنظام الداخلي للشر      

 إن.   من رأس المال   ةبالمائ ٥٠ إلىربحها السنوي الصافي لتكوين االحتياطي النظامي حتى يصل االحتياطي          
 ريـال مـن     ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ أخـذ مبلـغ      ٢٠٠٥ قرر الشركاء في عـام       .هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع      

 ) .١٦إيضاح (االحتياطي النظامي لمقابلة الزيادة في رأس مال الشركة 
 

 : ـ جاري الشركاء ١٨إيضاح 
 إلى احتياطي عام اعتبـارا      ٣١/١٢/٢٠٠٥قرر الشركاء بالفترة الالحقة تحويل رصيد جاري الشركاء كما في           

  . ١/١/٢٠٠٦من 
 

  :ـ تكلفة المبيعات١٩إيضاح 
٢٠٠٥  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

 مواد خام أول المدة ١٣٢٫٩٣٣٫٤١٤  ١١٩٫٥٠٧٫٢٣٠ ٨٥٫٦٨٨٫٠٦٨
 مشتريات مواد خام ٤٣٧٫٣٩١٫٧١٦  ٣٣١٫٥٨١٫٢٨١ ٢٧١٫٢٢٠٫٢٠٩

 مواد خام آخر المدة )١٨٥٫٣٩٥٫٨٤٦(  )١٣٢٫٩٣٣٫٤١٤( )١١٩٫٥٠٧٫٢٣٠(
 دمةتكلفة المواد المستخ ٣٨٤٫٩٢٩٫٢٨٤  ٣١٨٫١٥٥٫٠٩٧ ٢٣٧٫٤٠١٫٠٤٧
 بضاعة تحت التشغيل أول المدة ١٨٫٤٦٤٫٨١٦  ١٠٫٤٧٩٫٥٢٢ ١٦٫٧١٦٫٦٤٣

 بضاعة تحت التشغيل آخر المدة  )١٦٫٥٥٤٫٤٩١(  )١٨٫٤٦٤٫٨١٦( )١٠٫٤٧٩٫٥٢٢(
 *مصاريف صناعية  ١٠٠٫١٤٢٫١٧٧  ١٠١٫٩٣٦٫٩٣٧ ٩٥٫٢٢٠٫٠٨٥

 إستهالآات واطفاءات ٥٧٫١١١٫٧٣٢  ٥٥٫٧٦١٫٣٩١ ٥٣٫٥٤٨٫٧٤٣ 
 بضاعة تامة الصنع أول المدة ٤٨٫٥٢٧٫٧١٩  ٥٣٫٣٤٢٫١٢٠ ٥٢٫٠٠٣٫٥١٤

 بضاعة تامة الصنع آخر المدة )٥٤٫٧٨٧٫٤٧٠(  )٤٨٫٥٢٧٫٧١٩( )٥٣٫٣٤٢٫١٢٠(
 تكلفة البضاعة المباعة ٥٣٧٫٨٣٣٫٧٦٧  ٤٧٢٫٦٨٢٫٥٣٢ ٣٩١٫٠٦٨٫٣٩٠

 :المصاريف الصناعية  * 
٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

 رواتب وأجور وميزات أخرى  ٤٩,٠١٦,٠١١  ٤٧,٨٩٦,٦٥٥  ٤٥,٠٧٣,٥٩٠
 إعاشة ٣,٥٣٣,٧٤٣  ٢,٩٥٣,٠٤٤  ٢,٨٣٦,٢٢٢
 مصاريف سكن العمال  ٢,٦٤٠,٧١١  ١,٩٧٤,٩٠٩  ١,٩٠٦,٤٧٤
 مياه وكهرباء وغاز وهاتف ١٨,٨٨٥,٩٦٧  ١٩,٢٠٩,٥٥٠  ١٧,٣٩٦,٥٢٣
 مصاريف سيارات ومحروقات ٤,٧٣٠,٣٠٧  ٥,٢٩٨,٥٧٥  ٥,٢٦٢,٥٣٦
 تذاكر سفر وانتقال  ٢,٣٢٠,١٠٦  ٣,٧٩٩,٣٧١  ٢,٧٣٩,٩٨٥
 تأشيرات وجوازات تعقيب  ٢,٣٦٧,٠٦٢  ١,٧٨٧,٣٠١  ٢,١٢٢,٧٠٥
 إصالح وصيانة وقطع غيار  ٩,٤٥٨,٨٠٣  ١٢,١١٠,٥٦٤  ١٣,٦٩٩,٢٠٩
 أقساط تأمين  ١,٤٥٣,٣٧٣  ١,٣٩٤,١٣٧  ١,٠٤٢,٣٢٦

