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  اإلدارةكلمة رئيس مجلس 

 رئيس مجلس اإلدارة

 سليمان عمر العبداللطيف

 السادة املساهمون الكرام 

 السالم عليكم ورحمة هللا

 

لالستثمار الصناعي عن العام املالي    فالعبد اللطييسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي ألعمال شركة 

م الذي شهد تحديات تتمثل في انخفاض الطلب على قطاع السجاد واملوكيت ويعود ذلك الستمرار 2021

م بسبب تلك 2021و تحوراته، وفي ظل عدم التعافي االقتصادي في العام املالي  19جائحة فيروس كوفيد

يادة في تكاليف اإلنتاج وعدم قدرة األسواق على تقبل تلك التحورات وما صاحبها من تداعيات وأزمات وز

الزيادات في حينها. فقد تأثر قطاع السجاد واملوكيت كغيره من القطاعات االقتصادية بتلك التداعيات مما 

لى انخفاض الطلب وبالتالي انخفاض الطاقة التشغيلية للمصانع وقابل ذلك عدم القدرة على رفع إأدى 

 وافق مع ارتفاع التكاليف.األسعار بما يت

وبفضل هللا ودعم حكومتنا الرشيدة ثم جهود العاملين فقد نجحت الشركة في زيادة حصتها السوقية كواحدة 

م 2020من أكبر الشركات املنتجة للسجاد واملوكيت في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا مقارنة بالسنة املالية 

اهتمامنا بالسوق املحلي  إلى باإلضافة قمنا أنناباب عديدة منها كان ذلك ال يحقق طموحاتنا وذلك ألسإن و

أن االقتصاد العاملي خالل إال قمنا بالتركز في أعمالنا على التصدير كأحد أهداف الشركة والشركات التابعة 

 هذا العام قد واجه العديد من املصاعب والتحديات في ظل تأثيرات متداخلة، كما أسلفنا. 

السجاد واملوكيت يعاني من الركود والتباطؤ نتيجة قلة املشاريع املطروحة ونأمل خالل السنة وما زال قطاع 

م أن تطرح مشاريع جديدة، كما نتمنى على الجهات املختصة حماية املنتج الوطني خصوًصا في مجال 2022

 السجاد واملوكيت وتالفي أي احتمال لعمليات اإلغراق.

ة ستستمر بالعمل على تحقيق أهدافها لتعظيم العوائد ملساهميها، ورفع الشرك فإنوبمشيئة هللا تعالى 

الكفاءة اإلنتاجية، وتطوير القدرات البشرية ملواجهة تحديات هذه املرحلة من خالل تعزيز مركزها الحالي في 

 السوق وتطوير منتجاتها ملواكبة تطلعات مساهمي الشركة املستقبلية.

الزمالء في اإلدارة التنفيذية وكافة  إلىوفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم والشكر موصول 

موظفي الشركة على جهودهم املخلصة في تطوير الشركة ورفع األداء لتحقيق العوائد ملا فيه املصلحة العامة 

 للشركة ومساهميها الكرام.

 وهللا ولي التوفيق،،،
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 الرسالة

امرجعن تكون شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي نموذًجا أ  يًّ

سجاد وموكيت وبطانيات ومواد  متميًزا في جودة وتنوع منتجاتها من

وتسبق طموحات عمالئها في  واألصالةتحافظ على الريادة  وأن ،خام

عمل إضافة جديدة تخدم  مساهميها وإرضاء، خدماتهامستوى 

 .املجتمع ة تساهم في تنميته

 اهداف الشركة

 هداف األساسية:األ

 البقاء والقدرة على االستمرار.▪

 النمو.▪

 السمعة الطيبة.▪

 الرؤية

اعي كبر تجمع صنالعبداللطيف لالستثمار الصناعي أ أن تكون شركة

 و ذات تقنية عالية متقدمة العاملي وعلى املستوى املحلي والخليجي و

تتميز منتجاتها  وأن عاليةجودة شاملة بخبرة فنية محلية ذات مهارة 

 بالتنوع وتعدد البدائل بأسعار تنافسية.

