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

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

 .م31/12/2015م إىل 01/01/2015أن يتقدم 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 اخليوطالشركة بطريقة احرتافية مهنية متخصصة يف جمال تصنيع 

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

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

 واسعة يف هذا اجملال. ة ميتازون مبهارة عالية وخرب

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

 عامة. م اىل شركة مساهمة2007عام  يفوقد حتولت 
 

 التابعةالشركة والشركات أنشطة 
 

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

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

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

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

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

جية خمتلفبة  إنتباج املواسبري الكرتونيبة للبف املنتجبات النسبي      مللونات البالستيكية ومواد مثبته لأللوان، ا اإلكريليك، إنتاج

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

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

 :أو التقسيط أو االجيار لصا  الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصا  الشركة لنقدواستثمارها  بالبيع با
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 وفيما يلي بيان بالشركات التابعة
  

اسبببببببم 

 الشركببة
 نشاطها الرئيسي

الدولة  احملل 

 الرئيس

الدولة حمل 

 التأسيس
 نسبة التملك

رأو مال 

 الشركة التابعة

الشركة الوطنية 

 للغزل

الغزل  خيوطإنتاج 

 الدائرية

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

 % النسيج الشرقية10

30,000,000 

شركة النسيج 

 الشرقية

خيوط البولي إنتاج 

بروبلني وبطانة السجاد 

األساسية والثانوية من 

 البولي بروبلني

اململكة العربية 

 السعودية

العربية اململكة 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

 % الوطنية للغزل10

36,000,000 

شركة النسيج 

 الغربية

إنتاج بطانة السجاد 

األساسية والثانوية من 

البولي بروبلني وإنتاج 

 خيوط النايلون 

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

 % الوطنية للغزل10

16,500,000 

شركة أدفا 

 للبطانيات

صناعة البطانيات 

 وخيوط اإلكريليك

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

 % الوطنية للغزل10

20,000,000 

شركة نادين 

 العربية لأللوان

مللونات ا إنتاج

البالستيكية ومواد 

 مثبته لأللوان

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

 % الوطنية للغزل10

4,000,000 

مصنع شهد 

 للمنتجات الورقية

إنتاج املواسري 

الكرتونية للف 

املنتجات النسيجية 

 خمتلفة املقاسات

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

 للغزل% الوطنية 10

1,300,000 

الشركة األوىل 

 للسجاد

صناعة السجاد ورارة 

اةملة والتجزئة 

 للسجاد

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة النسيج 50

 الغربية

 % الوطنية للغزل50

20,000,000 

شركة 

العبداللطيف 

 للتدريب

إقامة املدارو واملعاهد 

األهلية ومراكز 

 التدريب

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 95

 العبداللطيف

 % أدفا للبطانيات5

100,000 

شركة ريتاج 

الوصيل للخدمات 

والصيانة 

 واإلعاشة

إقامة وإدارة املدن الصناعية 

واملباني التجارية وخدمات 

اإلعاشة واملقاوالت  العامة 

للمباني وشرا  األراضي إلقامة 

املباني عليها واستثمارها  بالبيع 

أو التقسيط أو االجيار  بالنقد

لصا  الشركة وإدارة وصيانة 

لصا   وتطوير العقار

 الشركة

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

% شركة 90

 العبداللطيف

% الشركة األوىل 10

 للسجاد

 

2,000,000 
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، كمبا أن الشبركة   %100ل املصانع والشركات التابعبة ابا والبت متتلكهبا بنسببة      وتقوم الشركة بتلك األنشطة من خال

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

 خالل السنة.
 

 للشركةاألداء العام 
 

على الرغم من أن املعيار املالي هو املؤشر األبرز لتقييم أدا  مؤسسات األعمال يف معظم دول االقتصادات الناشئة وقياو 

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

لتقييم أدا  الشركات يف اململكة وذلك بالتزامن مع التطورات املتالحقة الت يشهدها  املاضية شهدت بروز معايري إضافية

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

 :حلديثة لقياو جناح الشركاتتعزيز وتنويع البنية االقتصادية للمملكة. ومن أبرز تلك املعايري ا

 .تطبيقات احلوكمة -1

 .انتهاج الشفافية واإلفصاح-2

 .املوارد البشرية تطوير -3

 .التشجيع على االبتكار-4

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

التنظيمية الت يقصد بها حرص الشركات على حفز التصرفات التطوعية للموظفني والت ال املواطنة االستدامة، 

 تندرج ضمن مهامهم الوظيفية.

ة من خالل اعتماد نظام حوكمة خاص بها واعتماد سياسة افصاح وتطوير ركما قامت به الشمن خالل  وذلك

الشباب  وتطوير مهارات وتدريب بتأهيل االهتمام من خاللوذلك  بعدة برامج خلدمة اجملتمعلكوادر البشرية ل

 الشركة وقيام املهنية السالمة مبعايري االلتزام إىل باإلضافة هذا الوطنية، العمالة تدريب باإلضافة إىل السعودي

 .الوطنية املنتجات على القيمة إضافة و الوطين لالقتصاد اإلنتاجية القاعدةدعم  يف األساسيبدوره 

ملعيار املالي لقياو فاعلية وكفا ة األعمال وأصبحت باإلضافة اىل اتتجاوز الرحبية املالية  املعايريواصبحت تلك 

الشركات 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: 2015دا  الشركة خالل العام أرغم من كل ذلك فان املعايري املالية لتقييم وبال

  2014العاممقارنة مع 2015العامخالل  -  التشغيليوالربح   -  اإلمجاليوالربح  -االخنفاض  يف صافى االرباح

  وكانت االسباب الت ادت ذلك االخنفاض على النحو التالي:

 املبيعات.خنفاض ا .1

 .الزيادة يف االستهالكات .2

 .فة املبيعات منسوبه اىل املبيعاتتكل إمجالي يفالزيادة يف املصاريف الصناعية وبشكل عام الزيادة  .3

 .شركات زميله يفوجود خسائر استثمارات منها و أينتيجة عدم بيع  وعدم حتقق ارباح استثمارات عقارية  .4

 .االعبا  املالية يفالزيادة   .5

 الزكاة. خمصص يفالزيادة  .6
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 وابرزها :  2015ومع ذلك فانه هناك عدد من االجيابيات اظهرتها نتائج الشركة يف نهاية العام 

 زيادة االستثمارات. .1

 اضافات األراضي .2

 االخنفاض يف القروض قصرية االجل. .3

 

 كل ذلك يف حماولة لتعظيم عوائد الشركة يف املستقبل القريب 

 

 النتائج املالية 
  مليون ريال للفرتة املماثلة من  200,41مليون ريال، مقابل  139,28بلغ صايف الربح خالل فرتة االثين عشر شهرًا

 %.30,50قدره  خنفاضالعام السابق وذلك با

   ًمليون ريال للفرتة املماثلة من  263,99مليون ريال، مقابل  207,84بلغ إمجالي الربح خالل فرتة االثين عشر شهرا

 %. 21,27 قدرهخنفاض العام السابق با

  مليون ريال للفرتة املماثلة  209,92مليون ريال، مقابل  159,42بلغ الربح التشغيلي خالل فرتة االثين عشر شهرًا

 %.24,06قدره  باخنفاضمن العام السابق وذلك 

  ًريال للفرتة املماثلة من العام السابق. 2,47ريال، مقابل  1,71بلغت رحبية السهم خالل فرتة االثين عشر شهرا 

  مقارنة مع  عشر شهرًا االثينفرتة خالل  التشغيليوالربح  اإلمجالييعود سبب االخنفاض يف صافى األرباح والربح

اخنفاض املبيعات والزيادة يف االستهالكات، وكذلك الزيادة يف املصاريف إىل  نفس الفرتة من العام السابق

، وعدم حتقق أرباح استثمارات إىل املبيعاتالصناعية وبشكل عام الزيادة يف امجالي تكلفة املبيعات منسوبة 

فة إىل مستثمر بها، باإلضا باإلضافة إىل وجود خسائر استثمارات يف شركة زميلة، نتيجة عدم بيعهاعقارية 

 الزيادة يف كل من األعبا  املالية وخمصص الزكاة.

