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

كما يسر اجمللس أن  ملساهمني،ملصلحة املشرتكة لعموم اليجدد التزامه ببذل كل جهده لالضطالع مبسئولياته وحتقيق ا

 .م31/12/2016م إىل 01/01/2016يتقدم بهذا التقرير املوجز عن نشاطات الشركة ونتائجها املالية للفرتة املمتدة من 

 

 عامة ةـــحمل

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

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

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

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

 واسعة يف هذا اجملال. ة ميتازون مبهارة عالية وخرب

 حتت مسمى املصنع السعودي للسجاد لية حمدودةوشركة ذات مسؤوقد كانت شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي 

 .ةمدرج م اىل شركة مساهمة2007عام  يفوقد حتولت 
 

 التابعةالشركة والشركات أنشطة 
 

إنتاج البسططاط ) املوكيت( وقطع السططجاد وسططجاد الصططالة وإنتاج اخليوط    جمال يفالرئيسططية منصططبة   الشططركة أنشطططةإن 

اخلاصة بصناعة السجاد واسترياد وتشغيل األجهزة املشعة اخلاصة مبصانع الشركة مبوجب ترخيص معهد حبوث الطاقة             

ضططططافة إىل إلوبيع األراضططططي ومتلك العقارات وإقامة املباني عليها واسططططتثمارها لصططططا  الشططططركة با الذرية وكذلك شططططرا 

الغزل  إنتاج خيوطترميم(، كما أن أنشطططة الشططركات التابعة تنصططب يف   وهدم وح ليتصططواملقاوالت العامة للمباني) إنشططا  

صططططناعة البطانيات وخيوط  ثانوية من البولي بروبلني،خيوط البولي بروبلني وبطانة السططططجاد األسططططاسططططية والإنتاج الدائرية، 

إنتاج املواسطططري الكرتونية للف املنتجات النسطططيجية  تلفة  مللونات البالسطططتيكية ومواد مثبته لالوان، ا اإلكريليك، إنتاج

إقامة  و دريبإقامة املدارس واملعاهد األهلية ومراكز الت، املقاسططططات، صططططناعة السططططجاد واارة اةملة والتجزئة للسططططجاد 

وإدارة املدن الصطططناعية واملباني التجارية وخدمات اإلعاشطططة واملقاوالت  العامة للمباني وشطططرا  األراضطططي إلقامة املباني عليها  

عن طريق  أو التقسيط أو االجيار لصا  الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصا  الشركة واستثمارها  بالبيع بالنقد

  .التابعة ل للخدمات والصيانة واإلعاشةشركة ريتاج الوصي
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 وفيما يلي بيان بالشركات التابعة
  

اسطططططططم 

 الشركططة
 نشاطها الرئيسي

الدولة  احملل 

 الرئيس

الدولة حمل 

 التأسيس
 نسبة التملك

رأس مال 

 الشركة التابعة

الشركة الوطنية 

 للغزل

الغزل  إنتاج خيوط

 الدائرية

اململكة العربية 

 السعودية

ململكة العربية ا

 السعودية

شركة  90%

 العبداللطيف

 النسيج الشرقية 10%

30.000.000 

شركة النسيج 

 الشرقية

خيوط البولي إنتاج 

بروبلني وبطانة السجاد 

األساسية والثانوية من 

 البولي بروبلني

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

شركة  90%

 العبداللطيف

 للغزلالوطنية  10%

36.000.000 

شركة النسيج 

 الغربية

إنتاج بطانة السجاد 

األساسية والثانوية من 

البولي بروبلني وإنتاج 

 خيوط النايلون 

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

شركة  90%

 العبداللطيف

 الوطنية للغزل 10%

16.500.000 

شركة أدفا 

 للبطانيات

صناعة البطانيات 

 وط اإلكريليكوخي

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

شركة  90%

 العبداللطيف

 الوطنية للغزل 10%

20.000.000 

شركة نادين 

 العربية لالوان

مللونات ا إنتاج

البالستيكية ومواد 

 مثبته لالوان

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

شركة  90%

 يفالعبداللط

 الوطنية للغزل 10%

4.000.000 

مصنع شهد 

 للمنتجات الورقية

إنتاج املواسري 

الكرتونية للف 

املنتجات النسيجية 

  تلفة املقاسات

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

شركة  90%

 العبداللطيف

 الوطنية للغزل 10%

1.300.000 

الشركة األوىل 

 للسجاد

اارة صناعة السجاد و

اةملة والتجزئة 

 للسجاد

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

شركة النسيج  50%

 الغربية

 الوطنية للغزل 50%

20.000.000 

شركة 

العبداللطيف 

 للتدريب

إقامة املدارس واملعاهد 

األهلية ومراكز 

 التدريب

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

شركة  95%

 العبداللطيف

 أدفا للبطانيات 5%

100.000 

شركة ريتاج 

الوصيل للخدمات 

والصيانة 

 واإلعاشة

إقامة وإدارة املدن الصناعية 

واملباني التجارية وخدمات 

اإلعاشة واملقاوالت  العامة 

للمباني وشرا  األراضي إلقامة 

املباني عليها واستثمارها  بالبيع 

جيار أو التقسيط أو اال بالنقد

لصا  الشركة وإدارة وصيانة 

لصا   وتطوير العقار

 الشركة

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

شركة  90%

 العبداللطيف

الشركة األوىل  10%

 للسجاد

 

2.000.000 
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سبة           كما أن الشركة  ، %100وتقوم الشركة بتلك األنشطة من خالل املصانع والشركات التابعة هلا واليت متتلكها بن

 مل تقم بإنشا  أي كيان ااري هلا خارج اململكة العربية السعودية.
ديون خالل أو أدوات  وكأسهم أو صك أيوهذه شركات ذات مسؤولية حمدودة. ومل تقم تلك الشركات الفرعية بإصدار 

 السنة.
 

 األداء العام للشركة
 

تقييم أدا  مؤسسات األعمال يف معظم دول االقتصادات الناشئة وقياس على الرغم من أن املعيار املالي هو املؤشر األبرز ل

مدى كفا ة أجهزتها التنفيذية يف حتقيق األهداف اليت يتطلع املستثمرون ومحلة األسهم لتحقيقها، إال أن السنوات املاضية 

املتالحقة اليت يشهدها اقتصادنا  شهدت بروز معايري إضافية لتقييم أدا  الشركات يف اململكة وذلك بالتزامن مع التطورات

الوطين وزيادة الوعي العام بدور املعايري غري املالية يف تقييم أدا  الشركات وحتسني مسعتها وزيادة دورها يف تعزيز وتنويع 

 ومن أبرز تلك املعايري احلديثة لقياس جناح الشركات:. البنية االقتصادية للمملكة

 .تطبيقات احلوكمة -1

 .لشفافية واإلفصاحانتهاج ا-2

 املوارد البشرية. تطوير -3

 .التشجيع على االبتكار-4

عرب تطبيقات  ومراعاة البيئة وتبين برامج املسؤولية االجتماعية وتطوير بيئات العمل الداخلية على حنو يعزز القيم -5

عية للموظفني واليت ال تندرج االستدامة، املواطنة التنظيمية اليت يقصد بها حرص الشركات على حفز التصرفات التطو

 .ضمن مهامهم الوظيفية

وذلك من خالل ما قامت به الشركة من خالل اعتماد نظام حوكمة خاص بها واعتماد سياسة افصاح وتطوير للكوادر 

الشباب السعودي باإلضافة  وتطوير مهارات وتدريب بتأهيل البشرية بعدة برامج خلدمة اجملتمع وذلك من خالل االهتمام

يف دعم  األساسي ابدوره الشركة وقيام املهنية السالمة مبعايري االلتزام إىل باإلضافة هذا الوطنية، العمالة تدريب إىل

 الوطنية. املنتجات على القيمة إضافة و الوطين لالقتصاد اإلنتاجية القاعدة

ياس فاعلية وكفا ة األعمال وأصبحت الشركات صبحت تلك املعايري تتجاوز الرحبية املالية باإلضافة اىل املعيار املالي لقأو

تتنافس على تعزيز أدائها وبراجمها املوجهة لتطوير اجملتمعات واألفراد والبيئات بعد أن كان هدفها األوحد هو تعظيم 

 .العوائد املالية للمساهمني عاما بعد عام

 :اظهرت ما يلى 2016ام وبالرغم من كل ذلك فان املعايري املالية لتقييم أدا  الشركة خالل الع

وكانت م 2015مقارنة مع العامم 2016والربح اإلمجالي  والربح التشغيلي   خالل العام األرباحاالخنفاض  يف صافى 

 مايلى: ذلك االخنفاضلدت أاالسباب اليت 

 . اخنفاض قيمة املبيعات  -1

 .فة املبيعات منسوبة اىل املبيعاتارتفاع تكل -2

 .ريف االدارية والعموميةيف املصاالزيادة  -3

 .الزيادةفى خسائر االستثمارات -4

 .وجود خسائر استثنائية   -5

 وكذلك االخنفاض فى ارباح بيع االصول الثابتة. -6



 5 

 الزيادة يف  صص الزكاة الشرعية. -7

 إنشا   صص خسائر اخنفاض قيمة استثمار يف شركة زميلة. -8

زيادة يف التدفق النقدي نظرًا برزها أو 2016ظهرتها نتائج الشركة يف نهاية العام أومع ذلك فانه هناك عدد من االجيابيات 

 لتطبيق عدد من السياسات واليت كانت نتائجها على النحو التالي:

 .%42بنسبة تتجاوز  جلالقروض قصرية األ قيمة االخنفاض يف (1

 حركة املخزون. اسةمما يظهر إجيابية يف در %17االخنفاض يف قيمة املخزون بنسبة تتجاوز  (2

  نتيجة سياسة التحصيل املتبعة يف الشركة. %20ة تقاربباالخنفاض يف قيمة الذمم املدينة  بنس (3

 .%15اخنفاض أرصدة الذمم الدائنة بنسبة تتجاوز  (4

 .%14اخنفاض املصاريف املستحقة بنسبة تتجاوز  (5

القتصاد مما أثر سلبًا على  تلف األنشطة و ذلك رغم اخنفاض املبيعات ويف ظل أوضاع تشهد تراجعًا يف مؤشرات ا

 علىاالقتصادية نظرًا للدور الذي يلعبه اإلنفاق احلكومي يف تنشيط االقتصاد وإعتماد القطاع اخلاص يف غالبية أنشطته 

 هذا اإلنفاق.