 هداف االقتصادية:األ

 الربح والعائد على االستثمار▪

 استقطاب عمالء جدد إضافة إلى العمالء الحاليين.▪

 وتحسين املنتجات.االبتكار ▪

 موارد بشرية( –موارد مالية  –االستخدام األمثل للموارد )رأس املال ▪

 هداف االجتماعية:األ

 املوظفين: االهتمام باملوظفين.▪

 املستهلكين: توفير منتجات ذات جودة عالية بسعر تنافس ي.▪

 املساهمين: حماية رأس املال.▪

 املوردين.الدائنون: املحافظة على عالقات جيدة مع ▪

 الحكومة: االلتزام بالقواعد واللوائح الحكومية وسداد االلتزامات الحكومية.▪

 البيئة: الحفاظ على بيئة خالية من التلوث.▪

 هداف البشرية:األ

 تطوير املوارد البشرية.▪

 تحفيز املوظفين ومنحهم اإلحساس بالرضا.▪

 األهداف الوطنية:

 خلق فرص توظيف مباشرة وغير مباشرة.▪

▪.
ً
 املساهمة في تطوير املناطق األكثر احتياجا

تحسين جودة الحياة من خالل توفير السجاد واملوكيت وبطانيات املساهمة في ▪

 مستوى ممتاز وبسعر معقول كأحد ركائز جودة الحياة.على 

 التنمية. دفع عجلة ساهم فيء من الخارج مما يالتصدير لجلب عمال▪
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 رئيس مجلس اإلدارة

 سليمان عمر العبداللطيف

 عضو مجلس اإلدارة

 العبداللطيففهد عمر 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان

 العضو املنتدب

 عبداللطيف عمر العبداللطيف

 عضو مجلس اإلدارة

 فوزي أيوب صبري 

 عضو مجلس اإلدارة

 هشام عبدالرحمن العسكر

 عضو مجلس اإلدارة

 ماجد عبدالرحمن العسيالن

 اعضاء مجلس االدارة
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شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي هي شركة مساهمة سعودية مدرجة لدى سوق األوراق املالية 

السعودية، وُتدار الشركة بطريقة احترافية مهنية متخصصة في مجال تصنيع السجاد واملوكيت واملنتجات 

وط النايلون( ، خيوط البولي بروبلين، خياإلكريليكالوسيطة مثل الخيوط )خيوط البوليستر، خيوط 

وإنتاج بطانات السجاد واملوكيت، وإنتاج األصباغ امللونة، وإنتاج األنابيب الورقية، وإنتاج وبيع البطانيات، 

وتمتلك الشركة خطوط إنتاج حديثة ومتكاملة ولديها موظفون يمتازون بمهارة عالية وخبرة واسعة في هذا 

لصناعي شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى وقد كانت شركة العبد اللطيف لالستثمار ا املجال.

 م إلى شركة مساهمة مدرجة.2007في عام  ثم تحولتاملصنع السعودي للسجاد 

 ملحة عامة عن الشركة
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 النشاط والتخطيط واالداء

 الفصل األول 
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 رأس مال الشركة التابعة  نسبة التملك الدولة محل التأسيس الرئيسالدولة املحل  نشاطها الرئيس ي اســـــــم الشركــة 

 الشركة الوطنية للغزل 
و تحضير الخيوط  القطن، غزل غزل و تحضير 

 الصناعية كالنايلون والديلون 
 30.000.000 %100 اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية 