 تغليف      ــ  ٧٤,٨٤٦  ٥٧,٧٢٠
 مينات اجتماعية تأ ٨٦٨,٥٣٤  ٥٣٤,٠٠٣  ٨٣,٨٠٣
 مصاريف طبية ٤٩١,٣٦٦  ٥٦٩,٩٥٢  ٨٤٧,٣٨٩

 مصاريف تدريب  ٤١٠,٣٣٤  ١,٠٦١,٩٢٥  ١,٤٩٥,٥٧٦
 أمن وسالمة  ١٠,٥٤١  ٥٢,٨٧٢  ٢٩,١٨٨
 مصاريف متنوعة  ١,٤٤٢,١٨٥  ٧٨٤,٧١٨  ٦٢٦,٨٣٩
 تعويض نهاية الخدمة ٢,٥١٣,١٣٤  ٢,٤٣٤,٥١٥      ــ

١٠٠,١٤٢,١٧٧  ١٠١,٩٣٦,٩٣٧  ٩٥,٢٢٠,٠٨٥  
 
 



 

 
٩٤

  والعموميةاإلداريةـ المصاريف ٢٠ إيضاح
 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
 رواتب وأجور وميزات أخرى ٣,٣٥٦,١٠٦  ٢,٩١٨,٦٤٧  ٢,٩٩٤,٩٥٨
 مصاريف سيارات  ١٧٠,١٢٧  ٤٣٧,٥٠٤  ٤٧٧,٥٥٥
 قرطاسية ومطبوعات ٨١٢,٨٨٩  ٨٦٦,٨٤٧  ٥١٣,٤٩٣
 ف بريد وبرق وهات ٦٣٨,٤٨١  ٥٦٨,٨٠٩  ٥٦١,٧٠٢
 إيجارات وبدل سكن  ٧٢٨,٠٩٢  ٥٥٤,٨٦٤  ٦٨٩,٦٦٠
 خدمات بنكية ١,٢٧٥,١٧٣  ١٥٤,٩٦٠  ٢٣٠,٠٧١
 صيانة مباني  ٢,٦٦٢  ٤,١٥٩  ٥,٣٨٥
 رسوم واشتراكات  ٢٣٧,٠٠٣  ٧٠,٨٤٠  ٥٤,٧٠٠
 تصاميم ومواد دعاية ١٩٠,٧٩٩  ١٢٧,٣١٨  ١٣٥,٨٩٨
 أتعاب مهنية  ٤٦٢,٩٣١  ٢٨٦,٦٤٣  ١١٨,٤٧٤
 تأمينات اجتماعية  ٤,٩٢٩  ١٤٥,١٧٩  ٨٣,٨١٢
 مصاريف كمبيوتر  ٦٥,٤٥٩  ٣٣,٩٠٩  ٤٧,٤٢٩
 استهالك ممتلكات ومعدات ٦٩٣,٩١٠  ٧٣٤,٣٤٢  ٧٢١,٦٧٩
 إطفاء مصاريف مؤجلة     ــ  ٥٣٢,٥٩٧  ٥٠٣,٩٦٢

 ديون مشكوك في تحصيلها  ٣,١٢٥,٦١٥  ٨٣٦,٥٤٢  ١,٥٠٠,٠٠٠
 تبرعات ودعاية  ١,٤٢٦,٩٨٣  ١,٦٨١,٨٨٣  ١,٨١٤,٠٣٢
 متابعة قرض صندوق التنمية الصناعية     ــ      ــ  ٥٢٧,٧٠٠
 أقساط تأمين  ٣٥٦,٩٣٦  ٣٨١,٩٧٣  ٥٧٩,٢٦٢
 مصاريف ومواد نظافة  ٦,٠٩٥  ١٠,٢٦٩  ١,٧١٢
 مخصص بضاعة بطيئة الحركة ١,٥١٦,٧٣٠      ــ      ــ

 مصاريف متنوعة  ١,٢٤١,٩٣٩  ١,٥٤٠,٥٦٤  ٩٠٧,٣٠٧
١٦,٣١٢,٨٥٩  ١١,٨٨٧,٨٤٩  ١٢,٤٦٨,٧٩١  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
٩٥