 

 النتائج املالية 
 

  يون ريال للفرتة املماثلة من مل 139.28مليون ريال، مقابل  7.35بلغ صايف الربح خالل فرتة االثين عشر شهرًا

 .%94.72قدره  خنفاضالعام السابق وذلك با

  ريال للفرتة املماثلة من العام السابق.  1.71ريال، مقابل  0.09بلغت رحبية السهم خالل فرتة االثين عشر شهرا 

  للفرتة املماثلة  مليون ريال 207.84مليون ريال، مقابل  106.10بلغ إمجالي الربح خالل فرتة االثين عشر شهرا

 %. 48.95 قدرهخنفاض من العام السابق با

  مليون ريال للفرتة املماثلة  159.42مليون ريال، مقابل  62.99بلغ الربح التشغيلي خالل فرتة االثين عشر شهرًا

 .%60.49قدره  باخنفاضمن العام السابق وذلك 

  خالل الفرتة احلالية مقارنة مع الفرتة  بح التشغيليوالر يعود سبب االخنفاض يف صافى األرباح والربح اإلمجالي

يف املصاريف االدارية و الزيادة  ارتفاع تكلفة املبيعات منسوبة اىل املبيعاتو اخنفاض قيمة املبيعات إىل  املماثلة

ل وكذلك االخنفاض فى ارباح بيع االصو  وجود خسائر استثنائيةو   فى خسائر االستثمارات الزيادةو والعمومية

 و الزيادة يف  صص الزكاة الشرعية وإنشا   صص خسائر اخنفاض قيمة استثمار يف شركة زميلة. الثابتة

 مع تصنيف أرقام الفرتة احلالية مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتالئم. 
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 نتائج مبيعات وأرباح الشركات
 

 ركةطططالش اسم

املبيعات )متضمنة املبيعات 

 شركات(تتم بني ال اليت

صافى األرباح )بعد إخراج 

 الزكاة(

نسبة مشاركة 

الشركات التابعة 

 2016 2015 2016 2015 يف صايف الربح

 % 186- 13.689- 50.842 278.081 472.945 الصناعيستثمار اللشركة العبد اللطيف 

 % 7 507 28.345 175.538 227.219 شركة النسيج الشرقية

 % 5 389 11.544 44.006 103.228 الشركة الوطنية للغزل 

 % 189 13.877 33.471 187.800 309.382 شركة النسيج الغربية

 % 70 5.155 10.856 15.735 22.870 شهد للمنتجات الورقية مصنع شركة

 % 43 3.142 7.443 20.937 36.987 شركة نادين العربية لالوان 

 % 52- 3.838- 18.672- 45.395 73.973 شركة أدفا للبطانيات

 % 5 409 14.093 187.209 266.488 الشركة األوىل للسجاد

 شركة العبداللطيف للتدريب
400 400 90 79 1 % 

 % 18 1.318 1.267 11.372 11.287 شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة واإلعاشة

 % 100 7.349 139.279 966.473 1.524.779 اإلمجالطططططططي

   - 221.353- 425.459- نية بني الشركططططاتخيصم املبيعات البي

    745.120 1.099.320  املبيعات الصافية للعمططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططال 
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 الشركة إليرادات اجلغرايف التوزيع 
 ( الف الرياالتآب)                    

 2016 2015 البيان
االرتفاع / نسبة 

 فاضاالخن

 % 40- 399.978 662.235 املبيعات احمللية

 % 21- 345.142 437.085 اخلارجيةاملبيعات 

 % 32- 745.120 1.099.320 اجملموع

 
 

 اخلارجية الشركة إليرادات اجلغرايفالتوزيع 
 ( الف الرياالتآب)                   

 اسم املنطقة م
 املبيعات الصافية

2015 2016 

 172.737 187.125 قارة آسيا 1

 55 - قارة أمريكا اةنوبية  2

 48.608 139.024 قارة أفريقيا 3

 59.254 70.951 قارة أمريكا الشمالية 4

 26.733 12.465 قارة  أوروبا 5

 37.755 27.520 قارة  أسرتاليا .6

 345.142 437.084 اإلمجطططططططططططططططططططططططططططططالي

 

 -
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 80,000
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أسترالياةأمريكا الجنوبيةامريكا الشماليأوروباأفريقياآسيا

التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة الخارجية

التوزيع الجغرافى اليرادات الشركة الخارجية
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 الداخلية الشركة يراداتإل اجلغرايفالتوزيع  

ترتكز مجيع أعمال الشطططركة مبدينة الرياض باململكة العربية السطططعودية، إال أن الشطططركة متتلك بعض صطططاالت العرض   

الشطططططططركات التابعة( وقد مت احلصطططططططول على إيرادات من تلك املعارض   ىحدإواملسطططططططتودعات لشطططططططركة أدفا للبطانيات ) 

 واملستودعات على النحو اآلتي :

 ( الف الرياالتآب) 

 اسم املنطقة م
 املبيعات الصافية

2015 2016 

 - 5.401 املنطقة الغربية 1

 13.216 15.310 املنطقة الوسطى 2

 3.148 4.174 املنطقة الشرقية 3

 3.955 3.941 املنطقة الشمالية 4

 5.056 7.252 املنطقة اةنوبية 5

 25.375 36.078 طططططططططططططططططططططططططياإلمجططططططططططططططططططططططططططططططططططالط
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 م2016م إىل العام 2012ملخص النتائج املالية من العام 

       قائمة املركز املايل (أ

 الرياالت( اليني)مب               

 2016 2015 2014 2013 2012 بيطططططططططططططان

 937.59 1.107.20 1.234.54 1.236.25 1.179.58 املوجودات املتداولة

 139.85 170.53 135.95 86.38 145.19 أخرى موجودات

 481.51 521.60 529.95 495.92 504.48 ثابتة موجودات

 1.558.95 1.799.33 1.900.44 1.818.55 1.829.25 جمموع املوجودات

 330.36 551.12 650.80 543.75 530.86 املطلوبات املتداولة

 - - - 22.32 48.73 قروض طويلة األجل

 3.95 6.54 5.07 5.19 5.14  صص مكافأة نهاية اخلدمة

 1.224.64 1.241.67 1.244.57 1.247.29 1.244.52 جمموع حقوق املساهمني

 1.558.95 1.799.33 1.900.44 1.818.55 1.829.25 جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني

 

 %25وذلك عن طريق منح أسهم مبعدل  ريال 812500000ريال اىل  650000000س مال الشركة من أمتت زيادة ر 2008عام  يف:  ةمالحظ

 من رأس املال.

 

(ماليين الرياالت)قائمة  المركز المالى 

الموجودات المتداولة موجودات أخرى

موجودات ثابتة المطلوبات المتداولة
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  ب( قائمة الدخل
 الف  الرياالت(آ)ب               

 بيان
2012 2013 2014 2015 

2016 

 745.120 1.099.320 1.297.735 1.347.956 1.454.529 صافى املبيعات

 639.021- 891.479- 1.033.741- 1.018.984- 1.101.887- تكلفة املبيعات

 106.099 207.841 263.994 328.972 352.642 جممل الربح

  83.181 - 76.232- 83.253- 88.352- 93.795- جمموع املصاريف واالعبا 

 صص اخنفاض قيمة 

 االستثمار يف شركة زميلة
- - - - - 23.322 

 7.753 7.670 19.670 26.208 4.832 أخرىإيرادات 

679.263 ةصافى دخل السن  266.828 200.411 139.279 7.349 

رحبية السهم من الربح 

 التشغيلي
3.62 3.38 2.58 1.96 0.78 

 0.09 1.71 2.47 3.28 3.25 رحبية السهم من الربح الصايف

 

 

(االف ارياالت)قائمة الدخل 

صافي المبيعات تكلفة المبيعات

مجمل الربح مجموع المصاريف واألعباء
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 ج( ملخص قائمة التدفق النقدي
 الرياالت( آالف)ب            

 2016 2015 بيططططططططططططان

 250.868 303831 يف النقد املتولد من عمليات التشغيلصا

 20.291- 108926- صايف النقد املستخدم يف عمليات االستثمار

 236.779- 320074- صايف النقد املستخدم يف عمليات التمويل

 6.202- 35169- النقدية من العملياتصافى التدفقات 

 71.636 106805 بداية السنة –النقد و ما يف حكمه 

434.65 71636 نهاية السنة –النقد و ما يف حكمه   

 

  م لتتالئم مع تصنيف السنة احلالية.2015مت إعادة تصنيف بعض األرقام املقارنة يف العام 
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 د( عناصر التكلفة إىل املبيعات
 منسوبًة إىل املبيعات: صر التكلفةاالتحاليل اخلاصة بعنيوضح اةدول أدناه 

 

 بيططططططططان

 لقيمة مباليني الرياالت السعوديةا

2015 
نسبة من املبيعات 

% 
2016 

نسبة من املبيعات 

% 

  745.12  1.099.32 املبيعات

 % 46.4 345.90 % 54.2 595.74 اإلنتاجتكلفة 

 % 85.8 639.02 % 20.3 223.16 بيعاتتكلفة امل

 % 8.6 63.94 % 6 66.49 االستهالك

التكططططططاليف العططططططامططططططة 

 اإلدارية
19.51 1.8 % 22.07 3 % 

 % 2.8 21.04 % 2.6 28.92 تكاليف التسويق

 % 2.1 16.02 % 1.4 15.80 الزكاة

 
   م جز ًا ال يتجزأ من هذا التقرير2016تشكل القوائم املالية للشركة للعام.  
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 ) ط.ذ.ع ( املعامالت مع جهات ذات عالقة
 

 وذلك كاآلتي:م  بإجرا  معامالت مع جهات ذات عالقة 31/12/2016 يفقامت الشركة خالل السنه املنتهية 

 

 الف  الرياالت(آ)ب

                 

 

 م بإجرا  بعض املعامالت مع األطراف ذات العالقة كما هي موضحة باةدول 2016لشركة خالل العام قامت ا

 أعاله وتفاصيلها كاآلتي:

تعترب مفروشات العبداللطيف من األطراف ذات العالقة وذلك ألن األستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف يشغل  .1

 لدورته احلالية. منصب املدير العام بها وهو عضو يف جملس اإلدارة

تعترب شركة توزيع الغاز الطبيعي من األطراف ذات العالقة وذلك ألن األستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف  .2

 يشغل منصب عضو جملس إدارة بها وهو عضو يف جملس إدارة الشركة لدورته احلالية.

 عالقة ) مفروشات العبداللطيف (: ذو طرف اىل املبيعات

ات بشكل رئيسي من البيع باةملة ملواد السجاد واملوكيت مع العلم بأن مجيع التعامالت مع الطرف ذو تتكون املبيع

العالقة ال ختتلف عن التعامالت مع املدينني والدائنني التجاريني العاديني وال يوجد هلا أي مزايا خاصة، ومدة هذه 

 ( كما هو موضح باةدول أعاله.48.713ة املبيعات  )األعمال سنة ادد سنويًا من اةمعية العمومية وقد بغت قيم

 خدمات ومنافع مقدمة إىل الطرف ذو العالقة ) مفروشات العبداللطيف (:

 متثل اخلدمات واملنافع املقدمة اىل الطرف ذو العالقة فيما يلى:

عبداللطيف وتبلغ عقد اجيار مستودعات لصا  الشركة )املؤجر( والطرف الثاني )املستأجر( هو مفروشات ال /1

 الف ريال. 2950قيمة هذا العقد 

 اسم اةهة ذات العالقة

مدين  رصيد
 أول المدة

1-1-
2016 

مبيعات إلى 
 من ط. ذ.ع

خدمات 
ومنافع 
 مقدمة إلى
 ط. ذ.ع

خدمات 
ومنافع من   

 ط. ذ.ع

المشتريات 
 من ط. ذ.ع

دفعات 
مستلمة من 

 ط. ذ.ع

دفعات 
 مسددة إلى

 ذ.ع ط.