 ( خبصوص نشوب حريق مبستودع 5هذا وردر اإلشارة إىل أن التقرير يتضمن لفت انتباه يف اإليضاح رقم )

شركة النسيج الشرقية ) إحدى الشركات التابعة( حيث قامت الشركة مبدئيًا بتسجيل مبلغ اخلسائر واملتوقع 

من شركة التأمني كذمة على حساب شركة التأمني، كما مت تسجيل اخلسائر املتوقعة الغري احلصول عليه 

م وقامت شركة التأمني بتعيني مستشار 31/12/2014مغطاة من التأمني يف قائمة الدخل للسنة املنتهية يف 

صدر حتى تارخيه لتقدير اخلسائر وحماسبني قضائيني لتقصي وتقييم ومسح اخلسائر، علمًا أن تقاريرهم مل ت

 ل شركة التأمني.بوعليه مل يتم حتديد املبالغ بصورة نهائية والت سيتم االعرتاف بها من ق

  مت اعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتال م مع تصنيف ارقام السنة احلالية. 
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 نتائج مبيعات وأرباح الشركات
 

 ركةبببالش اسم

املبيعات )متضمنة املبيعات 

 تتم بني الشركات( الت

صافى األرباح )بعد إخراج 

 الزكاة(

نسبة مشاركة 

الشركات التابعة 

 2015 2014 2015 2014 يف صايف الربح

 % 37 50,842 38,180 472,945 494,792 الصناعيستثمار اللشركة العبد اللطيف 

 % 20 28,345 53,994 227,219 311,127 شركة النسيج الشرقية

 % 8 11,544 17,382 103,228 163,500 الشركة الوطنية للغزل 

 % 24 33,471 49,255 309,382 348,716 شركة النسيج الغربية

 % 8 10,856 11,274 22,870 24,622 شهد للمنتجات الورقية مصنع شركة

 % 5 7,443 5,055 36,987 31,337 شركة نادين العربية لأللوان 

 % 13- 18,672- 14,733- 73,973 76,565 شركة أدفا للبطانيات

 % 10 14,093 38,875 266,488 368,376 الشركة األوىل للسجاد

 % 0 90 65 400 300 شركة العبداللطيف للتدريب

 % 1 1,267 1,064 11,287 11,287 شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة واإلعاشة

 % 100 139,279 200,411 1,524,779 1,830,622 اإلمجالبببببببي

   - 425,459- 532887- خيصم املبيعات البينية بني الشركببببات

    1,099,320 1,297,735  املبيعات الصافية للعمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال 
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 صافى األرباح 
 (بعد إخراج الزكاة)

 شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي

 شركة النسيج الشرقية

 الشركة الوطنية للغزل

 شركة النسيج الغربية

 شركة مصنع شهد للمنتجات الورقية

 شركة نادين العربية لأللوان

 شركة أدفا للبطانيات

 الشركة األولى للسجاد

 معهد العبداللطيف للتدريب 

 شركة  ريتاج الوصيل لألعاشة
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 الشركة إليرادات اجلغرايف التوزيع 
 ( الرياالتالف آب)                    

 2015 2014 البيان
االرتفاع / نسبة 

 االخنفاض

 % 13- 662,235 763,791 املبيعات احمللية

 % 18- 437,085 533,944 اخلارجيةاملبيعات 

 % 15- 1,099,320 1,297,735 اجملموع

 

 

 اخلارجية الشركة إليرادات اجلغرايفالتوزيع 
 ( الف الرياالتآب)                   

 اسم املنطقة م
 املبيعات الصافية

2014 2015 

 187,125 25,429 قارة آسيا 1

 - 377 قارة أمريكا اةنوبية  2

 139,024 151,787 قارة أفريقيا 3

 70,951 103,164 قارة أمريكا الشمالية 4

 12,465 14,496 قارة  أوروبا 5

 27,520 13,691 قارة  أسرتاليا .6

 437,084 533,944 اإلمجبببببببببببببببببببببببببببببالي
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(مقارن)الخارجية الشركة  
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 الداخلية الشركة إليرادات اجلغرايفالتوزيع 

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

الشببركات التابعببة( وقببد مت احلصببول علببى إيببرادات مببن تلببك املعببارض          ىحببدإواملسببتودعات لشببركة أدفببا للبطانيببات )   

 واملستودعات على النحو اآلتي :

 ( الف الرياالتآب) 

 اسم املنطقة م
 املبيعات الصافية

2014 2015 

 5,401 7,592 املنطقة الغربية 1

 15,310 15,708 املنطقة الوسطى 2

 4,174 3,661 املنطقة الشرقية 3

 3,941 4,686 الشمالية املنطقة 4

 7,252 8,788 املنطقة اةنوبية 5

 36,078 40,435 اإلمجببببببببببببببببببببببببببببببببببالببببببببببببببببببببببببببي
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 م2015م إىل العام 2011ملخص النتائج املالية من العام 

       قائمة املركز املايل ( أ

 الرياالت( اليني)مب               

 2015 2014 2013 2012 2011 بيبببببببببببببان

 1,107,20 1,234,54 1,236,25 1,179,58 1,049,66 املوجودات املتداولة

 173,48 135,95 86,38 145,19 129,27 أخرى موجودات

 521,60 529,95 495,92 504,48 501,20 ثابتة موجودات

 1,802,28 1,900,44 1,818,55 1,829,25 1,680,13 جمموع املوجودات

 554,06 650,80 543,75 530,86 386,78 املطلوبات املتداولة

 22,32 48,73 83,57 قروض طويلة األجل
                 -    

- 

 6,55 5,07 5,19 5,14 5,50 خمصص مكافأة نهاية اخلدمة

 1,241,67 1,244,57 1,247,29 1,244,52 1,204,28 جمموع حقوق املساهمني

 1,802,28 1,900,44 1,818,55 1,829,25 1,680,13 جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني

 

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

 % من رأو املال.25

 

 

 الموجودات المتداولة

 موجودات أخرى

 موجودات ثابتة

 المطلوبات المتداولة

 قروض طويلة األجل

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 مجموع حقوق المساهمين
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  ب( قائمة الدخل
 الف  الرياالت(آ)ب               

 2015 2014 2013 2012 2011 بيان

 1,099,320 1,297,735 1,347,956 1,454,529 1,337,460 صافى املبيعات

 891,479- 1,033,741- 1,018,984- 1,101,887- 1,109,769- تكلفة املبيعات

 207,841 263,994 328,972 352,642 227,691 جممل الربح

 76,232- 83,253- 88,352- 93,795- 76,543- جمموع املصاريف واالعبا 

 7,670 19,670 26,208 4,832 4,832 أخرىإيرادات 

 139,279 200,411 266,828 263,679 155,980 ةصافى دخل السن

رحبية السهم من الربح 

 التشغيلي
2,08 3,62 3,38 2,58 1,96 

 1,71 2,47 3,28 3,25 1,92 رحبية السهم من الربح الصايف
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 ج( ملخص قائمة التدفق النقدي
 الرياالت( آالف)ب            

 2015 2014 بيببببببببببببان

 303831 230952 صايف النقد املتولد من عمليات التشغيل

 108926- 139836- صايف النقد املستخدم يف عمليات االستثمار

 320074- 93735- صايف النقد املستخدم يف عمليات التمويل

 35169- 2,619- النقدية من العملياتصافى التدفقات 

 106805 109,424 بداية السنة –النقد و ما يف حكمه 

 71636 106,805 نهاية السنة –النقد و ما يف حكمه 

 

  م لتتالئم مع تصنيف السنة احلالية.2014مت إعادة تصنيف بعض األرقام املقارنة يف العام 

 

 املبيعاتد( عناصر التكلفة إىل 
 منسوبًة إىل املبيعات: صر التكلفةاالتحاليل اخلاصة بعنيوضح اةدول أدناه 

 

 بيببببببببان

 القيمة مباليني الرياالت السعودية

نسبة من املبيعات  2014

% 
2015 

نسبة من املبيعات 

% 

  1,099,32  1,297,74 املبيعات

 % 54,2 595,74 % 59,8 776,22 تكلفة املواد اخلام

 % 20,3 223,16 % 16,1 209,50 تكلفة التصنيع

 % 6 66,49 % 4,9 63,50 االستهالك

التكببببببببباليف العامبببببببببة  

 اإلدارية

23,77 1,8 % 
19,51 1,8 % 

 % 2,6 28,92 % 2,3 30,31 تكاليف التسويق

 % 1,4 15,80 % 1,1 14,50 الزكاة

 
   من هذا التقريرم جز ًا ال يتجزأ 2015تشكل 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 31/12/2015 يفقامت الشركة خالل السنه املنتهية 

 

 الف  الرياالت(آ)ب                

اسم اةهة ذات 

 العالقة

مدين  رصيد
 أول المدة

1-1-2015 

مبيعات إلى 
 ذ.عمن ط. 