  :ـ المصاريف البيعية  ٢١إيضاح 
 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
 رواتب وأجور ومزايا أخرى  ٧١٠,٤٠٥  ٢,٨٨٤,٤٢١  ٦٣١,٣٣٣
 إيجارات وبدل سكن  ٣٨٧,٩٩١  ٤٤٧,٤١٧  ٢١١,١٢٥
 دعاية وإعالن  ٢١٩,٥١٩  ٣٦٨,٠٠٠  ٦٠٤,٣١٠
 مصاريف مشاريع معارض  ١,٦٣٢,٢٢٦  ١,١٧٤,٧١٨  ٧٢٩,٤٤٥
 خصم مسموح به ٢٨٧,٥٧٦  ٩٦٠,٤٧٧  ٧٨٠,٨٩٠
 تغليف  ٦١,١٤٦  ٢٦٨,٢٨٦  ١٨٤,٠٣٢

 مصاريف بيعية وتسويقية ٣,٢٠٠,٦٢٦  ٢,٧١٠,١١٥  ٢,٠٦٥,٣٩٨
 مصاريف تركيب سجاد ٢٦٨,١٣١  ٢٩٨,٣٨٧  ٣٢٢,١٣٨

 خليصأجور شحن وت ٧,٢٢١,٩٧١  ٣,٤٥٠,٧٨٩  ٤,٦٣٣,٠١٣
 استهالك سيارات  ٢٨١,٨٢١  ٤٥٧,٣٩٩  ٤٥٧,٣٦٩
 مصاريف سيارات  ١٧٨,٩٢٢  ٢٠٨,٥٦٤  ١٥٨,٣٣٥
 سفر وانتقال  ٢,٧١٠  ٤,٤٤٤  ١٣,٢٣٢
 مطبوعات وقرطاسية  ١٥,٧٠٨  ١٥,٧٧٣  ١١,٣٥٣
 هاتف وبريد ٨٢,٤٣٩  ٦٤,٦١٩  ٧٢,٦٤٧
 كهرباء ومياه ٨,٣٧٩  ٦,٥٠٢  ٦,٤٨٦
 تأمين ١٥٥,٦٧٦  ٢٧,٤١٠      ــ

 متنوعة ١٣٢,٨١٤       ــ  ١١٩,٨٣٧
١٤,٨٤٨,٠٦٠  ١٣,٣٤٧,٣٢١  ١١,٠٠٠,٩٤٣  

 
 

 : ـ إيرادات االستثمارات ٢٢إيضاح 
بعد تنزيل المصروفات ) مركز النخبة(وهي تمثل صافي اإليرادات المتحققة من استثمار األسواق العربية 

 ) .٢٠٠٣ عام – ريال ٢,٣٠٠,٠٠٠مبلغ (شئ   ال مبلغ٣١/١٢/٢٠٠٤المتعلقة بها وقد بلغت كما في 
 
 

 : ـ األرباح المبقاة ٢٣إيضاح 
 : قرر الشركاء تحويل المبالغ التالية من األرباح المبقاة إلى جاري الشركاء وذلك بقرار من الشركاء 

 
 السنة المالية ريال سعودي 
 ٢٠٠٣ ٢٦٩,٠٠٠,٠٠٠ 
 ٢٠٠٤ ١٠٧,٥١٤,٧١٢ 
 ٢٠٠٥ ١٠٨,١٥٧,٩١٤ 

 
 

 
 
 
 



 

 
٩٦

 
 : ـ تعديالت على األرباح المبقاة ٢٤إيضاح 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
 )١١إيضاح (إقفال رصيد المصاريف المؤجلة       ــ  ٦,٦٥٧,٩٣٩       ــ
  من مخصص نهاية الخدمة٢٠٠٣قيد ما يخص عام       ــ  ٥,٩١٦,٥٣٦       ــ
 ٢٠٠٤خصم مكتسب عام  ٢,٥٨٧,٠٥٣       ــ       ــ

 المجموع ٢,٥٧٣,٠٥٣  ١٢,٥٧٤,٤٧٥  ــ     
 
 

 :ـ احتياطي خاص ٢٥إيضاح 
 . إن هذا االحتياطي قابل للتوزيع .  وما قبلها ٢٠٠٣تم تكوين االحتياطي الخاص في عام 

 
 
 

 :ـ التسهيالت البنكية ٢٦إيضاح 
مرابحة بمبلـغ   لدى الشركة تسهيالت بنكية من بنك محلي على شكل تسهيالت اعتمادات وضمانات وتمويل بال             

 . مليون دوالر أمريكي ) ٥(مليون ريال وكذلك تسهيالت من عقود المتاجرة بالعمالت األجنبية بمبلغ ) ٣٢٠(
 
 

 : ـ االلتزامات المحتملة ٢٧إيضاح 
 مقابل اعتمـادات مـستنديه وضـمانات بنكيـة بمبلـغ            ٣١/١٢/٢٠٠٥على الشركة التزامات محتملة بتاريخ      