الرصيد 
 نهاية المدة

31-12-
2016 

 21.711 831 45.074 146 2.326 4.721 48.713 14.992 مفروشطططططططططططططططات العبداللطيف
 - 2.179 - 2.179 - - - - شركة توزيع الغاز الطبيعي

 21.711 3.010 45.074 2.325 2.326 4.721 48.713 14.992 اإلمجالي
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إحدى -عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بني شركة ريتاج الوصيل خلدمات الصيانة واالعاشة )الطرف األول /2

الشركات التابعة لشركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي( وبني مفروشات العبداللطيف )الطرف الثاني( وقد بلغت 

 الف ريال سعودي. 1550قيمة العقد 

خدمات لوجستية )أعمال بالورشة/ صيانة الكرتونيات/صيانة وبرجمة حاسب آلي( مقدمة إىل مفروشات  /3

 ( ألف ريال.221العبداللطيف وتبلغ إمجالي تكلفة هذه اخلدمات )

كما هو موضح يف ( الف ريال 4.721وعليه فإن إمجالي قيمة اخلدمات واملنافع املقدمة إىل طرف ذو عالقة بلغت )

 اةدول أعاله.

 :   خدمات ومنافع من طرف ذو عالقة

 تتمثل اخلدمات واملنافع املقدمة للشركة من الطرف ذو العالقة فيما يلى:

/عقود إجيارات مساكن لصا  مفروشات العبد اللطيف )املؤجر( على شركة العبد اللطيف لالستثمار  1

وظفي شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي وتبلغ قيمة العقود الصناعي )املستأجر( وذلك إلسكان بعض م

 ( الف ريال سنويًا.546)

ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصا  مفروشات العبداللطيف )املؤجر(  تعقود إجيارات مستودعا /2

لصناعي( وتبلغ واملستأجر هو شركة أدفا للبطانيات ) أحد الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف لالستثمار ا

 ( ألف ريال سنويًا.285قيمة العقود )

مبلغ قيمته  تكاليف فرش السجاد يف مشروعات الشركة واةهة املنفذة هي مفروشات العبد اللطيف /3

 ( الف ريال سنويًا.1495)

 ( ألف ريال سعودي.2326وعليه تبلغ إمجالي اخلدمات واملنافع املقدمة من الطرف ذو عالقة) 

 من الطرف ذو عالقةاملشرتيات 

( الف ريال سعودي  وهي عبارة 146-بلغت قيمة املشرتيات من طرف ذو عالقة )مفروشات العبد اللطيف ( ) /1

 عن أثاث مكتيب ومسلزمات فرش سجاد وخالفه.

( ألف 2.179-بلغت قيمة املشرتيات من الغاز الطبيعي من طرف ذو عالقة )شركة توزيع الغاز الطبيعي(  ) /2

 ( ألف ريال.2.325-، وعليه فإن إمجالي قيمة املشرتيات من االطراف ذو عالقة بلغت )ريال.
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 ملدفوعات النظاميةا
 )بآالف الرياالت(                 

 البيطططططططططططططططططططططططططططان م2015 م2016 بيطططان

 الزكاة والضرائب 16.610 16.477 م2016عن العام  الزكاة الشرعية

شرتاكات املوظفني مبا فيها معاشات وأخطار سداد ا

 2016 وتأمني التعطل عن العمل مهنية
 التأمينات االجتماعية 4.410 5.959

 اةوازات و وزارة العمل 11.534 9.791 2016 اديد إقامات ورخص عمل موظفي الشركة

 الرسوم اةمركية 2.977 2.736 2016 رسوم مسددة ملصلحة اةمارك

 اإلدارة العامة للمرور 24 23 2016 رات سيارات وشاحنات الشركةاديد استما

 إدارة املدن الصناعية 1.565 2.583 2016 سداد اجيارات مواقع الشركة

 رسوم التأشريات )االستقدام( 230 92 2016 استقدام األيدي العاملة

 تداول –السوق املالية هيئة  410 400 م2016 )تداول( رسوم تقديم اخلدمات

 أخرى 216 260 2016 تصاديق من الغرفة التجارية ووزارة اخلارجية

 

 م2017وسيتم دفعه خالل العام ريال  ألف (16.018)مبلغ  م2016للعام  الزكاة التقديرية على الشركة تبلغ. 

 

 ةواملخاطر احملتمل ةوالتوقعات املستقبلي ةاخلطط و القرارات املهم
 

 اخلطط والقرارات

 

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

 التوقعات املستقبلية

 املعطيات من بعدد الرتباطها بدقة، بها التنبؤ الصعب من فإنه ، إيرادات الشركةب اخلاصة بالتوقعات املستقبلية يتعلق فيما

 .العاملية املتغرية االقتصادية

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

صناعاتنا وبنا ًا عليه فإنه ال يتوقع زيادة يف أرقام إيرادات الشركة بشكل كبري حتى لو زادت الكميات املباعة فإن 

رة الشركة تبذل قصارى جهدها لفتح إداواالخنفاض يف أسعار بيع املنتجات سينعكس على إمجالي إيرادات الشركة، 

أسواق جديدة من أجل زيادة الكميات املباعة إال أنه يف املدى القصري ال يتوقع أن تكون هناك زيادة يف إيرادات الشركة 

 م.2016ويف أحسن األحوال فإن اإليرادات واألرباح املتوقعة لن تزيد كثريًا عن تلك اليت حتققت يف العام 
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 لةاملخاطر احملتم

 

ضافية إميكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من املمكن وجود  اطر  اليتاملخاطر املوضحة أدناه ال تشمل مجيع املخاطر 

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

 

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

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

الصناعية اخلارجية، والتطور التقين، و أسعار املدخالت واملنتجات النهائية للشركة، والتضخم، واألحداث السياسية 

و تقلب أسعار الصرف وبدائل املنتجات اليت قد يكون  وماسية اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على أسواق الشركات،والدبل

 هلا تأثري على أعمال وعوائد الشركة.

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

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

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

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

 .أو أي قوة قهرية فسيكون هلا تأثري على أعمال وعوائد الشركة الكونيةأوامر حكومية أو عدم وفرتها بسبب الكوارث 

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

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

 ميكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة يف هذا السوق.

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

إىل مبيعات الشركة، ويف حال تكبد   %41.24من هذه الشرحية الواسعة مخسة عمال  تشكل حساباتهم ما نسبته حوالي 

فحتمًا سيكون له تأثري على  أو خفض مشرتياتهم من الشركة أي عميل أو جمموعة من هؤال  العمال  اخلمسة ألي خسائر

 .أعمال وعوائد الشركة

ترتكز مجيع أعمال الشركة يف املدينة الصناعية ، حيث الكونيةملوقع اةغرايف  للشركة والكوارث املخاطر املتعلقة با-6

 كونيةالثانية مبدينة الرياض، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة يف هذا املوقع أو حدوث أي كوارث 

 وعوائد الشركة. يف املوقع كالفيضانات أو الزالزل من شأنه أن يكون ذا أثر على أعمال

والنزولية اليت تطرأ على سوق رأس   وهي املخاطر اليت تنشأ نتيجة لالااهات الصعوديةاملخاطر املتعلقة باالستثمار :  -7

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

 حسب نوع االستثمار. متفاوتةل بعض املخاطر، وأن هذه املخاطر موجودة بدرجات مل فرصة استثمارية حتباالعتبار أن ك
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 سياسة توزيع األرباح
 

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

ياطي نظامي وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ ( من األرباح الصافية لتكوين احت%10جينب ) -1

 االحتياطي املذكور نصف رأس املال.

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

 لتكوين احتياطي اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 ( من رأس املال املدفوع على األقل.%5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل )  -3

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

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

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

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

 .ستقبلية اخلاصة بالشركة وخطط التوزيعالنقدية احلالية وامل واالحتياجاتالشركة،  أعمال

 توزيعات األرباح
 

ألربعا  ا يوم م املنعقد3/2016 يف اجتماعه رقم وبتوصطططططططية من جملس اإلدارة م2016خالل العام املالي  قامت الشطططططططركة

خ بتارياملنعقدة  للشركة احلادية عشرالعادية اةمعية العامة  ومبوافقة م24/02/2016هطططططططططططططططططط املوافق 15/05/1437

م من رصيد األرباح املبقاة 2015عن فرتة الربع الرابع من العام بتوزيع أرباح م 12/04/2016هطططططط املوافق 05/07/1437

%( من رأس  3( ريال للسطططهم الواحد وتعادل هذه األرباح ما نسطططبته ) 0.30( ريال سطططعودي بواقع )24.375.000بقيمة تبلغ )

مت التوزيع يوم معية العامة العادية احلادية عشططر، وقد ل بنهاية يوم انعقاد اةاملال وذلك للمسططاهمني املقيدين بسططجالت تداو

 .م02/05/2016اإلثنني املوافق 

سنة املالية  عن  نقدية توزيع أرباحم ب7/02/2017املنعقد بتاريخ   01/2017وقد أوصى جملس اإلدارة يف إجتماعه رقم   ال

للسطهم الواحد وتعادل هذه   ريال( 0.50ريال سطعودي بواقع )  (40.625.000بقيمة تبلغ )املبقاة من رصطيد األرباح  م و2016

وذلك للمسططاهمني املقيدين بسططجالت تداول بنهاية يوم انعقاد اةمعية   رأس املال%( من  5ما نسططبته ) قرتح توزيعهااألرباح امل

 ةهات ذات اإلختصاص.واليت سيعلن عن موعد انعقادها بعد أخذ املوافقة من ا عشرالعامة العادية الثانية 

 

 األرباح سداد
 

تططططططدفع األربططططططاح املقططططططرر توزيعهططططططا علططططططى املسططططططاهمني يف املكططططططان واملواعيططططططد الططططططيت حيططططططددها جملططططططس اإلدارة وفقططططططًا      

 .وزارة التجارة والصناعة تصدرها للتعليمات اليت
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 عدم توزيع األرباح
 

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

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

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

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

مبا يتناسب مع قيمة أسهمهم يف رأس املال وذلك إىل أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح األولوية املخصصة ألصحاب 

 السابقة. هذه األسهم يف السنوات

 يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت وصف ألي مصلحة
 

األحقية يف التصويت مبوجب املادة هلم مصلحة يف فئة األسهم ذات ن ق الشركة أي إشعار أو بالغ من األشخاص الذيلمل تت 

 من قواعد التسجيل واإلدراج يفيد مبلكيتهم يف أسهم الشركة.  (45)
 

 

 ينوصف ألنشطة أدوات الد
 

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

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

لغا  من جانب إم، وليس هناك أي اسرتداد أو شرا  أو 2016ة املالية مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السن

 م.6201الشركة أو شركاتها التابعة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد خالل العام 

 

 التنازالت عن الرواتب والتعويضات واألرباح
 

بدالت حضور  ي راتب عدا تنازهلما عنأعضا  جملس اإلدارة التنفيذيني عن أ اتفاق تنازل مبوجبه يوجد أية ترتيبات أو ال

أحد كبار التنفيذيني  يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه مكافأة عضوية اجمللس السنوية ، كما أنه ال اةلسات و

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

 باجتماعاتتتعلق أو مكافآت   بدالت حضور أو رواتب أيباستخالص مل يقوموا  اجمللس وعضو مستقل واحد رئيس كما أن

سعودي مقابل مكافأة عضوية اجمللس   ريال 400.000ما قيمته  مستحقنيمستقلني  عضا أأربعة، عدا اجمللس خالل السنة