خدمات 
ومنافع مقدمة 

 إلى 
 ط. ذ.ع

خدمات 
ومنافع من   

 ط. ذ.ع

المشتريات 
 من ط. ذ.ع

دفعات 
مستلمة من 

 ط. ذ.ع

دفعات 
 مسددة إلى 

 ط. ذ.ع

الرصيد 
 نهاية المدة

31-12-
2015 

مفروشبببببببببببببببات 

 العبداللطيف
14.424 65.787 5.391 -1.071 -293 -70.091 845 14.992 

شركة توزيع 

 الغاز الطبيعي
- - - - -2.028 - 2.028 - 

 14.992 2.873 70.091- 2.321- 1.071- 5.391 65.787 14.424 اإلمجالي
 

  العالقة املوضحة باةدول أعاله: بعض املعامالت مع األطراف ذات م بإجرا 2015قامت الشركة خالل العام 

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

 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  .2

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

0
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 ) مفروشات العبداللطيف (: عالقة ذو طرف اىل املبيعات

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

هذه ، ومدة ي مزايا خاصةأعالقة ال ختتلف عن التعامالت مع املدينني والدائنني التجاريني العاديني وال يوجد اا الذو 

 .دد سنويًا من اةمعية العموميةر سنةاألعمال 

 ) مفروشات العبداللطيف (: عالقةالىل الطرف ذو خدمات ومنافع مقدمة إ

 :يلى فيمامتثل اخلدمات واملنافع املقدمة اىل الطرف ذو العالقة 

لغ هو مفروشات العبداللطيف وتب (املستأجر) الثانيوالطرف  (املؤجرلصا  الشركة ) مستودعات عقد اجيار /1

 الف ريال. 2901قيمة هذا العقد 

-األولالطرف ) ة واالعاشةشركة ريتاج الوصيل خلدمات الصيانبني سكان إعاشة وإعقد تقديم خدمات  /2

( الثانيالطرف )مفروشات العبداللطيف ( وبني لالستثمار الصناعي إحدى الشركات التابعة لشركة العبداللطيف

  .سعوديالف ريال  1312وقد بلغت قيمة العقد 

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

 .لف ريالأ (1,178) باإلنابةواملدفوعات  اتاخلدمهذه  تكلفة إمجاليوتبلغ  العبداللطيف

كما هو موضح يف  ( الف ريال5,391)بلغت إمجالي قيمة اخلدمات واملنافع املقدمة إىل طرف ذو عالقة وعليه فإن 

 اةدول أعاله.

 

    :خدمات ومنافع من طرف ذو عالقة

 :يلى فيماالطرف ذو العالقة للشركة من تمثل اخلدمات واملنافع املقدمة ت

الستثمار لشركة العبد اللطيف ( على املؤجر)مفروشات العبد اللطيف لصا  مساكن  /عقود إجيارات 1

الستثمار الصناعي وتبلغ قيمة العقود لبعض موظفي شركة العبد اللطيف  إلسكان)املستأجر( وذلك  الصناعي

 سنويًا. ( الف ريال615)

( املؤجر)مفروشات العبداللطيف بيع خارج مدينة الرياض لصا  ومراكز  تمستودعا/ عقود إجيارات 2

 (ركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي) أحد الشركات التابعة لش دفا للبطانياتأواملستأجر هو شركة 

 سنويًا. لف ريالأ( 230وتبلغ قيمة العقود )

لطيف مببلغ قيمته فرش السجاد يف مشروعات الشركة واةهة املنفذة هي مفروشات العبد ال/ تكاليف 3

 سنويًا. ( الف ريال226)

 لف ريال سعودي.( أ1071-قدمة من الطرف ذو عالقة )وعليه تبلغ إمجالي اخلدمات واملنافع امل

 املشرتيات من الطرف ذو عالقة

عبارة وهي  لف ريال سعودي أ( 293-من طرف ذو عالقة )مفروشات العبد اللطيف ( ) املشرتياتبلغت قيمة  /1

 .ثا  مكتيب وخالفهأعن 

( ألف 2,028-من الغاز الطبيعي من طرف ذو عالقة )شركة توزيع الغاز الطبيعي(  ) املشرتياتبلغت قيمة  /2

 ألف ريال. (2,321-) بلغتاملشرتيات من االطراف ذو عالقة  فإن إمجالي قيمة وعليه، ريال.
 



 16 

 ملدفوعات النظاميةا
 )بآالف الرياالت(                 

 البيبببببببببببببببببببببببببببان م2015سنة  بيبببان

 الزكاة والضرائب 16,610 م2014عن العام  الزكاة الشرعية

 االجتماعيةالتأمينات  4,410 سداد اشرتاكات املوظفني مبا فيها معاشات وأخطار مهنية

 اةوازات و وزارة العمل 11,534 رديد إقامات ورخص عمل موظفي الشركة

 الرسوم اةمركية 2,977 رسوم مسددة ملصلحة اةمارك

 اإلدارة العامة للمرور 24 ت وشاحنات الشركةارديد استمارات سيار

 إدارة املدن الصناعية 1,565 سداد اجيارات مواقع الشركة

 رسوم التأشريات )االستقدام( 230 األيدي العاملةاستقدام 

 تداول –السوق املالية هيئة  410 )تداول( رسوم تقديم اخلدمات -غرامة 

 أخرى 216 تصاديق من الغرفة التجارية ووزارة اخلارجية

 

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

 ( ريال سعودي.10,000ومناطق التقنية مبا يعادل )

 م2016وسيتم دفعه خالل العام ريال  ألف (15,800)مبلغ  م2015للعام  الزكاة التقديرية على الشركة تبلغ. 

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

 ( ريال سعودي.140,000مبا يعادل ) االجتماعيةللتأمينات 

 ( 10,000يعادل ) مبا اايئةفرضت على الشركة من  ةغرامهيئة السوق املالية  تتضمن املبالغ املذكورة يف بند

 ريال سعودي.

 

 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

 

مما سيساعد  قدراتها، وتطوير مكتسباتها، وتعزيز حتسني أدائها، يف االستمرار على عام بشكل الشركة ختطط

 فإنه ، إيرادات الشركةب اخلاصة بالتوقعات املستقبلية يتعلق وفيما .املساهمني حقوق ومنو األرباح منو على اهلل مبشيئة

 .العاملية املتغرية االقتصادية املعطيات من بعدد الرتباطها بدقة، بها التنبؤ الصعب من
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إن االخنفاض الكبري يف أسعار البرتول واملنتجات البرتولية قد انعكس على أسعار املواد اخلام الرئيسية املستخدمة يف و

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

إدارة الشركة تبذل قصارى جهدها لفتح وعلى إمجالي إيرادات الشركة ، االخنفاض يف أسعار بيع املنتجات سينعكس 

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

 م.2015يف العام  ويف أحسن األحوال فإن اإليرادات واألرباح املتوقعة لن تزيد كثريًا عن تلك الت حتققت

 

 املخاطر احملتملة

 

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

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

 

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

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

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

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

 الت قد يكون اا تأثري على أعمال وعوائد الشركة.

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

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

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

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

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

 .الشركة

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

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

إىل مبيعات الشركة، ويف حال   %48,8يتصدر من هذه الشرحية الواسعة مخسة عمال  تشكل حساباتهم ما نسبته حوالي 

فحتمًا سيكون له  ركةأو خفض مشرتياتهم من الش تكبد أي عميل أو جمموعة من هؤال  العمال  اخلمسة ألي خسائر

 .تأثري على أعمال وعوائد الشركة

ترتكز مجيع أعمال الشركة يف املدينة ، حيث الكونيةاملخاطر املتعلقة باملوقع اةغرايف  للشركة والكوار  -6

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

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

، وأخذًا ات النقدية املتوقعة ومعدل العائد املطلوب على االستثماراملال نتيجة العديد من األسباب الت تؤثر على التدفق

 حسب نوع االستثمار. متفاوتةل بعض املخاطر، وأن هذه املخاطر موجودة بدرجات مباالعتبار أن كل فرصة استثمارية حت

 سياسة توزيع األرباح
 

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

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

 االحتياطي املذكور نصف رأو املال.