 ) . ٢٠٠٤ – ريال ٢٠,٦١٤,٠٢٠مبلغ ( ريال ٢١,٤٦٥,١٣٣
 
 

 : ـ القوائم المالية المقارنة وإعادة التبويب ٢٨إيضاح 
 تم إعدادها ألغراض المقارنة والتي      ٢٠٠٣ و   ٣١/١٢/٢٠٠٤إن القوائم المالية المرفقة للسنتين المنتهيتين في        

تم إعداد القوائم المالية     على التوالي كما     ٥/١٢/٢٠٠٤ و   ٢٥/٦/٢٠٠٥أصدرنا حولها رأياً غير متحفظ بتاريخ       
 على افتراض أن جميع الشركات التي تم توحيد قوائمها المالية في ذلك العام أنها مملوكة لـشركة                  ٢٠٠٣لعام  

العبداللطيف لالستثمار الصناعي وهي الشركات نفسها التي تم توحيد قوائمها المالية للسنتين التاليتين ، هذا وقد                
 وعـام   ٢٠٠٤ لتتفق مع التبويب المتبع فـي عـام          ٢٠٠٣ألرصدة في عام    تم إعادة تبويب وتصنيف بعض ا     

٢٠٠٥.  
 
 
 
 

 
 



 

 
٩٧

  م٢٠٠٣ـ القوائم المالية االفتراضية لعام ٢٩إيضاح 
في عام ) المعروفة باسم المصنع السعودي للسجاد ( إن حسابات شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي 

وإن حسابات شركة أدفا . يد حسابات الشركات األخرى  أساس منفصل ودون توحى م كانت تظهر عل٢٠٠٣
للبطانيات والشركة الوطنية للغزل ومجموعة العبد اللطيف قسم البطانة وشركة نادين  لم تكن جزء من هذا 

 م ، ٢٠٠٣حيث كانت هذه الشركات غير تابعة لشركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي في عام , الحسابات 
خالل عام ) المعروفة بالمصنع السعودي للسجاد ( كة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي و أصبحت تابعة لشر

 . م ٢٠٠٤
 م لشركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي ٢٠٠٣إن حسابات هذه الشركات دمجت بالحسابات األساسية لعام 

 ترتب على ما ذكر أعاله وقد. ألغراض ترتيب أرقام المقارنة ) المعروفة باسم المصنع السعودي للسجاد ( 
 : م كما هو موضح أدناه٢٠٠٣التعديالت التالية والتي جرت على الحسابات الموحدة العام 

 
 قائمة المركز المالي

 
 

الحسابات الموحدة 
 النهائية

التعديالت وحسابات 
 الشركات األخرى

حسابات المصنع 
 السعودي للسجاد

 

 الموجودات   
 :ةالموجودات المتداول   

 نقد في الصندوق ولدى البنوك ١٣٦,٩٨١,٣٨٨ ٣٧,٣١١,٠١١ ١٧٤,٢٩٢,٣٩٩
 صافي, ذمم مدينة  ٢٩٨,٦٥٨,٠٥٨ ٣٩,٠٦٢,٧٠٥ ٣٣٧,٧٢٠,٧٦٣
 بضاعة ومواد آخر المدة ١٢١,٥٧٢,٠٧٠ ٦١,٧٥٦,٨٠٢ ١٨٣,٣٢٨,٨٧٢

 مصاريف مدفوعة مقدما ٣٨٣,٩٨٤ ٣٧٩,٥٦٠ ٧٦٣,٥٤٤
 جموع الموجودات المتداولةم ٥٥٧,٥٩٥,٥٠٠ ١٣٨,٥١٠,٠٧٨ ٦٩٦,١٠٥,٥٧٨

    
 :موجودات ثابتة وأخرى   

 المطلوب من أطراف ذات عالقة ١٥٦,٠٧٤,٤٦١ )٨٥,٨٧١,٤٠٠( ٧٠,٢٠٣,٠٦١
 استثمارات متنوعة بالتكلفة ١١,٠٢٣,٣٨٤  ١١,٠٢٣,٣٨٤
 أراضى بالتكلفة ٦,٨٠٣,١٢٥  ٦,٨٠٣,١٢٥

 صافي,ت ممتلكات ومعدا ١٤٢,٩٩٩,٣١٧ ١٣٢,٧٣١,٣١١ ٢٧٥,٧٣٠,٦٢٨
 صافي, مصاريف مؤجلة  ٩,٤٥٤,٤٣٥ ٢,٣٤١,٥٣٧ ١١,٧٩٥,٩٧٢