 .م2016خالل العام 
 

 يةإيضاح االختالف عن املعايري احملاسب
   

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

 للشركة.
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  الدوليةاملعايري  التحول إىل مشروع
 

 تطبيق بإعتماد ليةاملا بالسوق املدرجة املساهمة الشركات إىل (8792/4) رقم املالية السوق هيئة تعميم إىل إشارة

 :التالي النحو على لذلك الالزمة اإلجرا ات بعمل الشركة قامت فلقد م،2017 عام من الدولية ابتداً  املعايري

 .الدولية احملاسبة معايري لتطبيق التحول خطة اعتماد -

 لعملية خارجي كمستشار ومستشارون قانونيون وحماسبون مراجعون وشركاه باجنيد عبداهلل أمحد مكتب تعيني  -

 .الدولية للمعايري التحول

 .الدولية املعايري لتطبيق املالية اإلدارة منسوبي وتأهيل تدريب  -

 اعتبارًا تطبيقها وُأعتمد الدولية، احملاسبة معايري مع تتماشى مالية قوائم إلعداد الالزمة احملاسبية السياسات اعتماد -

 م .01/01/2017من

 قائمة إىل باإلضافة الدولية احملاسبة عايريمل ًاوفق م2016 لعاماألولية للربع األول والربع الثاني ل اليةامل القوائم مت إعداد  -

 .م01/01/2016 بتاريخ إفتتاحي مالي مركز

م املرتتبة على تطبيق املعايري الدولية يف إخنفاض 2016-01-01رصدة اإلفتتاحية كما يف ثار اةوهرية على األتتمثل اآل- 

( مليون ريال والذي نتج عن اخنفاض قيمة استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة واالرتفاع يف 22.1األرباح املبقاة مببلغ ) رصيد

 .لتقارير املاليةل الدوليةلمعايري لبعض املخصصات وخالفه وفقا 

 

 

 فصاحاتاإل
  

 

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

 م. 2016أيًا كان نوعه خالل العام املالي  التزام

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

 .قبل انتها  الفرتة املعني من أجلها جملس اإلدارة باستبدال احملاسب القانوني من توصية ال توجد.  3

 أخرى افصاحات 

 

 ..  مل يقم جملس اإلدارة خالل العام ببيع أي من عقارات الشركة أو رهنها1
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 واألصول املالية االستثمارات

 

 إستثمارات وأصول مالية : -1

 
 ( ألف ريال على النحو اآلتي :138.503بلغت قيمة اإلستثمارات يف شركات زميلة وإستثمارات متاحة للبيع ما قيمته )

 

 ت السعوديةبآالف الرياال 

 12.941 إستثمار يف شركة زميلة 
 45.563 إستثمار متاح للبيع 
 80.000 إستثمارات عقارية 

 138.503  اإلمجالي

 

 

12,941 

45,562 

80,000 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

 90,000

ريف شركة ال)استثمار متاح للبيعاستثمار في شركات زميلة
(لصناعة السكر

استثمارات عقارية

(االف الرياالت)االستثمارات واالصول المالية
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 :استثمارات يف شركات زميلة. 2

 ستثمارات يف شركة كابالت البحر األمحر :ا - 2.1
ية مقفلة ( وقد بلغت قيمة االستثمار  استثمرت الشركة يف شركة كابالت البحر األمحر ) شركة مساهمة سعود          

من رأس مال شططركة كابالت البحر األمحر والبالغ  %27.027مليون ريال سططعودي وهو ما يشططكل ما نسططبته   100

مليون ريال من قيمة مسططاهمة شططركة العبداللطيف بالشططركة املسططتثمر     50مليون ريال سططعودي، وقد مت دفع  370

 بها.

 ى النحو التالي :وكانت احلركة خالل السنة عل
 

 بيطططططططططططططططططططططططططان بآالف الرياالت السعودية 

 الرصيد يف بداية السنة 40.176

 خسائر استثمارات 3.913-

  صص خسائر اخنفاض قيمة االستثمار 23.322-

 الرصيد يف نهاية الفرتة 12.941

 

 إستثمار يف شركة الريف لصناعة السكر : 2.2
حتت التأسيس ( وقد بلغ قيمة   –ة يف شركة الريف لصناعة السكر ) شركة مساهمة سعودية          إستثمرت الشرك   

( مليون ريال 300من رأس مال الشركة البالغ ) %15( مليون ريال مدفوعة بالكامل وميثل اإلستثمار 45اإلستثمار )

ي مقابل أتعاب قانونية ( ألف ريال سططططططعود 563سططططططعودي . ومت إظهار اإلسططططططتثمار بالتكلفة كما مت إضططططططافة مبلغ )   

 وإستثمارية .
 

  بآالف الرياالت السعودية بيطططططططططططططططططططططططططططططططان
  300.000 رأس مال الشركة

من  %15حصطططططة العبد اللطيف لاسطططططتثمار  

 رأس املال

45.000  

 مت سداد القسط األول على دفعتني 11.250 من حصة العبد اللطيف %25القسط األول 
(20% + 5%) 

  563 تعاب حماماهأ
  33.750 %75سداد املتبقي من قيمة اإلستثمار 

إمجالي اإلسططططططططططتثمار يف شططططططططططركة الريف  

 للسكر

45.563  
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 إستثمارات عقارية :. 3
إيراد أو ربح  ( ألف ريال بنية احلصططططول منها على80.000ميثل هذا البند قيمة أراضططططي مبشططططاركة مع الغري مقتناه بقيمة )

سم              رأمسالي . و إن هذه األراضي مملوكة ملكية مشرتكة بني الشركة وطرف آخر علما بأن حصة الشركة مسجلة بإ

 الطرف اآلخر والذي قدم عقود تقدر مبلكية الشركة هلذه احلصص .

 

 األرض موقع بآالف الرياالت مبلغ اإلستثمار م

 املدينة املنورة 50.000 1

 الرياض 30.000 2

 ت يف األراضيإمجالي املشاركا 80.000 

 

 إستثمار يف املراحبة بالسلع :
 

 ميثل هذا البند قيمة اإلستثمار يف املراحبة بالسلع واملتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية . إن مدة اإلستثمار ترتاوح        

بالسلع   وتبلغ قيمة اإلستثمار يف املراحبة  من شهر إىل ثالثة أشهر قابلة للتمديد وبهامش ربح متغري حسب سعر السوق       

  . ( ألف ريال62.000)

 
 

 بآالف الرياالت السعودية قيمة اإلستثمار إسم البنك

 30.000 بنك البالد

 20.000 بنك ساب

 12.000 بنك الرياض

 000.62 

 

  املعلومات املتعلقة بقروض الشركة
 

 القروض طويلة األجل: -1

 م.2016سدادها خالل العام مت أو تقر الشركة بعدم وجود أي قروض طويلة األجل مت احلصول عليها 
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 قروض قصرية األجل:ال  -2

حصطططلت الشطططركة على قروض إسطططالمية قصطططرية األجل على شطططكل إعتمادات وضطططمانات ومراحبة التورق من بنوك حملية   

وحسططب السططعر السططائد . إن هذه القروض البنكية اإلسططالمية القصططرية تسططتحق السططداد خالل فرتة ال تتجاوز السططنة وذلك      

ن التوقيع على سطططندات ألمر وضطططمانات أخرى حسطططب نص اإلتفاقيات وكانت احلركة على هذا البند خالل السطططنة  بضطططما

 على النحو التالي :

 بآالف الرياالت السعودية بيططططططططططططططططططططططططططططططططططططان

 495.532 الرصيد يف بداية السنة
 582.360 قروض إسالمية

 794.225- تسديد خالل العام
 539- خصم أعبا  مالية

 283.128 الرصيد يف نهاية السنة
 

 ومما هو مسلم به أن يف هذه احلالة وهي زيادة التسديدات للقروض اإلسالمية عن القروض اليت حصلت عليها الشركة هو 

 غيلية.مؤشر إجيابي على زيادة التدفق النقدي . حيث أن مصدر النقد هو ذلك النقد املتولد من األنشطة التش

 

 

(االف الرياالت)القروض االسالمية قصيرة االجل 

الرصيد في بداية السنة قروض اسالمية تسديد خالل العام

األعباء المالية الرصيد في نهاية السنة
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 :م31/12/2016االئتمانية مع البنوك كما يف  التسهيالت -3
 الف الرياالت(آ)ب         

اسم 

 البنك
 نوع االتفاقية

 التسهيالت املمنوحة

 مراحبات

 وتورق 

اعتمادات 

وضمانات 

 الشحن

 

ضمانات 

وتسهيالت 

 متنوعة

 

 االتفاقية إمجالي

 

 حتوطتسهيالت 

 

 حتت الطلب

بنك 
 الرياض

 -ونة في االستخدام )تورق مر 
 ضمانات(-اعتمادات مستندية

300.000 100.000 .000400  1.500 

بنك 
 ساب

000150. تمويل مرابحة التورق   .00075  .00010  .000235  5.250 

بنك 
 البالد

 تمويل دورة التشغيل
 

200.000 - - 200.000  

مصرف 
 الراجحي

اتفاقية بيع سلع على العميل 
  200.000 - - 200.000 باآلجل

البنك 
 األهلي

000300. - 200.000 100.000 تيسير تجاري   5.000 

0.00095 الي ــــــــــــــــــــــــــــــــــجماال    1.335.000  
ملا سططيتم   عامًا طارًاإ عاله  وهى اتفاقيات متثلأبرمت الشططركة هذه االتفاقيات مع البنوك احمللية  املذكورة باةدول ألقد 

 أيتتضمن   ن هذه االتفاقيات الأمع العلم ب ،ه من عقود متويلية مع البنوك خبصوص كل صيغة من صيغ التسهيالت       برامإ

 قيمة التسهيالت االئتمانية املمنوحة. بإمجالي ألمرضمانات عينية ولكن يتم التوقيع على سند 
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 االلتزامات احملتملة على الشركة
 (28.428، مقابل )( ألف ريال سعودي12.540م )31/12/2016ملة على الشركة كما يف بلغت صايف االلتزامات احملت 

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

 ، وذلك حسب اةدول التالي :عن تلك البنوك

 

  

 
 م2016-12-31كما يف  بيان االلتزامات احملتملة

 
 اسم الشركة

االلتزاما ت 

باالف 

 الرياالت

 اسم البنك

 

 
 11.245 شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعى

ب
طططا
سطط

 

  

 0 الشركة الوطنية للغزل 

 0 شركة النسيج الشرقية 

 11.245 ساببنك  –امجاىل التزامات ومستحقات  

 1,295 ضبنك الريا – الضمانات البنكية 

ض
يا
لر

ا
  

 
 امجاىل االلتزامات

        

12.540  

 

 

 

 إقرارات جملس اإلدارة
 

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

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

 .أنه مت إعداد سجالت احلسابات بالشكل الصحيح   -1

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفعالية. -3

 .أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة امُلصدر على مواصلة نشاطه -4

 تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية
 

تظهر بعدل املركز املالي  م 31/12/2016للشركة كما يف  ةاملوحدالقوائم املالية تقرير مراجعي احلسابات أن  ُيظهر

وأن  ،أنها متت وفقًا للمعايري احملاسبة املتعارف عليهاو ونتائج أعماهلا املوحدة وتدفقاتها النقدية لنفس السنةاملوحد للشركة 

 .نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية تلك القوائم املالية تتفق مع متطلبات
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 مراجعي حسابات الشركة والقوائم املالية
 

هط املوافق 05/07/1437الثالثا  املوافق  يومللشركة يف اجتماعها املنعقد احلادية عشر  وافقت اةمعية العامة العادية

ة وشركاه كمراقب حسابات الشركة من بني املرشحني من قبل ةنة املراجعة مكتب طالل أبو غزالم 12/04/2016

 .ريال 290.000م مبا يف ذلك القوائم املالية الربع سنوية ومت حتديد أتعابه مببلغ 2016ملراجعة القوائم املالية السنوية للعام 

 

 ـــةـمــاحلوك
 

 

 سبب عدم التطبيق
 يتم مل

 االلتزام

التزام 

 جزئي

مت 

 زامااللت

رقم املادة وفق الئحة حوكمة 

 الشركات
 م

 1 الثالثة : احلقوق العامة للمساهمني نعم   

 نعم   
الرابعة : تسهيل ممارسة املساهمني 

 حلقوقهم وحصوهلم على املعلومات
2 

 طبق عدا:

 يتم نشر الدعوة من خالل -3فقرة )ج( :

ثر شيوعٌا ومتابعًة من موقع تداول األك

خالل الصحف احمللية، ومن  املساهمني،

إال أنه مل يتم اإلعالن على موقع الشركة 

ي لعدم استكماله بالشكل اإللكرتون

النهائي حيث مت اإلنتها  من النسخة 

اإلجنليزية زجاري العمل على إنها  النسخة 

 العربية.