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

 لتكوين احتياطي اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 %( من رأو املال املدفوع على األقل.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

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

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

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

 .النقدية احلالية واملستقبلية اخلاصة بالشركة وخطط التوزيع واالحتياجاتالشركة،  أعمال

 توزيعات األرباح
هببب  املوافببق  19/04/1436األحببد  م املنعقببد يببوم 1/2015 ماعببه رقببم يف اجت قامببت الشببركة و بتوصببية مببن جملببس اإلدارة    

 02/04/2015هبب املوافبق   13/06/1436اخلمبيس  املنعقبدة يبوم    للشركة التاسعةاةمعية العامة  ومبوافقة  م08/02/2015

املبقباة  رصبيد األربباح   أربباح الرببع الراببع ومبن     مبن  ُدفعبت  م 2014فبرتة الرببع الراببع مبن العبام       بتوزيع أرباح نقدية سنوية عن 

%( مبن  5مبا نسببته )   املوزعبة األربباح   تلبك ( ريبال للسبهم الواحبد وتعبادل     0,50ريال سعودي بواقبع ) ألف ( 40,625) تبقيمة بلغ

 .م18/12/2014وقد مت التوزيع يوم رأو املال 

هبب  املوافبق   04/02/1437م املنعقد يوم  االثبنني   5/2015يف اجتماعه رقم كما قامت الشركة وبتوصية من جملس اإلدارة 

األربببباح املبقبباة حتبببى  م مببن رصببيد   30/09/2015م بتوزيببع أرببباح أوليبببة عببن فببرتة التسبببعة أشببهر املنتهيبببة يف      16/11/2015

مبا   املوزعبة األربباح   تلبك ( ريبال للسبهم الواحبد وتعبادل     1,25ريال سبعودي بواقبع )  ألف ( 101,562) تبقيمة بلغ م30/9/2015

 .م 10/12/2015هب املوافق 28/02/1437يوم اخلميس رأو املال وقد مت التوزيع %( من 12,5نسبته )

 

 األرباح سداد
 

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

 .الصناعة تصدرها وزارة التجارة وللتعليمات الت
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 عدم توزيع األرباح
 

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

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

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

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

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

 املخصصة ألصحاب هذه األسهم يف السنوات السابقة.

 يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت وصف ألي مصلحة
 

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

 ثالثني من قواعد التسجيل واإلدراج يفيد مبلكيتهم يف أسهم الشركة.
 

 

 وصف ألنشطة أدوات الدين
 

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

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

م، وليس هناك أي اسرتداد أو شرا  أو الغا  من جانب 2015مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية 

 م.2015الشركة أو شركاتها التابعة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد خالل العام 

 

 والتعويضات واألرباح التنازالت عن الرواتب
 

بدالت حضور  أعضا  جملس اإلدارة التنفيذيني عن أي راتب عدا تنازاما عن 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

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

ريال سعودي مقابل حضور  411,000ما قيمته  حصلوامستقلني  عضا ثة أثال، عدا اجمللس خالل السنة باجتماعات

 .م2015مكافأة عضوية اجمللس  خالل العام مقابل و واجتماعات اللجان اجتماعات اجمللس
 

 

 إيضاح االختالف عن املعايري احملاسبية
   

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

 للشركة.
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 ومراحل تطبيقها الدوليةاملعايري  التحول إىلخطة 
 

بنا ًا على تعميم هيئة السوق املالية للشركات املساهمة املبين على كتاب األمني العام للهيئة السعودية للمحاسبني 

احملاسبة الدولية دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها من اايئة السعودية يري القانونيني واملتضمن إقرار تطبيق معا

م أو بعده، وتعميم هيئة السوق املالية 1/1/2017للمحاسبني القانونيني على القوائم املالية املعدة عن فرتات مالية تبدأ يف 

لى جملس إدارة الشركة السوق املالية ع هيئة م املتضمن تأكيد12/08/2015( وتاريخ 15-13221-1-رقم )ص

الشركة  نفإ، وعليه م2015الدية ضرورة إعداد خطة لتطبيق املعايري الدولية املشار إليها واالنتها  منها قبل نهاية السنة املي

جنيد وشركاه )مراجعون وحماسبون قانونيون ومستشارون( وذلك لتقديم  محد عبداهلل باأالتعاقد مع شركة ب قامت

اللطيف مرة يف شركة العبد ألولة احملاسبية للمساعدة يف تطبيق معايري التقارير املالية الدولية خدماتهم االستشاري

ن تكون خطة عمل املعايري الدولية للتقارير املالية املعتمدة للتطبيق يف أولقد مت االتفاق على - الصناعيلالستثمار 

الت تصدرها اايئة السعودية للمحاسبني القانونني والت ميكن اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى 

 تلخيصها النحو التالي:

 

 تتوافق مع طبيعة نشاطنا التجاري املرحلة األويل: حتديد معايري التقارير املالية الدولية اليت: 

o رير املالية م اإلدارة العليا بتكليف املدير املالي بتكوين فريق عمل للتحول لتطبيق معايري التقاتقو

 الدولية حيث يتكون الفريق من املاليني والتقنني واالستشاريني املعنيني.

o  يقوم املدير املالي بتحديد فريق عمل التحول املناط له مشروع التحول لتطبيق معايري التقارير املالية

 الدولية.

o .تطوير منهجية وأليه التحول 

o .حتديد األهداف واحملددات 

o  العمل وتوثيقها من اإلدارة العليا.مناقشة منهجية 

o .حتديد املعوقات اخلاصة بتطبيق معايري التقارير املالية الدولية 

o .حتديد االختالفات بني املعايري السعودية ومعايري التقارير املالية الدولية ذات العالقة 

o .حتديد االختالفات يف القياو وطريقة العرض واإلفصاح وأثرها على الشركة 

o  خمرجات عمل فريق التحول.مراجعة 

o   عرض خمرجات العمل للمرحلة األولي ومناقشة االستفسارات واملقرتحات مع اإلدارة العليا ومدرا

 اإلدارات املعنية. 

o .حتديد مدي تأثر االتفاقيات التعاقدية بتطبيق معايري التقارير املالية الدولية 

o لفقرات الت حتتاج إىل التعديل والتحديث وفقا دراسة دليل السياسات واإلجرا ات احملاسبية وحتديد ا

 ملعايري التقارير املالية الدولية وإرسااا لإلدارات املعنية الختاذ الالزم.

  

 ل وتطوير اخلطة التفصيلية للتحولاملرحلة الثانية: حتديد معوقات التحو: 
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o الت تؤدي إىل تنفيذ  يتم تطوير االقرتاحات للتغلب على أي معوقات للتحول بشكل مفصل وبالطريقة

 خطة التحول بشكل مرن وسهل والتحول إىل معايري التقارير املالية الدولية بشكل ناجح.

o .يتم مناقشة احللول واعتمادها من اإلدارة املعنية 

o .حتليل األثببر املالي احملتمل حدوثه على نطاق أوسع 

o .تقييم األثر املالي املتوقع حدو  على الزكاة والدخل 

o  مدي تأثر البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات املتعلقة بتطبيق معايري التقارير املالية الدولية.دراسة 

o  يقوم مدير اإلدارة املالية مبناقشة اإلدارة العليا يف التعديالت املقرتحة على السياسات املالية الت سوف

 تتأثر بتطبيق مبعايري التقارير املالية الدولية.

o ل تدريبة للتعريف مبعايري التقارير املالية الدولية لكافة موظفي االدرة املالية.يتم عمل ورش عم 

 

 عايري التقارير املالية الدوليةاملرحلة الثالثة: التحول املبدئـــي مل: 

o  تنفيذ وتطبيق معايري التقارير املالية الدولية وعمل التسويات الالزمة لذلك إلصدار التقارير الربع

 السنوية اا. 

o .إجرا  التطوير املناسب للتسويات لألرباح وحقوق امللكية على املستوي اإلمجالي 

o .إعداد اايكل العام للقوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية 

o .مراجعة القوائم املالية وإجرا  التعديالت املطلوبة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية 

o بيق معايري التقارير املالية الدولية.تطوير خطة العمل لتط 

 

  :التطبيقاملرحلة الرابعة 

o  التأكد من أن األنظمة والعمليات والسياسات املالية تعمل طبقا ملعايري التقارير املالية الدولية وعلى

 أساو مستمر.

o  م والرصيد 2016تطبيق معايري التقارير املالية الدولية على التقارير املالية الربع سنوية خالل عام

 م.2017االفتتاحي لعام 

o .تطبيق املعايري الدولية على التقارير املالية واألنظمة والعمليات 

o موافقتها ملعايري التقارير  من مراجعة التعديالت الت متت على السياسات واإلجرا ات املالية والتأكد

 املالية الدولية.

o ،إن وجدت. إجياد احللول للمعوقات املالية األكثر تعقيدا 
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 فصاحاتاإل
  

 

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

 م.2015أيًا كان نوعه خالل العام املالي  التزام

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

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

 واألصول املالية االستثمارات
 ف ريال (بب) أل           

 م31/12/2015كما يف  بيان

 85,738 استثمارات يف شركات زميلة

 80,000 استثمارات عقارية

 165,738 واالصول املالية تإمجالي االستثمارا

 

 ستثمارات يف شركات زميلة:ا .1

 

 استثمار يف شركة كابالت البحر األمحر: 1.1

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

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

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

-30قوائم مالية معده للشركة املستثمر بها كما يف  آلخروقد مت اظهار االستثمارات وفق طريقة حقوق امللكية وفقا 