    
 مجموع الموجودات ٨٨٣,٩٥٠,٢٢١ ١٨٧,٧١١,٥٢٧ ١,٠٧١,٦٦١,٧٤٨

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٩٨

 المطلوبات وحقوق الشركاء   
 :المطلوبات المتداولة    

 ذمم دائنة ٦٨,٠١٧,٠٠٧ )٤٢,٦٨٤,٥٥٩( ٢٥,٣٣٢,٤٤٨
 مصاريف مستحقة ٧,٦٤٣,٤١١ ٢,٧٩١,١١٨ ١٠,٤٣٤,٥٢٩
 استدراك الزكاة الشرعية ١٤,٥٩٠,١٦٠  ١٤,٥٩٠,١٦٠
 مجموع المطلوبات المتداولة ٩٠,٢٥٠,٥٧٨ )٣٩,٨٩٣,٤٤١( ٥٠,٣٥٧,١٣٧

    
 المطلوب إلى أطراف ذات عالقة ٢٣,٤٨٣,٢٨٨ )٥,١٩٧,٣٨١( ١٨,٢٨٥,٩٠٧

    
 :حقوق الشركاء   

 الرأس الم ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
 احتياطي نظامي ٦٠,٦٨٣,٠٣٣ ١٦,٠٤٤,٤٣٠ ٧٦,٧٢٧,٤٦٣
 احتياطي خاص ١٥٣,٧٩٣,٨٥٠ ٢٣,١١٤,٩٧٩ ١٧٦,٩٠٨,٨٢٩
 جاري الشركاء ٣٨٣,٧١٦,٠٠٠ ١٥٥,٩٢٤,٩٢٠ ٥٣٩,٦٤٠,٩٢٠
 األرباح المبقاة ٥٢,٠٢٣,٤٧٣ ٣٧,٧١٨,٠١٩ ٨٩,٧٤١,٤٩٢

 مجموع حقوق الشركاء ٧٧٠,٢١٦,٣٥٦ ٢٣٢,٨٠٢,٣٤٨ ١,٠٠٣,٠١٨,٧٠٤
    

 مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء ٨٨٣,٩٥٠,٢٢٢ ١٨٧,٧١١,٥٢٦ ١,٠٧١,٦٦١,٧٤٨
 

 قائمة الدخل
 

الحسابات الموحدة 
 النهائية

التعديالت وحسابات 
 الشركات األخرى

حسابات المصنع 
 السعودي للسجاد

 

 المبيعات ٤٢٥,٦٣٠,١٨٠ ١٠٩,٩٢٣,٨٢٥ ٥٣٥,٥٥٤,٠٠٥
 تكلفة المبيعات: ينزل )٣٥٤,٩٦٩,٤٩٠( )٣٦,٠٩٨,٩٠٠( )٣٩١,٠٦٨,٣٩٠(

 الربح اإلجمالي من األعمال ٧٠,٦٦٠,٦٩٠ ٧٣,٨٢٤,٩٢٥ ١٤٤,٤٨٥,٦١٥
 المصاريف اإلدارية والعمومية: بنزل     )٥,٩١٠,٤٠٢(   )٦,٥٥٨,٣٨٩(   )١٢,٤٦٨,٧٩١(
 المصاريف البيعية       :    )٥,٢٩٠,٠٨٩(    )٥,٧١٠,٨٥٤(   )١١,٠٠٠,٩٤٣(

 صافي الربح  ٥٩,٤٦٠,١٩٩ ٦١,٥٥٥,٦٨٢ ١٢١,٠١٥,٨٨١
٢,٣٠٠,٠٠٠        

 ــــــــ
 إيرادات االستثمارات: يضاف ٢,٣٠٠,٠٠٠

 إيرادات أخرى        :  ١,٥٢٢,٧٦٧ ٩٠٣,٧٨٣ ٢,٤٢٦,٥٥٠
 صافي ربح السنة قبل الزكاة الشرعية ٦٣,٢٨٢,٩٦٦ ٦٢,٤٥٩,٤٦٥ ١٢٥,٧٤٢,٤٣١

 الزكاة الشرعية: ينزل  )٧,١٩٧,٨٥١(   )٧,٤٠٤,٥٠٧(   )١٤,٦٠٢,٣٥٨(
 صافي الربح للسنة ٥٦,٠٨٥,١١٥ ٥٥,٩٥٤,٩٥٨ ١١١,١٤٠,٠٧٣

 

 أي تعديالت د وال توج٢٠٠٣ديسمبر٣١إن التعديالت التي تمت على الحسابات الختامية تعتبر تعديالت حقيقية وعادلة للسنة المنتهية 
     .٢٠٠٥  - ٢٠٠٤على القوائم المالية الصادرة للسنوات  

 