مساهمون بطلب  مل يقم أي-1فقرة )و(: 

إضافة أي موضوع إىل جدول أعمال 

 اةمعية

 نعم  
حقوق املساهمني املتعلقة  امسة:اخل

 امةباجتماع اةمعية الع
3 

 بند)د(:

   ال ينطبق
 4 السادسة : حقوق التصويت نعم  

 نعم   
أرباح  يفالسابعة : حقوق املساهمني 

 األسهم
5 

 نعم   
الثامنة : السياسات واالجرا ات 

 باإلفصاحاملتعلقة 
6 
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 نعم   
رير جملس اإلفصاح يف تقالتاسعة : 

 دارةاإل
7 

 عدا:طبق 

يوجد آليات لتعويض أعضا  حيث -1بند )هط( 

جملس اإلدارة ومساهمي الشركة وموظفي 

النظام الشركة تنظمها عدة آليات منها: 

األساسي للشركة، قانون العمل والعمال، 

وسياسة تنظيم  ،الشركة الئحة حكومة

لتنظيم العالقة  ويوجد آلية تعارض املصا ،

مت اعتمادها من اجمللس  ردينلعمال  واملومع ا

 .م09/12/2014بتاريخ 

آليات تسوية الشكاوي  -2بند )هط( 

املعمول واخلالفات يتم تسويتها وفقًا لانظمة 

لكة، وسياسة تنظيم تعارض بها يف املم

املصا ، وآلية تنظيم العالقة مع العمال  

 واملوردين

يوجد آلية لتنظيم العالقة مع  -3بند )هط( 

مت اعتمادها من اجمللس واملوردين العمال  

 م09/12/2014بتاريخ 

لدى الشركة سياسة تنظم تعارض  -4بند )هط( 

املصا  احملتملة مع كل من أعضا  جملس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملوظفني واملساهمني 

و يوجد آلية ، وأصحاب املصا  اآلخرين

مت لتنظيم العالقة مع العمال  واملوردين 

 .م09/12/2014دها من اجمللس بتاريخ اعتما

 .بند 

ال يوجد سياسة مكتوبة للمساهمة  -5)هط( 

علمًا بأن الشركة تقوم ببعض االجتماعية،

كما هو موضح  برامج املساهمات اإلجتماعية

حتت بند املسئولية االجتماعية بالتقرير 

 (39ص)

 بند )و(:

األساسي للشركة،  من خالل النظامطبق 

والالئحة الداخلية  العمال،قانون العمل و

الئحة حكومة الشركة، و لتنظيم العمل

وسياسة تنظيم تعارض املصا ، وسياسة 

وآليات تنظيم العالقة مع العمال  اإلفصاح 

 واملوردين.

 نعم  
ساسية جمللس العاشرة: الوظائف األ

 االدارة
8 

 نعم   
جملس  تمسؤوليااحلادية عشر : 

 االدارة 
9 

تنطبق حسب النظام  الفقرة )ط(: ال

يوجد نص  حيث ال، األساسي للشركة

يتضمن إعطا   بذلك يف النظام األساسي

أي شخصية اعتبارية احلق يف تعيني 

 .ممثلني هلا يف عضوية اجمللس

 10 الثانية عشر : تكون جملس االدارة نعم  
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 نعم   
الثالثة عشر : ةان جملس االدارة 

 واستقالليتها
11 

 12 عشر : ةنة املراجعة الرابعة نعم   

 نعم   
اخلامسة عشر : ةنة الرتشيحات 

 تآواملكاف
13 

 نعم   
السادسة عشر : اجتماعات جملس 

 االدارة وجدول االعمال 
14 

 نعم   
ت أعضا  آالسابع عشر: مكاف

 جملس االدارة وتعويضاتهم
15 

 نعم   
 يفالثامنة عشر : تعارض املصا  

 جملس االدارة 
16 

 

 لس اإلدارةجم
  

للشطططركة  العاشطططرة  اةمعية العامة العاديةمن  مت انتخابهميتوىل جملس إدارة الشطططركة جملس مكون من سطططبعة أعضطططا   

 ثالث ملدة)  م04/01/2016هطططططططططططططططط )حسب تقويم أم القرى( املوافق 24/02/1437 بتاريخبطريقة التصويت الرتاكمي 

وفق االسطلوب املتوافق مع نظام  و للشطركة  األسطاسطي  حسطب النظام   (عةالدورة الراب –م 23/01/2016تبدأ بتاريخ  سطنوات 

مبوافقة اةمعية العامة العادية عند  مدة عضططططويتهم انتهتالذين  األعضططططا  انتخابوجيوز يف كل مرة إعادة ، الشططططركات

ضوية اجمللس لدورته  ، وادر اإلشارة إىل أنتها  ع رة واةدول الزمين لالنتخاباتفتح باب الرتشيحات لعضوية جملس اإلدا   

ويتم تصطططنيف األعضطططا  وفقًا للتعريفات   ، م23/01/2013م واليت كانت قد بدأت بتاريخ 22/01/2016الثالثة بتاريخ 

كما  من الئحة حوكمة الشطططركات يف اململكة العربية السطططعودية والصطططادرة عن هيئة السطططوق املالية    الثانيةالواردة باملادة 

صططل رئيس جملس اإلدارة )علمًا بأنه مل حي جتماعات جملس االدارة وسططجل حضططور كل اجتماععدد ايتضططمن البيان التالي 

أمسا  الشركات  و  على طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنني من األعضا  أو أكثر خالل السنة املالية املنتهية (    

 :دارتهاإجمالس  يف ًايكون عضو جملس االدارة عضو اليت ةاملساهم
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 املنصب   أعضا  جملس االدارةأمسا
تصنيف 

 العضو

عدد مرات 

حضور 

اجتماعات 

 اجمللس

 تاريخ االجتماعات
 يفالعضوية 

اللجان 

 االخرى

جملس الشركات  يفالعضوية 

 األخرىاملساهمة 

 7 من 7 غري تنفيذي رئيس اجمللس سليمان عمر العبداللطيف

1-27/01/2016 

2-24/02/2016 

3-02/05/2016 

4-09/08/2016 

5-04/10/2016 

6-08/11/2016 

7-28/12/2016 

1 

شركة جمموعة . 1

 العبداللطيف القابضة

عمطر العبداللطيف عبداللطيف  

نائب الرئيس 

والعضو 

 املنتدب

 7من  7 تنفيذي

1-27/01/2016 

2-24/02/2016 

3-02/05/2016 

4-09/08/2016 

5-04/10/2016 

6-08/11/2016 

7-28/12/2016 

1 

شركة جمموعة . 1

 لعبداللطيف القابضة ا

 وزيع الغاز الطبيعي تشركة . 2

. شركة الريف لتكرير 3

السكر من تاريخ 

 م20/04/2015

 7من  7 تنفيذي عضوا فهطططططططد عمططططر العبداللطيف

1-27/01/2016 

2-24/02/2016 

3-02/05/2016 

4-09/08/2016 

5-04/10/2016 

6-08/11/2016 

7-28/12/2016 

1 
شركة جمموعة . 1

 العبداللطيف القابضة

 7من  7 مستقل عضوا عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان

1-27/01/2016 

2-24/02/2016 

3-02/05/2016 

4-09/08/2016 

5-04/10/2016 

6-08/11/2016 

7-28/12/2016 

2  

 7من  6 مستقل عضوا فوزي أيوب مصطفى صربي

1-27/01/2016 

2-24/02/2016 

3-02/05/2016 

4-09/08/2016 

5-04/10/2016 

6-08/11/2016 

 مت توكيل عضو-7

بالنيابة حلضور 

 االجتماع

1 
شركة عكاظ للصحافة 

 والنشر 

 7من  7 مستقل عضوا ماجد عبدالرمحن العسيالن

1-27/01/2016 

2-24/02/2016 

3-02/05/2016 

4-09/08/2016 

5-04/10/2016 

6-08/11/2016 

7-28/12/2016 

1 

. شركة أمسنت املدينة من 1

 م19/06/2016خ تاري
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 م23/01/2016أحداث سابقة لتاريخ 
 :م22/01/2016بتاريخ  الثالثةانتهت عضوية األعضا  التالية أمساؤهم  من اجمللس لدورته 

 

 

 

 

 7من  6 مستقل عضوا هشام عبدالرمحن العسكر

1-27/01/2016 

2-24/02/2016 

3-02/05/2016 

4-09/08/2016 

5-04/10/2016 

 اعتذر -6

7-28/12/2016 

1 

الشركة السعودية للصادرات 

من تاريخ   الصناعية

 م16/06/2016

 

 املنصب رةأمسا  أعضا  جملس االدا
تصنيف 

 العضو

عدد مرات حضور 

 اجتما عات اجمللس

العضوية فى 

اللجان 

 االخرى

العضوية فى جملس 

الشركات املساهمة 

 االخري

 رئيس اجمللس عمطر العبداللطيفسليمان بن 
غري 

 تنفيذي

  1من  1

خالل الدورة الثالثة 

 بتاريخ 

 م21/01/2016

1 

 شركة جمموعة

 العبداللطيف القابضة

 عمطططر العبداللطيف للطيف بنعبدا

الرئيس 

التنفيذي 

والعضو 

 املنتدب

 تنفيذى

  1من  1

خالل الدورة الثالثة 

 بتاريخ 

 م21/01/2016

1 

لعبداللطيف شركة جمموعة ا

شركة توزيع  -القابضة

شركة -الغاز الطبيعي

 الريف لتكرير السكر

 تنفيذي عضوًا فهد بن عمر العبداللطيف

  1من  1

لثالثة خالل الدورة ا

 بتاريخ 

 م21/01/2016

1 

شركة جمموعة العبداللطيف 

 القابضة

  1 اعتذر مستقل عضوًا طالل بن محزه املنسي

 مستقل عضوًا عبداحملسن اخليططططال بن  خالططد

  1من  1

خالل الدورة الثالثة 

 بتاريخ 

 م21/01/2016

2  

 مستقل عضوًا عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان

  1من  1

دورة الثالثة خالل ال

 بتاريخ 

 م21/01/2016

1  

 1 اعتذر مستقل عضوًا مازن حممد احلماد
شركة املستقبل للسرياميك و 

 البورسالن
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  ااختصاصاهت و ان اجمللسـجل
 