 االستثمار خالل العام كما هو موضح ادناه: وقد كانت حركةم، 6-2015

 الرياالت الفبآ بيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببان

 41,987 رصيد بداية السنة

 1,812 خسائر استثمار

 - اضافات خالل السنة

 40,175 رصيد نهاية السنة

 



 23 

    :يف شركة الريف لصناعة السكر استثمار 1.2 

ما أعلنته الشركة م حسب 2014بدأت فكرة املساهمة يف االستثمار يف شركة الريف لتكرير السكر بنهاية العام 

، م2014مل يكن له أي أثر مالي على القوائم املالية للعام املالي  قرارإال أن هذا الم 22/12/2014على موقع تداول بتاريخ 

 مقسمة( ريال مليون 300) امسااوالت يبلغ رأ( مقفلة سعودية همةمسا شركة) السكر لتصنيع الريف شركةعلمًا بأن 

 ريال مليون 45 قيمته مبا% 15 املال رأو يف الصناعي لالستثمار لعبداللطيفا شركة حصة وتبلغ هذا سهم مليون 30 اىل

 اظهار ومت م،2015خالل العام املالي  بالكامل احلصة قيمة تسديد مت وقد ريال 10 السهم قيمة(  سهم 4500000 )

 لفأ( 563) مبلغ بإضافة وذلك بالتكلفةلشركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي  املصدرة املالية القوائم يف االستثمار

سنوات من تاريخ القرار  5دارة ملدة إول  جملس أوقد عني املؤسسون ، واستشارات قانونية تعابأ مقابل سعودي ريال

 الصادر بإعالن الشركة. الوزاري

ب رئيس الرئيس التنفيذي ونائو العضو املنتدب ن االستاذ/عبداللطيف بن عمر العبد اللطيفأهذا وردر االشارة اىل 

ممثاًل عن اجمللس دارة بهذا إاللطيف لالستثمار الصناعي يشغل منصب عضو جملس جملس االدارة بشركة العبد

 ،م(20/04/2015)اعتبارا من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن الشركة  رالسكشركة الريف لصناعة الشركة يف 

 وقد كانت حركة االستثمار خالل العام على النحو اآلتي:

 

 الرياالت بآالف بيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببان

 - رصيد بداية السنة

 - استبعادات خالل السنة

 45,563 اضافات خالل السنة

 45,563 نهاية السنة رصيد

 

 :عقاريةاستثمارات  .2

 املتوسط املدى على الرأمسالية قيمتها الرتفاع بها حمتفظ الغري مع باملشاركة أراضي يف االستثمارات قيمة عن عبارة هي

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

 اآلتي: النحو على العام خالل االستثمار حركة كانت وقد

 

 

 الرياالت بآالف بيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببان

 80,000 رصيد بداية السنة

 - استبعادات خالل السنة

 - اضافات خالل السنة

 80,000 رصيد نهاية السنة
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  املعلومات املتعلقة بقروض الشركة
 

 األجل:القروض طويلة  -1

 م.2015بعدم وجود أي قروض طويلة األجل مت احلصول عليها أو سدادها خالل العام تقر الشركة 

 قروض قصرية األجل:ال -2

 فراداأل بني لألموال انتقال عمليات من به تسهم ملا بلد أي القتصاد ساسيةاأل الركائز من التجارية القروض تعد

 نتاج.واإل واالستثمار االدخار عمليات من كل وتطوير تنمية يف مهم دور من ذلك يتبع وما واملؤسسات

 وحيث ان البنوك التجارية باململكة العربية السعودية تقوم بتقديم العديد من املنتجات التمويلية اجملازة من اايئة الشرعية،

ويل متطلبات راو املال العامل فان على رغبتنا يف التعامل من خالل تلك املنتجات وذلك لتمويل الدورة التشغيلية ومت بنا ًا و

الشركة قد حصلت على  عدد مببببببببببببن القروض االسالمية قصرية االجل )متويل مراحبة التورق( من بنوك حملية بضمان 

نصت عليه االتفاقيات املربمة مع كل بنك على حده , وقد مت اظهار تلك القروض فبببببببي القوائم  سندات ألمر حسب ما

وقد كانت حركة تلك  لية متضمنة قيمة تلك القروض االسالمية مضافا اليها تكلفة اخلدمات البنكيبببببببببببببببببةاملا

 :اآلتيل العام على النحو القروض خال

 

 الرياالت بآالف بيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببان

 586,363 رصيد بداية السنة

 779,021 اضافات خالل السنة

 866,907 استبعادات خالل السنة

 498,477 رصيد نهاية السنة
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 :م31/12/2015االئتمانية مع البنوك كما يف  التسهيالت -3
 الف الرياالت(آ)ب         

اسم 

 البنك
 نوع االتفاقية

 التسهيالت املمنوحة

املستخدم من 

اتفاقية 

 التمويل

نسبة 

 مراحبات االستخدام

اعتمادات 

وضمانات 

 الشحن

 

ضمانات 

وتسهيالت 

 حتوط

 

 االتفاقية إمجالي

 

بنك 
 الرياض

مرونة في 
 -)تورق  االستخدام

-اعتمادات مستندية
 ضمانات(

 

300.000   300.000 143.533 48%  

 بنك ساب
تمويل مرابحة 

%22 44.404 350.000 25.000 125.000 200.000 التورق   

 تمويل دورة التشغيل بنك البالد
 

200.000 - 0 200.000 111.522 56%  

البنك 
السعودي 
 الفرنسي

تمويل المشتريات 
بالتورق 

واالعتمادات 
 المستندية

100.000 - 0 100.000 65.669 66%  

مصرف 
 الراجحي

اتفاقية بيع سلع 
 على العميل باآلجل

200.000 - 0 200.000 46.526 23%  

البنك 
%87 86.822 105.000 5.000 - 100.000 تيسير تجاري  األهلي  

%45 498.476 1.255.000 30000 125.000 1.100.000 اجمالي التسهيالت البنكية  
 

ملا سبيتم    عامًا طارًاإ عاله  وهى اتفاقيات متثلأبرمت الشركة هذه االتفاقيات مع البنوك احمللية  املذكورة باةدول ألقد 

 أيتتضبمن   ن هبذه االتفاقيبات ال  أمع العلم ب ،التسهيالتبرامه من عقود متويلية مع البنوك خبصوص كل صيغة من صيغ إ

 قيمة التسهيالت االئتمانية املمنوحة. بإمجالي ألمرضمانات عينية ولكن يتم التوقيع على سند 

 
 

 االلتزامات احملتملة على الشركة
ألف  (96,191مقابل ) ،( ألف ريال سعودي28,428م )31/12/2015ملة على الشركة كما يف بلغت صايف االلتزامات احملت 

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

 .عن تلك البنوك
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 إقرارات جملس اإلدارة
 

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

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

 .أنه مت إعداد سجالت احلسابات بالشكل الصحيح-1

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

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

 

 تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية
 

م ونتائج أعمااا املوحدة 31/12/2015املركز املالي املوحد للشركة كما يف ُيظهر تقرير مراجعي احلسابات أن 

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

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

كات خبصوص نشوب حريق مبستودع شركة النسيج الشرقية ) إحدى الشر( 5يف اإليضاح رقم )يتضمن لفت انتباه 

التابعة( حيث قامت الشركة مبدئيًا بتسجيل مبلغ اخلسائر واملتوقع احلصول عليه من شركة التأمني كذمة على حساب 

للسنة املنتهية يف  شركة التأمني، كما مت تسجيل اخلسائر املتوقعة الغري مغطاة من التأمني يف قائمة الدخل

م وقامت شركة التأمني بتعيني مستشار لتقدير اخلسائر وحماسبني قضائيني لتقصي وتقييم ومسح 31/12/2014

مل يتم حتديد املبالغ بصورة نهائية والت سيتم االعرتاف بها من  هتارخيه وعلي اخلسائر، علمًا أن تقاريرهم مل تصدر حتى

 .قيل شركة التأمني

 ات الشركة والقوائم املاليةمراجعي حساب
 

 م02/04/2015هب املوافق 13/06/1436اخلميس  يومللشركة يف اجتماعها املنعقد  تاسعةال وافقت اةمعية العامة العادية 

مبا يف ذلك القوائم الربع سنوية  م2015ملالية ملراجعة القوائم املالية للسنة ا طالل أبو غزالة وشركاهعلى تعيني مكتب 

 .ألف ريال  275مببلغ  هوقد مت حتديد أتعاب

 