 شركة النسيج الشرقية

الخيوط الصناعية كالنايلون و غزل و تحضير 

الديلون،نسج املنسوجات من الخيوط  

 الصناعية كالنايلون 

 20.000.000 %100 اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية 

 شركة النسيج الغربية
غزل و تحضير الخيوط الصناعية كالنايلون و 

 الديلون 
 16.500.000 %100 العربية السعودية اململكة  اململكة العربية السعودية 

 شركة أدفا للبطانيات 

قص وتفصيل املالءات، أكياس الوسائد، 

املفارش واأللحفة، الوسائد، صناعة  

 البطانيات وسجاد السفر 

 20.000.000 %100 اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية 

 4.000.000 %100 اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية   لأللوانانتاج امللونات البالستيكية و مواد مثبتة  شركة نادين العربية لأللوان 

 الورقية مصنع شهد للمنتجات  
صناعة الورق و الورق املقوى املموج ) الكرتون 

 (،صناعة أغلفة األسطوانات الورقية 
 1.300.000 %100 اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية 

 الشركة األولى للسجاد 
صناعة السجاد ، يشمل )سجاد الصالة و 

 السفر(، صناعة املوكيت 
 20.000.000 %100 اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية 

 100.000 %100 اململكة العربية السعودية  السعودية اململكة العربية  مراكز التدريب  شركة العبد اللطيف للتدريب 

شركة ريتاج الوصيل 

 للخدمات والصيانة واإلعاشة 
 2.000.000 %100 اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية  اإلنشاءات العامة للمباني السكنية 

 أنشطة الشركات التابعة

كما أن  و ، السجاد املوكيت( وقطع السجاد وسجاد الصالة وإنتاج الخيوط الخاصة بصناعةإن أنشطة الشركة الرئيسية ُمنصبة في مجال إنتاج البساط ) 

نسج املنسوجات من الخيوط الصناعية  و و تحضير الخيوط الصناعية كالنايلون والديلون  القطن، غزل غزل و تحضير أنشطة الشركات التابعة تنصب في 

، إنتاج امللونات البالستيكية األكريليكإنتاج خيوط البولي بروبلين وبطانة السجاد األساسية والثانوية من البولي بروبلين، صناعة البطانيات وخيوط و كالنايلون 

عة السجاد وتجارة الجملة الورقية مختلفة املقاسات، صنا األسطواناتلأللوان، وصناعة الورق والورق املقوى املموج ) الكرتون (،صناعة أغلفة  ةومواد مثبت

 من خالل شركة ريتاج الوصيل التابعة العامة للمباني السكنية واإلنشاءات لتدريب من خالل شركة العبداللطيف للتدريب.باإلضافة الى  اللسجاد والتجزئة 

، كما أن الشركة لم تقم بإنشاء أي كيان تجاري لها خارج %100بنسبة وتقوم الشركة بتلك األنشطة من خالل املصانع والشركات التابعة لها والتي تمتلكها   

 .السنة اململكة العربية السعودية. وهذه شركات ذات مسؤولية محدودة، ولم تقم تلك الشركات التابعة بإصدار أي أسهم أو صكوك أو أدوات دين خالل
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 األداء العام للشركة

 عن تباطؤ حركة التعافي في  لتواجه العديد من التحديات بسبب التغيرات السريعة في بيئة العمالشركات الصناعية  إن
ً
م، مع حالة "عدم 2021املعاصرة فضال

ثر ا بنظرة أكاليقين" التي تفرض نفسها، من جراء تطورات جائحة كورونا وما صاحبها من تداعيات، وظهور متحورات جديدة مما يتطلب منها أن ُتقوم أدائه

 من اقتصار تقويم األداء على املنظور املالي بالرغم من أهميته، مما دفع كثير من الشركات إلعادة النظر في واقعها التنا
ً

فس ي من خالل تبني منهجيات شمولية بدال

 لخإوفلسفة جديدة إلدارة التنافسية منها إدارة الجودة الشاملة، إعادة هندسة عمليات اإلنتاج، وإدارة املعرفة.. 