ان يف الشركة ولكل من هذه اللجان مرجعيتها احملددة وتضم يف عضويتها بعض من قام اجمللس بتكوين عدد من اللج 

 ن:أعضا  اجمللس  يف الشركة وفيما يلي موجز عن أهم هذه اللجا

ات اجتماعتاريخ 

 اللجنة خالل العام

 م2016

عدد 

اجتماعات 

اللجنة 

خالل 

 السنة

 م اللجنة اسم اختصاصات ومهام اللجنة عضائهاأرئيس اللجنة و

1-23/02/2016 

2-26/04/2016 

3-03/08/2016 

4-01/11/2016 

 
 

 4من  4

عبدالعزيز بن عبداللطيف -1

 )رئيسًا( اللدليجان

عبداللطيف بن عمر -2

 العبداللطيف  ) عضوًا(

فهد بن عمر العبداللطيف -3

  )عضوًا(

تباشر هذه اللجنة عملية االشراف 

دارة املخاطر بالشركة ، إعلى 

هداف ع األوحتمل مسؤولية وض

جل للشركة ، والقيام طويلة األ

حتقق هذه  مدى مبراقبة وقياس

هدافاأل  

 ةاللجن

 التنفيذية

1 

1-23/02/2016 

2-26/04/2016 

3-03/08/2016 

4-02/10/2016 

5-01/11/2016 

6-28/12/2016 

 

 

 

 6من  6

 

 

عبدالعزيز  بن عبداللطيف  -1

 الدليجان )رئيسًا(

ن ماجد بن عبدالرمحن العسيال-2

 )عضوًا( 

 الوليد بن خالد اخليال )عضوًا(-3

التأكد من كفاية أنظمة الرقابة 

الداخلية، والتوصية جمللس االدارة 

بتعني احملاسبني القانونيني، ودراسة 

ورفع  ةيالقوائم املالية االولية والسنو

، تقارير بشأنها جمللس اإلدارة

 ةبعودراسة السياسات احملاسبية املت

 دارة بشأنهااإل والتوصية جمللس

 ةنة املراجعة 

2 

1-24/02/2016 

2-02/05/2016 

3-04/08/2016 

4-08/11/2016 

 

 4من  4

 

 

سليمان بن عمر العبداللطيف  -1

 )رئيسًا(

 )عضوًا(فوزي بن أيوب صربي  -2

هشام بن عبدالرمحن  -3

 )عضوًا( العسكر

تدرس هذه اللجنة  تلف 

الرفع وهمية املوضوعات ذات األ

دارة ومنها ىل جملس اإلإتها ابتوصي

وضع سياسات واضحة لتعويضات 

دارة وكبار جملس اإل ومكافآت

كذلك التوصية والتنفيذين 

للمجلس بالرتشيح لعضوية اجمللس 

والتأكد من السياسات واملعايري 

 ونظام احلوكمة املعتمدة

ةنة 

و  تآاملكاف

 الرتشيحات 

3 
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 م23/01/2016أحداث سابقة لتاريخ 
 

بتاريخ  الثالثةت عضوية األعضا  التالية أمساؤهم من عضويتهم باللجنة التنفيذية وذلك إلنتها  دورة جملس اإلدارة لدورته انته

 وهم:م 22/01/2016

 

 م
 املنصطططططططططب االسططططططططططططططططططططم

عدد اجتماعات اللجنة 

 م2016عام خالل ال

ات اللجنة خالل اجتماعتاريخ 

 م2016 العام

 - صفر اللجنة رئيس محططططططططططططططططد بن عمر العبداللطيفأ 1

 - صفر عضو اللجنة عمر العبد اللطيف    بن عبداللطيف  2

 - صفر عضو اللجنة عمر العبد اللطيفبن فهد  3

 - صفر عضو اللجنة خالد بن عبداحملسن اخليال 4

   

 م23/01/2016أحداث سابقة لتاريخ 
 

بتاريخ  الثالثةالتالية أمساؤهم من عضويتهم بلجنة املراجعة وذلك إلنتها  دورة جملس اإلدارة لدورته  انتهت عضوية األعضا 

 وهم: م 22/01/2016

 

 م
 املنصطططططططططب االسططططططططططططططططططططم

عدد اجتماعات اللجنة 

 م2016عام خالل ال

ات اللجنة خالل اجتماعتاريخ 

 م2016 العام

لطيف عبدالعزيز بن عبدال 1

 الدليجان
 م21/01/2016 خالل الدورة الثالثة 1من  1 اللجنة رئيس   

 م21/01/2016 خالل الدورة الثالثة 1من  1 عضو اللجنة    خالد بن عبداحملسن اخليال 2

 م21/01/2016 خالل الدورة الثالثة 1من  1 عضو اللجنة    ماجد بن عبدالرمحن العسيالن 3

 

 م23/01/2016أحداث سابقة لتاريخ 
 

انتهت عضوية األعضا  التالية أمساؤهم من عضويتهم بلجنة املكافآت والرتشيحات وذلك إلنتها  دورة جملس اإلدارة لدورته 

 :وهمم 22/01/2016بتاريخ  الثالثة
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الدورة الثالثة للمجلس ) وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء اجمللس أو كبار التنفيذيني

 م(22/01/2016حتى هناية الدورة بتاريخ 

 
 

  

 م
 املنصطططططططططب طططماالسططططططططططططططططط

 عدد اجتماعات اللجنة

 م2016عام خالل ال

 ل العامخالات اللجنة اجتماعتاريخ 

 م2016

 - صفر اللجنة رئيس    سطططططيططططالل بن محزة املن 1

 - صفر عضو اللجنة    سليمطططان عمر العبد اللطيف     2

 - صفر عضو اللجنة    ططادطططمطططازن بن حممد احلمطط 3

 اسم من تعود له املصلحة م

 م22/1/2016حتى  2016بداية العام 

 نسبة التغيري
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 %0 - 2.031.250 - 2.031.250 سليمططططططان عمطططر العبد اللطيف 1

 % 3.6 - - 2.031.250 - 2.106.250 عمطر العبداللطيفعبداللطيف  2

 %0 - 1000 - 1000 عمطططر العبد اللطيف طططططططدططفهططط 3

 %0 - 1000 - 1000 خالطططططططد عبد احملسن اخليططططال 4

 %0 - 9800 - 9.800 طالل بن محزه املنسطططططططططططططططططططططي 5

 %0 - 1250 - 1.250 عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان 6

 %0 - 1000 - 1000 مازن بن حممد بن موسى احلماد 7
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) الدورة الرابعة للمجلس وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء اجمللس أو كبار التنفيذيني

 (31/12/2016م وحتى 23/01/2016من تاريخ 
 

 

 

 

 

 

) الدورة التنفيذيني وأبنائهم القصر وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لزوجات األعضاء و كبار

 م(22/01/2016الثالثة للمجلس حتى هناية الدورة بتاريخ 

 

 اسم من تعود له املصلحة م

 2016العام  نهاية م23/1/2016من تاريخ 

 نسبة التغيري
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 %0 - 2.031.250 - 2.031.250 سليمططططططان عمطططر العبد اللطيف 1
 %0  - 2.031.250 - 2.031.250 عبداللطيف عمطر العبداللطيف 2
 %0 - 1000 - 1000 عمطططر العبد اللطيف طططططططدططفهططط 3
 %0 - 1250 - 1250 عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان 4

 %0 - 1000 - 1000 فوزي بن أيوب مصطفى صربي 5

 %0 - 1111 - 1111 ماجد بن عبدالرمحن العسيالن 6

 %0 - 1200 - 1200 هشام بن عبدالرمحن العسكر 7

 صلة القرابة اسم من تعود له املصلحة م

 نهاية العام بداية العام 
نسبة 

 عدد األسهم التغيري
أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 - - - - - - سليمططططططان عمطططر العبد اللطيف 1

 - - - - - - عبداللطيف عمطر العبداللطيف 2

 - - - - - - عمطططر العبد اللطيف طططططططدططفهططط 3

 - - - - - - خالطططططططد عبد احملسن اخليططططال 4

 - - - - - - طالل بن محزه املنسطططططططططططططططططططططي 5

 - - - - - - عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان 6

 - - - - - - زن بن حممد بن موسى احلمادما 7
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) الدورة وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لزوجات األعضاء و كبار التنفيذيني وأبنائهم القصر

 (م31/12/2016حتى م و23/01/2016الرابعة للمجلس من تاريخ 
 

 

 للدورة الرابعة مكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني
 ) بآالف الرياالت (

 

  

 صلة القرابة اسم من تعود له املصلحة م

 نهاية العام بداية العام 
بة نس

 عدد األسهم التغيري
أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 - - - - - - سليمططططططان عمطططر العبد اللطيف 1

 - - - - - - عبداللطيف عمطر العبداللطيف 2

 - - - - - - عمطططر العبد اللطيف طططططططدططفهططط 3

 - - - - - - عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان 4

 - - - - - - ي بن أيوب مصطفى صربيفوز 5

 - - - - - - ماجد بن عبدالرمحن العسيالن 6

 - - - - - - هشام بن عبدالرمحن العسكر 7

 أعضا  اجمللس )التنفيذيني( البيان

 أعضا  اجمللس 

  تنفيذيني/الغري

 املستقلني

قائمة مبجموع ما حصل عليه مخسة 

من كبار التنفيذيني)مبا فيهم 

الرئيس التنفيذي واملدير املالي( 

ممن تلقوا أعلى املكافآت 

 والتعويضات

 1.801 0 840 الرواتب والتعويضات

 550 276 0 البدالت

)املستحقة(  املكافآت الدورية السنوية

 وملدة ثالث سنوات للمجلس لدورته الرابعة
0 400 293 

 0 0 0 اخلطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 

 بشكل شهري أو سنوي
64 0 244 

 2.888 676 904 اجملموع
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 ( و العضو املنتدب ) (الرئيس التنفيذيمل يتقاضى رئيس جملس اإلدارة ) األستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف  (

أي  ( اللطيف بن عمر العبداللطيف(  ونائب الرئيس التنفيذي ) األستاذ/ فهد بن عمر العبداللطيفاألستاذ/ عبد

أعضا  من أعضا   أربعةعدا  الرابعةدورته ل ات لقا  عضويتهم يف جملس اإلدارةحضور اجتماع تمكافآت أو بدال

م بإمجالي 31/12/2016يف للعام املالي املنتهي عضوية جملس اإلدارة  آتكافميستحقون  جملس اإلدارة

بعد موافقة اةمعية العامة العادية للشركة املزمع عقدها  م2017سيتم دفعها خالل العام املالي  ( ريال400.000)