 احلوكمـــة
 

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

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

سياسات ومعايري الشركة  يتعارض مع االنظمة والقواعد الصادرة من اةهات ذات العالقة، كذلك أعدت ومبا ال
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نة الرتشيحات قواعد تشكيل وعمل ةوللتعاميم الصادرة من هيئة السوق املالية  إجرا ات العضوية يف جملس اإلدارة وفقًاو

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

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

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

 : التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق املالية

 

 سبب عدم التطبيق
 يتم مل

 االلتزام

التزام 

 جزئي

مت 

 االلتزام

رقم املادة وفق الئحة حوكمة 

 شركاتال
 م

 1 الثالثة : احلقوق العامة للمساهمني نعم   

 نعم   
الرابعة : تسهيل ممارسة املساهمني 

 حلقوقهم وحصوام على املعلومات
2 

 طبق عدا:

 يتم نشر الدعوة من خالل -3فقرة )ج( :

ثر شيوعٌا ومتابعًة من موقع تداول األك

ومن خالل الصحف احمللية،  املساهمني،

إال أنه مل يتم اإلعالن على موقع الشركة 

اإللكرتوني لعدم استكماله بالشكل 

 .النهائي وبالصورة املرجوة

مساهمون بطلب  مل يقم أي-1فقرة )و(: 

إضافة أي موضوع إىل جدول أعمال 

 اةمعية

 نعم  
حقوق املساهمني املتعلقة  اخلامسة:

 امةباجتماع اةمعية الع
3 

 بند)د(:

   ال ينطبق
 4 السادسة : حقوق التصويت نعم  

 نعم   
أرباح  يفالسابعة : حقوق املساهمني 

 األسهم
5 

 نعم   
الثامنة : السياسات واالجرا ات 

 باإلفصاحاملتعلقة 
6 

 نعم   
اإلفصاح يف تقرير جملس التاسعة : 

 اإلدارة
7 

 عدا:طبق 

يوجد آليات لتعويض حيث -1بند )هب( 

أعضا  جملس اإلدارة ومساهمي الشركة 

وموظفي الشركة تنظمها عدة آليات منها: 

النظام األساسي للشركة، قانون العمل 

 نعم  
ساسية جمللس العاشرة: الوظائف األ

 االدارة
8 
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وسياسة  ،الشركة والعمال، الئحة حكومة

لتنظيم  ويوجد آلية تنظيم تعارض املصا ،

مت اعتمادها من  لعمال  واملوردينالعالقة مع ا

 .م09/12/2014 اجمللس بتاريخ

آليات تسوية الشكاوي  -2بند )هب( 

املعمول واخلالفات يتم تسويتها وفقًا لألنظمة 

لكة، وسياسة تنظيم تعارض بها يف املم

املصا ، وآلية تنظيم العالقة مع العمال  

 واملوردين

يوجد آلية لتنظيم العالقة مع  -3بند )هب( 

مت اعتمادها من اجمللس العمال  واملوردين 

 م09/12/2014بتاريخ 

لدى الشركة سياسة تنظم  -4بند )هب( 

تعارض املصا  احملتملة مع كل من أعضا  

جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملوظفني 

و ، واملساهمني وأصحاب املصا  اآلخرين

يوجد آلية لتنظيم العالقة مع العمال  واملوردين 

لس بتاريخ مت اعتمادها من اجمل

 .م09/12/2014

ال يوجد سياسة مكتوبة  -5بند )هب( 

للمساهمة االجتماعية، عدا مساهمة الشركة 

يف برامج تدريب الشباب السعودي، وبعض 

ا مطة واملساهمات االجتماعية األخرى كاألنش

هو موضح حتت بند املسئولية االجتماعية 

 (35بالتقرير )ص

 بند )و(:

األساسي للشركة،  من خالل النظامطبق 

قانون العمل والعمال، الئحة حكومة 

 الشركة، وسياسة تنظيم تعارض املصا ،

تنظيم العالقة مع  اتآليووسياسة اإلفصاح 

 .العمال  واملوردين

 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 اا يف عضوية اجمللس

 10 الثانية عشر : تكون جملس االدارة نعم  

 نعم   
الثالثة عشر : ةان جملس االدارة 

 واستقالليتها
11 
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 12 عشر : ةنة املراجعةالرابعة  نعم  

 نعم   
اخلامسة عشر : ةنة الرتشيحات 

 تآواملكاف
13 

 نعم   
السادسة عشر : اجتماعات جملس 

 االدارة وجدول االعمال 
14 

 نعم   
ت أعضا  آالسابع عشر: مكاف

 جملس االدارة وتعويضاتهم
15 

 نعم   
 يفالثامنة عشر : تعارض املصا  

 جملس االدارة 
16 

 

 جملس اإلدارة
  

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

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

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

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

ردة باملببادة الثانيببة مببن الئحببة  ويببتم تصببنيف األعضببا  وفقببًا للتعريفببات الببوا   رة واةببدول الببزمين لالنتخابببات ،  جملببس اإلدا

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

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

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

 :دارتهاإجمالس  يف ًاعضو جملس االدارة عضو
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 املنصب أمسا  أعضا  جملس االدارة
تصنيف 

 العضو

عدد مرات 

حضور 

اجتماعات 

 اجمللس

تاريخ 

 االجتماعات
العضوية 

اللجان  يف

 االخرى

جملس الشركات  يفالعضوية 

 األخرىاملساهمة 

 سليمان عمر العبداللطيف
رئيس 

 اجمللس

غري 

 تنفيذي
 5 من 5

1-08/02/2015 

2-23/02/2015 

3-06/05/2015 

4-02/09/2015 

5-16/11/2015 

1 

شركة جمموعة العبداللطيف . 1

 القابضة

عمبر العبداللطيف عبداللطيف  

نائب 

الرئيس 

والعضو 

 املنتدب

 5من  5 تنفيذي

1-08/02/2015 

2-23/02/2015 

3-06/05/2015 

4-02/09/2015 

5-16/11/2015 

1 

شركة جمموعة العبداللطيف . 1

 القابضة 

 وزيع الغاز الطبيعي تشركة . 2

. شركة الريف لتكرير 3

 م20/04/2015السكر من تاريخ 

 5من  5 تنفيذي عضوا فهبببببببد عمببببر العبداللطيف

1-08/02/2015 

2-23/02/2015 

3-06/05/2015 

4-02/09/2015 

5-16/11/2015 

1 
شركة جمموعة العبداللطيف . 1

 القابضة

عبد احملسن اخليببببال خالببد  5من  5 مستقل عضوا 

1-08/02/2015 

2-23/02/2015 

3-06/05/2015 

4-02/09/2015 

5-16/11/2015 

2 

. شركة كابالت البحر األمحر 1

م حتى 27/11/2013من تاريخ 

 تارخيه

 5من  5 مستقل عضوا طالل محزه املنسببببببببببببي

1-08/02/2015 

2-23/02/2015 

3-06/05/2015 

4-02/09/2015 

5-16/11/2015 

1  

 5من  5 مستقل عضوا عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان

1-08/02/2015 

2-23/02/2015 

3-06/05/2015 

4-02/09/2015 

5-16/11/2015 

1  

 5من  5 مستقل عضوا  احلماد مازن حممد

1-08/02/2015 

2-23/02/2015 

3-06/05/2015 

4-02/09/2015 

5-16/11/2015 

1 

شركة املستقبل للسرياميك . 1

/ 06/06 تاريخوالبورسالن منذ 

 م2006
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  ااختصاصاهت و ان اجمللسـجل
 

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

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

ات اجتماعتاريخ 

 اللجنة خالل العام

 م2015

عدد 

اجتماعات 

اللجنة 

خالل 

 السنة

 م اللجنة اسم اختصاصات ومهام اللجنة عضائهاأرئيس اللجنة و

1-03/02/2015 

2-29/04/2015 

3-25/08/2015 

 
 

 3من  3

أمحد بن عمر العبداللطيف -1

 )رئيسًا(

عبداللطيف بن عمر -2

 العبداللطيف  ) عضوًا(

فهد بن عمر العبداللطيف -3

 )عضوًا(

خالد بن عبداحملسن اخليال -4

 )عضوًا(

 

تباشر هذه اللجنة عملية االشراف 

دارة املخاطر بالشركة ، إعلى 

هداف وحتمل مسؤولية وضع األ

ام جل للشركة ، والقيطويلة األ

حتقق هذه  مدى مبراقبة وقياو

هدافاأل  

 ةاللجن

 التنفيذية

1 

1-03/02/2015 

2-22/02/2015 

3-29/04/2015 

4-25/08/2015 

5-27/10/2015 

 

 

 

 

 5من  5

 

 