لشركة لوضع البدائل وشركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي في ضوء الخيارات والبدائل االستراتيجية املتاحة، كانت قد قررت الوقوف على نتائج تقويم أداء ا

بمستواها التنافس ي ملواكبة التطورات التكنولوجية والخيارات االستراتيجية في ظل سرعة التغيرات الحاصلة في بيئة االقتصاد املحلي والدولي بغية االرتقاء 

شدة املنافسة  والصناعية، وذلك تمهيًدا الستغالل الطاقة اإلنتاجية للشركة بالشكل املطلوب وتحسين منتجاتها من السجاد واملوكيت والبطانيات ملواجهة

ب وتفادًيا لألسباب التي أدت الى انخفاض حجم األرباح في الشركة ككل وبدأت للمنتجات الصناعية املستوردة، من أجل خلق القيمة املضافة باملستوى املطلو

 م.2020م باملقارنة بالسنة املالية 2021بالفعل في تقليص خسائرها خالل السنة املالية 

لدينا حالة من عدم الرضا  ربح فإننا نؤكد أنههوامش ال أونمو األرباح  أوتحدثنا عن أداء شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي من ناحية نمو اإليرادات  وإذا

الحفاظ على رضا العمالء  أجلم في مجال التدفق النقدي وتسليم طلبات العمالء في الوقت املحدد من 2021عن النتائج رغم نجاح الشركة خالل العام املالي 

 عن التحسن النسبي في املبيعات مقارنة بالسنة املالية 
ً

التي تحقق األهداف  واآللياتم،وكذلك تطوير استراتيجيات الشركة وتجديد األدوات 2020وثقتهم فضال

بجالء من خالل عرض مالمح املوازنة التقديرية للسنة تحقيق عائد استثمار إيجابي وتغيير االتجاه في طريق النجاح وقد يظهر ذلك  أجلالعامة للشركة من 

 م.2022املالية 
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 ) في املستقبل القريب(: للدراسات مركز نشاءإ
 وأسواق املحلي السوق  متطلبات مع املتوافقة والنوعيات التصاميم عن دراسات عدادإ يتولى للدراسات مركز نشاءإ للشركة االستراتيجية الخطة تتضمن

 لتطوير املتعاونون  هؤالء يقدمه ما مدى مع تتوافق مكافآت مقابل خارجها وأ اململكة داخلمن  سواء الشركة خارج من ومصممين بكفاءات واالستعانة التصدير
 ملواجهة الحديثة التقنيات عن البحث استمرارب حيث يتم االقتصاد في األساسية املحاور  أحد الصناعي االستثمار لكون  والتطوير البحث أهميةها. وتأتي منتجات

ا عنصًرا عتبرت يوالت السرعة بمنتهى السوق  تغيرات مع اإليجابي والتكيف التحديات  املعطيات ودراسة الجديد التقني العصر هذا في التنافسية القيم ألبرز  ُمِهمًّ
 إلى باإلضافة االستراتيجية، النواحي جميع على وتعميمها والتسويقية اإلنتاجية الخطط وإعداد النمو محركات وتحديث واالبتكار وتحليلها الراهنة االقتصادية

 .االستثمار وتطوير دعم باستمرارية القوي  اإليمان
 

 الشركة استراتيجيات

 سرد في نبدأ أن وقبل، بأكملها العمل منظومة وتشغيللتوجيه  اإلدارة خطة أنها على الصناعي لالستثمار العبداللطيف شركة اتيجياتاستر شرح يمكن
 :يلي ما ندرك نأ البد فإنه عام بشكل الشركة استراتيجيات

 
ً
 .الحالية الشركة وحالة للشركة الحالي املكان يعني وهذا  نحن؟ أين: أوال
 
ً
 املستقبل؟ في ونصل علنف أن نريد ماذا أو املستقبل؟ في سنكون  أين: ثانيا
 عن تقديم العمالء، لنفس املنتجات نفس قدمنستمر بت هل أنفسنا نسأل أن عليناأنه  كما