 فوزي بن أيوب صربي وهم )األستاذ/بعد موافقة اةهات املختصة م 2017خالل فرتة النصف األول من العام 

هشام بن عبدالرمحن واألستاذ/ واألستاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان نماجد بن عبدالرمحن العسيالواألستاذ/

 .(العسكر

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

 

 للدورة الثالثةمكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة 
 

أعضا   البيان

اجمللس 

 )التنفيذيني(

 أعضا  اجمللس 

 لغري تنفيذيني/ا

 املستقلني

قائمة مبجموع ما حصل عليه مخسة من كبار 

التنفيذيني)مبا فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي( 

 ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات

املكافآت الدورية السنوية عن 

خالل  املدفوعة) م2015العام 

( للمجلس لدورته م2016العام 

الثالثة املنتهية يف 

 م 22/01/2016

 300  

  األستاذ/ ) الرئيس التنفيذي-مل يتقاضى رئيس جملس اإلدارة ) األستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف ( و العضو املنتدب

عبداللطيف بن عمر العبداللطيف(  ونائب الرئيس التنفيذي ) األستاذ/ فهد بن عمر العبداللطيف ( و عضو جملس اإلدارة  

زه املنسي أي مكافآت أو بدالت حضور اجتماعات لقا  عضويتهم يف جملس اإلدارة للدورته األستاذ/ طالل  بن مح

عضوية جملس اإلدارة   آتكافاستلموا م ثالثة أعضا  من أعضا  جملس اإلدارةالثالثة للمجلس )حسب رغبتهم( عدا 

وهم )األستاذ/خالد  م2016املالي دفعت خالل العام  ( ريال300.000م بإمجالي )31/12/2015للعام املالي املنتهي يف 

 .بن عبداحملسن اخليال واألستاذ/مازن بن حممد احلماد واألستاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان(

 املفروضة على الشركة تو اجلزاءآالعقوبات 
 

و من أي جهة إشرافية تقر الشركة أنه مل يتم توقيع أية عقوبات أو قيد احتياطي على الشركة من قبل هيئة السوق املالية أ

 م.2016أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل عام 
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 املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
  

مالحظات جوهرية تؤثر على  أيم عدم وجود 2016أظهرت نتائج املراجعة السنوية لفاعلية وإجرا ات الرقابة الداخلية للعام 

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

محاية أصول الشركة و تقويم  اطر العمل وتقدم تقاريرها بصفة دورية للجنة املراجعة واليت بدروها تقوم  يفالداخلية 

الشركة أعد على ُأسس  تطبقهم الرقابة الداخلية الذى مبراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، مع العلم بأن نظا

 سليمة ومت تنفيذه بكفا ة  وفاعلية.

 

 املسامهـون
 

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

يف مداوالتها والتصويت على  واالشرتاكات العامة للمساهمني كافة التدابري اليت متكنهم من حضور اةمعي واختاذتوزيعها 

وطلب املعلومات مبا ال يتعارض مع نظام السوق  االستفسارقراراتها وكذلك حقهم يف مراقبة أعمال جملس اإلدارة وحقهم يف 

الرئيسة  ةاالسرتاتيجيداف من األه يعد حتقيق تطلعات املساهمني واالهتمام بهماملالية ولوائحه التنفيذية ، إضافة إىل أن 

بالشركة عن  واألحداث املهمةللشركة وتسعى الشركة باستمرار إىل التواصل الفعال مع املساهمني وإعالمهم بالتطورات 

هيئة السوق املالية واألنظمة املعمول  اإلفصاح الصادرة عن وبعض وسائل االتصال األخرى، وفقا لسياسة طريق موقع تداول

الئحة حوكمة  الواردة يف واإللزامية العربية السعودية، وتراعي الشركة تطبيق األحكام االسرتشادية اململكة يفبها 

باإلفصاح للمساهمني بكل ما هو جديد بشفافية زم لتتحبقوق املساهمني، كما أن الشركة هلا عالقة  اليتالشركات 

 .عالية

 

 البشرية والتدريباملوارد 
 

إعداد املوظفني وتأهيلهم ضمن تقوم ب الشركة فإن رتاتيجي الرامي إىل توطني الكوادر البشريةاالس الشركة  تعزيزاً لتوجه 

املؤهلة  ضمن شغل املناصب بالشركة بالكفا اتتطوير املوظفني وختطيط مساراتهم الوظيفية مبا يلبرامج متخصصة 

يد من النتائج اإلجيابية املرتتبة على ربط أدا  دا ( ليحقق العدلشركة تطوير برنامج )احلوافز واأل، ولقد واصلت ا املميزة

كل موظف مع األهداف، كما أن الشركة تقوم بتدريب الشباب السعودي من خالل شركة العبداللطيف للتدريب التابعة 

م وتدريبهم بشكل يؤهله باملدينة الصناعية الثانية، ومن خالل إحلاقهم باملعاهد التدريبية خارج الشركة وذلك لتأهيلهم

 .لتبو  مناصب إدارية  وقيادية مستقباًل

وادر اإلشارة إىل أن شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي وشركاتها التابعة متوافقة مع نظام نطاقات الذي اطلقته 

 وزارة العمل.
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 ولية االجتماعيةؤاملس
 

ة هذا الوطن وأفراد اجملتمع من خالل مشاريع االجتماعية واملشاركة يف حتقيق رفع ةتؤمن الشركة بأهمية املساهمة والتنمي

 هموتأهيل وبرامج حتقق النفع العام للمجتمع، واستقطاب ذوي االحتياجات اخلاصة يف الوظائف اليت تناسب قدراتهم

 يف خدمة اجملتمع تسهم الشركة، واستيعاب عدد من طلبة املدارس يف برامج للتدريب الصيفي سنويًا، كما هموتطوير

 هذا وتوظيفها، الوطنية العمالة تدريب باإلضافة إىل الشباب السعودي وتطوير مهارات وتدريب بتأهيل هتماماال الل 

 لالقتصاد اإلنتاجية القاعدةدعم  يف األساسي بدورها الشركة تقوم كما املهنية السالمة مبعايري االلتزام إىل باإلضافة

 اإلنتاجية. اساليبلمستمر  تطوير وحتديث من ذلك يتطلبه اوم الوطنية، املنتجات على القيمة إضافة و لوطينا

 

 للشركة عاشرةاجتماع اجلمعية العامة العادية ال
 

-01-04املوافق  1437-03-24بتاريخ  16:30متام الساعة يوم اإلثنني يف  ُعقد اجتماع اةمعية العامة العادية العاشرة  

ملناقشة جدول األعمال  ة يف مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانونييف موقع الشركة باملدينة الصناعية الثاني 2016

  :التالي

م(، 22/01/2019م حتى 23/01/2016انتخاب أعضا  جملس اإلدارة لدورته الرابعة )ملدة ثالث سنوات تبدأ من ( 1

 وقد أسفرت االنتخابات عن فوز السادة التالية أمسائهم :

 .يمان العبداللطيفاألستاذ / سليمان بن عمر سل (1

 . األستاذ / عبدالعزيز بن عبداللطيف بن علي الدليجان (2

 .األستاذ / عبداللطيف بن عمر سليمان العبداللطيف ( 3

 .األستاذ / فهد بن عمر بن سليمان العبداللطيف (4

 ./ فوزي بن أيوب مصطفى صربي هندسامل (5

 .األستاذ / ماجد بن عبدالرمحن ناصر العسيالن (6

 .األستاذ / هشام بن عبدالرمحن عبدالعزيز العسكر (7

 

 للشركة احلادية عشر اجتماع اجلمعية العامة العادية
 

 2016-04-12املوافق  1437-07-05بتاريخ  16:00يف متام الساعة احلادية عشر  اةمعية العامة العاديةُعقد اجتماع 

نتائج اجتماع اةمعية وقد كانت ياض بعد اكتمال النصاب القانوني يف موقع الشركة باملدينة الصناعية الثانية يف مدينة الر

  التصويت على جدول أعمال اةمعية على النحو التالي:بالعامة العادية 

 م.31/12/2015متت املوافقة على تقرير مراقب احلسابات للسنة املالية املنتهية يف  .1

 م.31/12/2015املالية املنتهية يف  . متت املوافقة على القوائم املالية املدققة للسنة2

 م.31/12/2015. متت املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 3
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. متت املوافقة على اختيار السادة مكتب طالل أبو غزالة وشركاه كمراقب حسابات الشركة من بني املرشحني من 4

م مبا يف ذلك القوائم املالية الربع سنوية ومت حتديد أتعابه مببلغ 2016ة السنوية للعام قبل ةنة املراجعة ملراجعة القوائم املالي

 ريال. 290.000

م من رصيد األرباح املبقاة 2015متت املوافقة على اقرتاح جملس االدارة بشأن توزيع أرباح عن فرتة الربع الرابع من العام  .5

( من رأس املال %3( ريال للسهم الواحد وتعادل هذه األرباح ما نسبته )0.30)( ريال سعودي بواقع 24.375.000بقيمة تبلغ )

وذلك للمساهمني املقيدين بسجالت تداول بنهاية يوم انعقاد اةمعية العامة العادية احلادية عشر املنعقدة بتاريخ 

ألرباح اليت مت توزيعها يوم م، كما متت املصادقة على ا02/05/2016م ومت التوزيع يوم اإلثنني املوافق 12/04/2016

م من رصيد األرباح 30/09/2015م عن فرتة التسعة أشهر املنتهية يف  10/12/2015هط املوافق 28/02/1437اخلميس 

( ريال للسهم الواحد وتعادل تلك 1.25( ريال سعودي بواقع )101.562.500م بقيمة بلغت )30/9/2015املبقاة حتى 

( من رأس املال وقد بلغ امجالي األرباح اليت مت توزيعها واليت سيتم توزيعها مبلغ %12.5األرباح املوزعة ما نسبته )

 من رأس املال. %15.5( ريال سعودي والذي يشكل ما نسبته 125.937.500)

 م وهما :2015متت املوافقة على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة واألطراف ذات العالقة للعام املالي  .6

وشات العبداللطيف، وذلك ألن األستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف يشغل منصب املدير العام بها وهو عضو يف أ. مفر

 جملس إدارة شركة العبداللطيف لدورته احلالية.

ب. شركة توزيع الغاز الطبيعي، وذلك ألن األستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف يشغل منصب عضو جملس إدارة بها 

 ضو يف جملس إدارة شركة العبداللطيف لدورته احلالية.وهو ع

 متت املوفقة على املبيعات اىل طرف ذو عالقة ) مفروشات العبداللطيف (: -

تتكون املبيعات بشكل رئيسي من البيع باةملة ملواد السجاد واملوكيت مع العلم بأن مجيع التعامالت مع الطرف ذو 

املدينني والدائنني التجاريني العاديني وال يوجد هلا أي مزايا خاصة، ومدة هذه األعمال  العالقة ال ختتلف عن التعامالت مع

 سنة ادد سنويًا من اةمعية العمومية.