عبدالعزيز  بن عبداللطيف  -1

 الدليجان )رئيسًا(

خالد بن عبداحملسن اخليال -2

 )عضوًا(

ماجد بن عبدالرمحن -3

 العسيالن )عضوًا( 

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 بشأنهاوالتوصية جمللس اإل

 ةنة املراجعة 

2 

1-03/02/2015 

2-23/02/2015 

3-30/04/2015 

4-25/08/2015 

5-27/10/2015 

6-23/12/2015 

 

 6من  6

 

 

طالل بن محزه املنسي  -1

 )رئيسًا(

سليمان بن عمر  -2

 العبداللطيف )عضوًا(

 مازن حممد احلماد )عضوًا( -3

تدرو هذه اللجنة خمتلف 

الرفع وهمية املوضوعات ذات األ

دارة ومنها ىل جملس اإلإتها ابتوصي

وضع سياسات واضحة لتعويضات 

دارة وكبار جملس اإل ومكافآت

كذلك التوصية والتنفيذين 

للمجلس بالرتشيح لعضوية اجمللس 

والتأكد من السياسات واملعايري 

 .املعتمدة

ةنة 

و  تآاملكاف

 الرتشيحات 

3 
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 التنفيذينيوصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء اجمللس أو كبار 
 

 
 

 اسم من تعود له املصلحة م

 2015 نهاية العام 2015بداية العام 

 نسبة التغيري
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

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

 % 3,7 - 2,106,250 - 2,031,250 عبداللطيف عمبر العبداللطيف 2

 %0 - 1000 - 1000 عمبببر العبد اللطيف بببببببدببفهببب 3

 %0 - 1000 - 1000 خالبببببببد عبد احملسن اخليببببال 4

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

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

 %0 - 1000 - 1000 احلمادمازن بن حممد بن موسى  7

 

 

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

 
 

 صلة القرابة اسم من تعود له املصلحة م

 نهاية العام بداية العام 
نسبة 

 عدد األسهم التغيري
أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 - - - - - - سليمببببببان عمبببر العبد اللطيف 1

 - - - - - - عبداللطيف عمبر العبداللطيف 2

 - - - - - - عمبببر العبد اللطيف بببببببدببفهببب 3

 - - - - - - خالبببببببد عبد احملسن اخليببببال 4

 - - - - - - طالل بن محزه املنسبببببببببببببببببببببي 5

 - - - - - - بن عبداللطيف الدليجانعبدالعزيز  6

 - - - - - - مازن بن حممد بن موسى احلماد 7
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 مكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني

 
 

 ) بآالف الرياالت (          

 أعضا  اجمللس )التنفيذيني( البيان

 أعضا  اجمللس 

 الغري تنفيذيني/

 املستقلني

مخسة  عليهقائمة مبجموع ما حصل 

من كبار التنفيذيني)مبا فيهم 

الرئيس التنفيذي واملدير املالي( ممن 

 تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات

 1,980 0 840 الرواتب والتعويضات

 592 111 0 البدالت

 250 300 0 املكافآت الدورية السنوية

 0 0 0 اخلطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية 

شهري  أخرى تدفع بشكل

 أو سنوي

75 0 408 

 3,230 411 915 اجملموع

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

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

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

 

 املفروضة على الشركة تو اجلزاءآالعقوبات 
 

مل تقم  الشركة نص املخالفة "أن وكان ريال، أالف 10,000 قدرها املالية السوق هيئة من مالية غرامة تلقت الشركة

م 30/12/2012( وتاريخ 2012-40-03جملس اايئة رقم )بوضع نظام احلوكمة اخلاص بها حسب ما نص عليه قرار 

 بأن علمًا ،"م(30/06/2013القاضي بإلزامية الفقرة )ج( من املادة العاشرة من الئحة حوكمة الشركات اعتبارا من تاريخ 

املكافآت م من خالل اجتماع ةنة 2009الشركة قد قامت باعتماد نفس النظام سابقًا قبل إلزاميته وحتديدًا يف عام 

م ومن خالل اعتماد اةمعية العامة العادية 03/2009م ومن خالل اجتماع جملس اإلدارة رقم 01/2009والرتشيحات رقم 

، وقد جرى تزويد هيئة السوق املالية باملستندات م06/05/2009األوىل لالئحة احلوكمة يف االجتماع املنعقد بتاريخ 

 الثبوتية.

دارة مبناقشة موضوع املخالفة واختذ اإلجرا ات الالزمة للحيلولة دون حدو  ذلك ويف هذا اخلصوص قام جملس اإل

، ومت إحاطة هيئة السوق املالية بالتدابري الت مت السوق املالية هيئة وتعليمات ولوائح بأنظمة االلتزام ضمانو مستقباًل

 اذها يف هذا الشأن.اخت
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 ة الداخلية بالشركةنتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقاب
  

مالحظات جوهرية تؤثر على  أيم عدم وجود 2015أظهرت نتائج املراجعة السنوية لفاعلية وإجرا ات الرقابة الداخلية للعام 

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

محاية أصول الشركة و تقويم خماطر العمل وتقدم تقاريرها بصفة دورية للجنة املراجعة والت بدروها تقوم  يفالداخلية 

الشركة أعد على ُأسس  تطبقهمبراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، مع العلم بأن نظام الرقابة الداخلية الذى 

 سليمة ومت تنفيذه بكفا ة  وفاعلية.

 

 املسامهـون
 

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

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

وطلب املعلومات مبا ال يتعارض مع نظام  االستفساراإلدارة وحقهم يف على قراراتها وكذلك حقهم يف مراقبة أعمال جملس 

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

 واألحدا  املهمةلتطورات الرئيسة للشركة وتسعى الشركة باستمرار إىل التواصل الفعال مع املساهمني وإعالمهم با

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

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

باإلفصاح للمساهمني بكل ما هو زم لتتحبقوق املساهمني، كما أن الشركة اا عالقة  التكات الئحة حوكمة الشر

 .جديد بشفافية عالية

 

 البشرية والتدريباملوارد 
 

إعداد املوظفني وتأهيلهم تقوم ب الشركة فإن االسرتاتيجي الرامي إىل توطني الكوادر البشرية الشركة  تعزيزًا لتوجه 

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

دا ( ليحقق العديد من النتائج اإلجيابية املرتتبة على لشركة تطوير برنامج )احلوافز واأل، ولقد واصلت ا املؤهلة املميزة

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

وتدريبهم  للتدريب التابعة باملدينة الصناعية الثانية، ومن خالل إحلاقهم باملعاهد التدريبية خارج الشركة وذلك لتأهيلهم

 .بشكل يؤهلهم لتبو  مناصب إدارية  وقيادية مستقباًل

مار الصناعي وشركاتها التابعة متوافقة مع نظام نطاقات الذي اطلقته وردر اإلشارة إىل أن شركة العبداللطيف لالستث 

 وزارة العمل.
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 ولية االجتماعيةؤاملس
 

 والوازع الوطين واحلس الديين االعتقاد عليها ميليه مبا االجتماعية املسؤولية يف بدورها القيام على الشركة حترص

 الشباب السعودي وتطوير مهارات وتدريب بتأهيل االهتمام خالل من يف خدمة اجملتمع حيث تسهم الشركة األخالقي،

 إىل باإلضافة هذا ، وتوظيفها الوطنية العمالة تدريب وتأهيل وتطوير الشباب ذوي االحتياجات اخلاصة باإلضافة إىل

 و الوطين لالقتصاد اإلنتاجية القاعدةدعم  يف األساسي بدورها الشركة تقوم كما املهنية السالمة مبعايري االلتزام

 اإلنتاجية. ألساليبلمستمر  تطوير وحتديث من ذلك يتطلبه وما الوطنية، املنتجات على القيمة إضافة
  

 للشركة التاسعة اجتماع اجلمعية العامة العادية

 

هب املوافق 13/06/1436اخلميس مسا ًا يوم  04:30متام الساعة للشركة يف  التاسعةاةمعية العامة العادية ُعقد اجتماع 

 :مبقر الشركة الرئيسي باملدينة الصناعية الثانية مبدينة الرياض وذلك للنظر يف جدول األعمال التالي م02/04/2015

 م.31/12/2014املوافقة على تقرير مراقب احلسابات للسنة املالية املنتهية يف 

 م.31/12/2014يف  ملنتهية ا لسنة املاليةاملدققة ل على القوائم املالية ( املوافقة2

 م.31/12/2014( املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 3

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

 وحتديد أتعابه. م مبا يف ذلك القوائم املالية الربع سنوية2015

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

قرتح ( ريال للسهم الواحد وتعادل هذه األرباح امل0,50ريال سعودي بواقع )ألف ( 40,625بقيمة تبلغ )املبقاة رصيد األرباح 

رأو املال وذلك للمساهمني املقيدين بسجالت تداول بنهاية يوم انعقاد اةمعية العامة العادية %( من 5ما نسبته ) توزيعها

( ريال 1,50م بواقع )30/09/2014التاسعة، واملصادقة على األرباح الت مت توزيعها عن فرتة التسعة أشهر للفرتة املنتهية يف 

 م.18/12/2014 ( ألف ريال، والت قد مت توزيعها بتاريخ121,875ال و بإمجالي )% من رأو امل15للسهم الواحد وبنسبة 

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

إلدارة لدورته مفروشات العبداللطيف والت ُيديرها األستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو يف جملس اأ(

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

 مع الدائنني واملدينني التجاريني العاديني وبدون أي شروط خاصة.