ً
  جديدة؟ منتجات عوضا

ً
 حصتها عن راضية الشركة هلأيضا

 املستهلكين ذوق  تناسب تصاميم من األسواق في جديد هو ما كل تؤمن الشركة هلو أوضاعها؟ لتحسين جاهدة تسعى الشركة هلوكذلك  السوق؟ في الحالية
  التصدير؟ أسواق مستوى  وعلى املحلي املستوى  على

 

 (:الخام املواد ملنتجات بالنسبة مقبول  بشكل موجود) الدولية األسواق في لتوسعا
 سابق ورد ما على بناًءا

ً
 العنصر) املبيعات جهاز تطوير يتعين نهفإ الصدد هذا وفي النهائية للمنتجات بالنسبة الدولية األسواق في التوسع لىإ الشركة تخطط ا

 :بتطبيق وذلك اململكة خارج لالنطالق اله الفرصة وإتاحة لتسويقإدارة ل بإضافة ودعمه( البشري 
 .السوق  اختراق استراتيجية▪
 منتجات تنافسية. تطوير استراتيجية▪

 :للمنتجات النوعية الجودة
 على بموجبه يتعين استراتيجي هدف وهو. األسواق متطلبات ملواكبة منها عدد وتطوير املكائن واستبدال تحديث في م2021 املالي العام نهاية في الشركة بدأت
 السجاد صناعة مجال في التقني التطويروالذي من شأنه املساهمة في  دمةخوال املنتج تقديم في الجودة بمعايير اهتمامها زيدت نأالتنفيذية  الشركة إدارة

 .التصدير سواقأو املحلية األسواق في لالنطالق فرصة يؤمن بشكل الخام وانتاج املواد والبطانيات واملوكيت
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 :للسجاد األولى الشركة
( ماكينة من 1تم وصول عدد )

( مكائن ومن املتوقع 4أصل )
اكتمال تركيبها بتاريخ 

م، أما بالنسبة  20/04/2022
للمكينة الثانية من املتوقع 

م  10/04/2022وصولها بتاريخ 
ومن املتوقع االنتهاء من تركيبها 

 م. 05/2022بنهاية شهر 
أما بالنسبة للماكينتين 
املتبقيتين فمن املتوقع وصولهما 

م ، كما إنه 20/04/2022بتاريخ 
( 6يتوقع بدء عملها بنهاية شهر )

 .2022من العام 

 : غربيةال النسيج شركة
فمن  فيما يخص املكائن الحرارية

( ماكينة 1)املتوقع وصول عدد 
خالل األسبوع األول من شهر 

كما إنه من املتوقع  م،04/2022
وصول املكاينة الثانية خالل 
األسبوع األول من شهر  

م، ومن املتوقع  تشغيل 05/2022
 .م06/2022شهرخالل املكائن 

اما فيما يخص مكائن البرم  
( مكينة فانه وبمشيئة 2وعددها )

هللا يتوقع ان تكون جاهزة للتشغيل 
  بعد شهر من تاريخ وصولها.

 

 : للبطانيات أدفا شركة
تم وهلل الحمد وصول جميع مكائن 
التوسعة للشركة ومن املتوقع 
بإذن هللا بدء تشغيلها نهاية شهر 

 .م2022أبريل من العام 
 

 لالستثمار العبداللطيف شركة
 : الصناعي

( مكائن 3تم شحن قطع غيار لعدد )
( مكائن  ومن املتوقع 4من أصل )

م واالنتهاء 4/2022وصولها في شهر 
خالل شهر من تاريخ من تركيبها 

 وصولها بإذن هللا.
 