 متت املوفقة على اخلدمات واملنافع املقدمة إىل الطرف ذو العالقة ) مفروشات العبداللطيف (: -

 القة فيما يلى:متثل اخلدمات واملنافع املقدمة اىل الطرف ذو الع

أ/ عقد اجيار مستودعات لصا  الشركة )املؤجر( والطرف الثاني )املستأجر( هو مفروشات العبداللطيف وتبلغ قيمة هذا 

 الف ريال. 2901العقد 

إحدى -ب/ عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بني شركة ريتاج الوصيل خلدمات الصيانة واالعاشة )الطرف األول

شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي( وبني مفروشات العبداللطيف )الطرف الثاني( وقد بلغت قيمة الشركات التابعة ل

  الف ريال سعودي. 1312العقد 

ج/ خدمات لوجستية )أعمال بالورشة/ صيانة الكرتونيات/صيانة وبرجمة حاسب آلي( مقدمة إىل مفروشات العبداللطيف 

 ( ألف ريال.1.178) وتبلغ إمجالي تكلفة هذه اخلدمات 

 ( الف ريال.5.391وعليه فإن إمجالي قيمة اخلدمات واملنافع املقدمة إىل طرف ذو عالقة بلغت )

  متت املوفقة على اخلدمات واملنافع من طرف ذو عالقة: -

 تتمثل اخلدمات واملنافع املقدمة للشركة من الطرف ذو العالقة فيما يلى:

ت العبد اللطيف )املؤجر( على شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي أ/عقود إجيارات مساكن لصا  مفروشا

( الف ريال 615)املستأجر( وذلك إلسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي وتبلغ قيمة العقود )

 سنويًا.
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ملؤجر( واملستأجر هو ب/ عقود إجيارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصا  مفروشات العبداللطيف )ا

( ألف 230شركة أدفا للبطانيات ) أحد الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي( وتبلغ قيمة العقود )

 ريال سنويًا.

( الف ريال 226ج/ تكاليف فرش السجاد يف مشروعات الشركة واةهة املنفذة هي مفروشات العبد اللطيف مببلغ قيمته )

 سنويًا.

 ( ألف ريال سعودي.1071-ليه تبلغ إمجالي اخلدمات واملنافع املقدمة من الطرف ذو عالقة )وع

 متت املوفقة على املشرتيات من الطرف ذو عالقة: -

( ألف ريال سعودي وهي عبارة عن أثاث 293-أ/ بلغت قيمة املشرتيات من طرف ذو عالقة )مفروشات العبد اللطيف ( )

 مكتيب وخالفه.

( ألف ريال، وعليه 2.028-يمة املشرتيات من الغاز الطبيعي من طرف ذو عالقة )شركة توزيع الغاز الطبيعي( )ب/ بلغت ق

 ( ألف ريال.2.321-فإن إمجالي قيمة املشرتيات من االطراف ذو عالقة بلغت )

 و متت املوفقة على الرتخيص لتلك املعامالت والعقود لعام قادم.

( ريال لثالثة أعضا  من أعضا  جملس اإلدارة كمكافأة للعام املالي املنتهي 100.000) . متت املوفقة على صرف مبلغ7

( ريال وهم )األستاذ/ خالد بن عبداحملسن اخليال واألستاذ/مازن بن حممد 300.000م بإمجالي )31/12/2015يف 

بعة ال يرغبون باستخالص مكافأة عن احلماد واألستاذ/ عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان( علمًا بأن بقية األعضا  األر

 م.31/12/2015عضويتهم مبجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 

 م.31/12/2015. مت إبرا  ذمة أعضا  جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 8
 

 توصيات جملس اإلدارة
  

 :على ما يلي بالتصويتدمة للشركة العمومية القا املساهمني واحلاضرين باةمعية اإلدارة السادةجملس  وصيي

 .م31/12/2016على تقرير مراقب احلسابات للسنة املالية املنتهية يف  التصويت (1

 .م31/12/2016يف  املنتهية  لسنة املاليةاملدققة ل على القوائم املالية لتصويتا (2

 .م31/12/2016على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف التصويت  (3

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

 تعابه.أذلك القوائم املالية الربع سنوية وحتديد  يفم مبا 2017 للعام

بقيمة بقاة املمن رصيد األرباح وم 2016السنة املالية على اقرتاح  جملس االدارة بشأن توزيع أرباح عن  التصويت (5

ما نسبته  قرتح توزيعهاللسهم الواحد وتعادل هذه األرباح امل ريال( 0.50ريال سعودي بواقع ) (40.625.000تبلغ )

الثانية وذلك للمساهمني املقيدين بسجالت تداول بنهاية يوم انعقاد اةمعية العامة العادية  رأس املال%( من  5)

 .عشر

 م:2016للعام املالي  واألطراف ذات العالقة  متت بني الشركةاليت على األعمال والعقود التصويت (6

  م بإجرا  بعض املعامالت مع األطراف ذات العالقة كما هي موضحة باةدول 2016قامت الشركة خالل العام

 أعاله وتفاصيلها كاآلتي:
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ر العبداللطيف يشغل تعترب مفروشات العبداللطيف من األطراف ذات العالقة وذلك ألن األستاذ / سليمان بن عم .3

 منصب املدير العام بها وهو عضو يف جملس اإلدارة لدورته احلالية.

تعترب شركة توزيع الغاز الطبيعي من األطراف ذات العالقة وذلك ألن األستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف  .4

 يشغل منصب عضو جملس إدارة بها وهو عضو يف جملس إدارة الشركة لدورته احلالية.

 عالقة ) مفروشات العبداللطيف (: ذو طرف اىل املبيعات

تتكون املبيعات بشكل رئيسي من البيع باةملة ملواد السجاد واملوكيت مع العلم بأن مجيع التعامالت مع الطرف ذو 

ومدة هذه العالقة ال ختتلف عن التعامالت مع املدينني والدائنني التجاريني العاديني وال يوجد هلا أي مزايا خاصة، 

 ( كما هو موضح باةدول أعاله.48.713األعمال سنة ادد سنويًا من اةمعية العمومية وقد بغت قيمة املبيعات  )

 خدمات ومنافع مقدمة إىل الطرف ذو العالقة ) مفروشات العبداللطيف (:

 متثل اخلدمات واملنافع املقدمة اىل الطرف ذو العالقة فيما يلى:

عات لصا  الشركة )املؤجر( والطرف الثاني )املستأجر( هو مفروشات العبداللطيف وتبلغ عقد اجيار مستود /1

 الف ريال. 2950قيمة هذا العقد 

إحدى -عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بني شركة ريتاج الوصيل خلدمات الصيانة واالعاشة )الطرف األول /2

ي( وبني مفروشات العبداللطيف )الطرف الثاني( وقد بلغت الشركات التابعة لشركة العبداللطيف لالستثمار الصناع

 الف ريال سعودي. 1550قيمة العقد 

خدمات لوجستية )أعمال بالورشة/ صيانة الكرتونيات/صيانة وبرجمة حاسب آلي( مقدمة إىل مفروشات  /3

 ( ألف ريال.221) وتبلغ إمجالي تكلفة هذه اخلدمات العبداللطيف 

( الف ريال كما هو موضح يف 4.721اخلدمات واملنافع املقدمة إىل طرف ذو عالقة بلغت ) وعليه فإن إمجالي قيمة

 اةدول أعاله.

 :   خدمات ومنافع من طرف ذو عالقة

 تتمثل اخلدمات واملنافع املقدمة للشركة من الطرف ذو العالقة فيما يلى:

شركة العبد اللطيف لالستثمار  /عقود إجيارات مساكن لصا  مفروشات العبد اللطيف )املؤجر( على 1

الصناعي )املستأجر( وذلك إلسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي وتبلغ قيمة العقود 

 ( الف ريال سنويًا.546)

ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصا  مفروشات العبداللطيف )املؤجر(  تعقود إجيارات مستودعا /2

فا للبطانيات ) أحد الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي( وتبلغ واملستأجر هو شركة أد

 ( ألف ريال سنويًا.285قيمة العقود )

مبلغ قيمته ملنفذة هي مفروشات العبد اللطيف تكاليف فرش السجاد يف مشروعات الشركة واةهة ا /3

 ( الف ريال سنويًا.1495)

 ( ألف ريال سعودي.2326نافع املقدمة من الطرف ذو عالقة) وعليه تبلغ إمجالي اخلدمات وامل

 املشرتيات من الطرف ذو عالقة
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( الف ريال سعودي  وهي عبارة 146-بلغت قيمة املشرتيات من طرف ذو عالقة )مفروشات العبد اللطيف ( ) /1

 عن أثاث مكتيب ومسلزمات فرش سجاد وخالفه.

( ألف 2.179-عي من طرف ذو عالقة )شركة توزيع الغاز الطبيعي(  )بلغت قيمة املشرتيات من الغاز الطبي /2

 ( ألف ريال.2.325-ريال.، وعليه فإن إمجالي قيمة املشرتيات من االطراف ذو عالقة بلغت )

 والرتخيص بها لعام قادم.ويوصي اجمللس باملوافقة على تلك العقود 

خلفًا للعضو املستقيل األستاذ/ الوليد  سن آل الشيخصا  حالتصويت على تعيني عضو ةنة املراجعة األستاذ/  (7

 .م22/01/2019بتاريخ  ساختياره وحتى نهاية الدورة الرابعة للجنة واجمللتعيينة  خالد اخليال من تاريخ

أعضا  من أعضا  جملس اإلدارة كمكافأة للعام املالي  ربعة( ريال أل100.000لتصويت على صرف مبلغ )ا (8

 هشام بن عبدالرمحن العسكر( ريال وهم )األستاذ/400.000م بإمجالي )31/12/2016املنتهي يف 

واألستاذ/ فوزي بن أيوب  واألستاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان ماجد بن عبدالرمحن العسيالنواألستاذ/

السنة ال يرغبون باستخالص مكافأة عن عضويتهم مبجلس اإلدارة عن  لثالثة( علمًا بأن بقية األعضا  اصربي

 .م31/12/2016املنتهية يف 

 .م31/12/2016إبرا  ذمة أعضا  جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف على  التصويت (9
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 شكر وتقدير
 

 الشريفني احلرمني خادم ملقام وامتنانه شكره آيات أمسى يرفع أن املناسبة وبهذه اإلدارة جملس يسر اخلتام ويف

 األمري امللكي السمو صاحب األمني عهده ولي وإىل ورعاه، اهلل حفظه سعود آل زيزالع بن عبد سلمان امللك

 امللكي السمو صاحب العهد ولي ولي واىل الوزرا ، جملس رئيس سعود نائب آل عبدالعزيز بن نايف بن حممد

 وحلكومتنا عالدفا ووزير الوزرا  جملس الثاني لرئيس النائب سعود آل عبدالعزيز بن سلمان بن حممد األمري

 يوفق وأن قادتها هلذه البالد حيفظ أن القدير العلي اهلل اىل الدعا  خبالص اجمللس يتقدم كما .الرشيدة

وأن  مكروه كل وجينبها البالد هذه حيفظ وأن واملواطنني، الوطن هلذا خري فيه ما اىل الرشيدة حكومتنا

 .والسالم واألمان األمن نعمة عليها يديم

 تعاونهم املالية على السوق وهيئة واالستثمار التجارة وزارة ملقام والعرفان بالشكر لساجمل يتقدم كما

 بالشركة على العاملني وإىل الغالية وثقتهم دعمهم على الكرام املساهمني وإىل املتواصل ودعمهم ومساندتهم

 .املثمرة جهودهم
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