عبداللطيف عضوية جملس إدارتها وهو عضو شركة توزيع الغاز الطبيعي والت يشغل األستاذ / عبداللطيف بن عمر الب(

ألف ريال وبلغ الرصيد  (1,925)يف جملس إدارة الشركة لدورته احلالية، وقد بلغت قيمة املعامالت اةوهرية خالل الفرتة 

بدون أي يف نهاية املدة )صفر ريال(، مع العلم بأن شروط هذه املعامالت تتشابه مع الدائنني واملدينني التجاريني العاديني و

 شروط خاصة.

عقود إجيارات لصا  الشركة واملستأجر هو )مفروشات العبداللطيف والت ُيديرها األستاذ/ سليمان بن عمر ج( 

( ألف ريال سنويًا واتفاقية إعاشة لبعض موظفي 2,889العبداللطيف، وهو عضو يف جملس اإلدارة لدورته احلالية( بقيمة )

ألف ريال سنويًا لصا  الشركة وجمموعة خدمات و منافع متنوعة مبا قيمته  (1,227)مفروشات العبداللطيف بقيمة 

 ( ألف ريال لصا  الشركة.259)
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عقود إجيارات واملستأجر هو الشركة والشركات التابعة اا واملؤجر هو )مفروشات العبداللطيف والت ُيديرها د(

( ألف ريال سنويًا، 1,050اإلدارة لدورته احلالية( بقيمة ) األستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو يف جملس

 ( ألف ريال.373باإلضافة إىل خدمات مقدمة من مفروشات العبداللطيف لصا  الشركة مبا قيمته )

 ويوصي اجمللس باملوافقة على تلك العقود والرتخيص بها لعام قادم.

عضا  جملس اإلدارة كمكافأة للعام املالي املنتهي يف ( ريال لكل عضو من أ100,000املوافقة على صرف مبلغ )(7

 م.31/12/2014

 .م31/12/2014إبرا  ذمة أعضا  جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف ( 8
 

 توصيات جملس اإلدارة
  

 :يلياملوافقة على ما العمومية القادمة للشركة ب املساهمني واحلاضرين باةمعية اإلدارة السادةجملس  وصيي

 .م31/12/2015املوافقة على تقرير مراقب احلسابات للسنة املالية املنتهية يف  (1

 .م31/12/2015يف  املنتهية  لسنة املاليةاملدققة ل على القوائم املالية املوافقة (2

 .م31/12/2015املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  (3

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

 تعابه.أذلك القوائم املالية الربع سنوية وحتديد  يفم مبا 2016 للعام

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

قرتح للسهم الواحد وتعادل هذه األرباح امل ريال( 0,30ريال سعودي بواقع ) (24,375,000تبلغ ) بقيمةاملبقاة 

وذلك للمساهمني املقيدين بسجالت تداول بنهاية يوم انعقاد اةمعية  رأو املال%( من  3ما نسبته ) توزيعها

م 30/09/2015التسعة أشهر املنتهية يف  فرتةالعامة العادية التاسعة، واملصادقة على األرباح الت مت توزيعها عن 

( ريال للسهم 1,25ريال سعودي بواقع )ألف ( 101,562) تبقيمة بلغ م30/9/2015األرباح املبقاة حتى من رصيد 

هب 28/02/1437يوم اخلميس رأو املال وقد مت التوزيع %( من 12,5ما نسبته ) املوزعةاألرباح  تلكالواحد وتعادل 

 ( ريال.125,937,500، ليبلغ امجالي األرباح الت مت توزيعها والت سيتم توزيعها مبلغ )م 10/12/2015املوافق 

 م:2015للعام املالي  واألطراف ذات العالقة الت متت بني الشركة املوافقة على األعمال والعقود (6

 العالقة وهي: م بإجرا  بعض املعامالت مع األطراف ذات2015قامت الشركة خالل العام 

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

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

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

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

 ) مفروشات العبداللطيف (: عالقة ذو طرف اىل املبيعات. 1

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

ي مزايا أال ختتلف عن التعامالت مع املدينني والدائنني التجاريني العاديني وال يوجد اا  عالقةالالطرف ذو 

 .دد سنويًا من اةمعية العموميةر ، ومدة هذه األعمال سنةخاصة
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 خدمات ومنافع مقدمة إىل الطرف ذو العالقة ) مفروشات العبداللطيف (:.2

 :يلى فيمامتثل اخلدمات واملنافع املقدمة اىل الطرف ذو العالقة 

هو مفروشات العبداللطيف  (املستأجر)والطرف الثاني  (املؤجرلصا  الشركة ) مستودعات عقد اجيار /1

 الف ريال. 2901لغ قيمة هذا العقد وتب

-األولالطرف ) الصيانة واالعاشةشركة ريتاج الوصيل خلدمات بني سكان إعاشة وإعقد تقديم خدمات  /2

الطرف )مفروشات العبداللطيف إحدى الشركات التابعة لشركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي( وبني 

  .الف ريال سعودي 1312وقد بلغت قيمة العقد ( الثاني

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

 .لف ريالأ (1,178) واملدفوعات باإلنابة اتاخلدمهذه  تكلفة وتبلغ إمجالي العبداللطيف

 .( الف ريال5,391)وعليه فإن إمجالي قيمة اخلدمات واملنافع املقدمة إىل طرف ذو عالقة بلغت 

    :خدمات ومنافع من طرف ذو عالقة.3

 :يلى فيماالطرف ذو العالقة للشركة من تمثل اخلدمات واملنافع املقدمة ت

الستثمار لشركة العبد اللطيف ( على املؤجر)مفروشات العبد اللطيف مساكن لصا   /عقود إجيارات 1

الستثمار الصناعي وتبلغ قيمة العقود لإلسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف )املستأجر( وذلك  الصناعي

 سنويًا. ( الف ريال615)

( املؤجر)مفروشات العبداللطيف بيع خارج مدينة الرياض لصا  ومراكز  تعا/ عقود إجيارات مستود2

 (ركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي) أحد الشركات التابعة لش دفا للبطانياتأواملستأجر هو شركة 

 سنويًا. لف ريالأ( 230وتبلغ قيمة العقود )

لطيف مببلغ قيمته هي مفروشات العبد ال/ تكاليف فرش السجاد يف مشروعات الشركة واةهة املنفذة 3

 ( الف ريال سنويًا.226)

 لف ريال سعودي.( أ1071-قدمة من الطرف ذو عالقة )وعليه تبلغ إمجالي اخلدمات واملنافع امل

 املشرتيات من الطرف ذو عالقة.4

عبارة وهي  لف ريال سعودي أ( 293-بلغت قيمة املشرتيات من طرف ذو عالقة )مفروشات العبد اللطيف ( ) /1

 .ثا  مكتيب وخالفهأعن 

( ألف 2,028-بلغت قيمة املشرتيات من الغاز الطبيعي من طرف ذو عالقة )شركة توزيع الغاز الطبيعي(  ) /2

 ( ألف ريال.2,321-وعليه فإن إمجالي قيمة املشرتيات من االطراف ذو عالقة بلغت )ريال، 

 والرتخيص بها لعام قادم.العقود  ويوصي اجمللس باملوافقة على تلك

 .م31/12/2015إبرا  ذمة أعضا  جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  (7
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 شكر وتقدير
 

خادم احلرمني الشريفني ملقام  وامتنانهيرفع أمسى آيات شكره  أناملناسبة  ههذبو جملس اإلدارةيسر يف اخلتام 

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

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

، كما ومتنا الرشيدةوحلك  الوزرا   رئيس جملسل الثاني نائبالآل سعود  بن عبدالعزيز سلمانحممد بن 

, وإىل ملقام وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية على تعاونهم املتواصليتقدم اجمللس بالشكر والعرفان 

 .املساهمني الكرام على ثقتهم الغالية وإىل العاملني بالشركة على جودهم املثمرة
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