 :الرئيسين العمالء مع املستمر التواصل
 ذلك عن لينتج املحتملين العمالء أو الشركة عمالء مع املستمر للتواصل فعالة قنوات بابتكار يكمن النجاح مفاتيحأحد  أن تأسيسها بداية منذ الشركة تدرك
وتعتمد  ،املساندة الخدمات و املنتج تطوير مما ينعكس على البيعية العمليات تيامجر لكافة املتابعة من الشركة تمكن تفاعلية بيانات قاعدة تكوين

 مر على نجاحها اثبتت سياسة وهيمن خالل منافد البيع   البيع على لالعتماد الحاجة دون  الشركة البيعية على البيع بالجملة للعمالء الرئيسيين  ةاستراتيجي
 .القادمة املرحلة في ملحة ضرورة أصبححيث أنه  دوليةالو عربيةالو خليجيةال سواق. وتخطط الشركة على استقطاب عمالء من األالسنين

 

 املعارض: في املستمر التواجد
 اإلنتاجية القدرات وتطوير الخبرات تبادل العاملية بهدفو والعربية املحلية املعارض في واملشاركة التواجد القادمة السنوات خالل الشركة استراتيجية تتضمن

 .املعاصرة التقنية األساليب أحدث باتباعتطوير منتجات الشركة  شأنها من التي
 

 لخطوط اإلنتاج: املستمر والتوسعاستراتيجية التطوير 
 

 
ً
على الدوام بتطوير مصانعها وخطوط انتاجها من خالل تحديث خطوط إنتاجها والتوسع في أعمالها  منتجاتها تحرصمن إيمان الشركة بضرورة تطوير  انطالقا

وعليه فقد قام مجلس اإلدارة بتبني توصيات اإلدارة التنفيذية بتطوير بعض مكائن مصانعها والتوسع في بعض أعمال شركاتها التابعة ملواكبة التطور التقني، 
 :التالي النحو ، وذلك على التابعة الشركات من وعدد الشركة في تتوسعاوذلك من خالل القيام ب
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 التوقعات املستقبلية

م في ظل تأثيرات متداخلة، على رأسها 2022ن االقتصاد العاملي يقبل على سيناريوهات مختلفة سنة أرغم 

م مع حالة "عدم اليقين" 2021جائحة كورونا وما صاحبها من تداعيات، في حين تباطأت حركة التعافي في 

من الدول تعمل التي تفرض نفسها من جراء تطورات الجائحة وظهور متحورات جديدة، اال ان العديد 

على اتخاذ سياسات مالية واقتصادية لتالفي الوصول الى حالة انخفاض في النمو االقتصادي العاملي، 

وهذا ما يجعلنا نستبشر في مستقبل افضل بمشيئة هللا في مملكتنا الحبيبة، وطبًقا لتوقعات صندوق 

 %4لي في اململكة العربية السعودية الى النقد الدولي لالقتصاد السعودي هو ان ينمو الناتج املحلي اإلجما

م. ومن املتوقع ان يتضاءل عجز املوازنة مما يعطي االمل في زيادة االنفاق الحكومي ومعه 2022في عام

شركات  إحدىتنتعش الحركة االقتصادية بشكل عام وشركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي هي 

املحلي من ناحية والسوق العاملي من ناحية أخرى نظًرا  قطاع االستثمار الصناعي وهي تعتمد على السوق 

إلمكانيتها العالية في التصدير وهو ما ظهر بجالء في قائمة الدخل باملوازنة التقديرية للشركة عن سنة 

ومن  %10م بمعدل تقديري 2022م، حيث من املتوقع ان تزيد إيرادات الشركة خالل السنة املالية 2022

لشركة أرباحا سنوية بمشيئة هللا، ورغم ان تلك النتائج املتوقعة ال ترض ي اإلدارة املأمول ان تحقق ا

التنفيذية اال انها تبذل قصاري جهدها متخذة من السياسات واالليات ما يمكن من تحقيق أرباح 

مستدامة، حيث ان اإلدارة التنفيذية حدثت األهداف واالستراتيجيات واتخذت من القرارات الكثير مثل 

تطوير  –تقليل النفقات  –البحث عن األسواق الجديدة للمنتجات  –زيادة كمية املنتجات املباعة )

 املنتجات طبًقا ألعلى املواصفات .. الخ( كل ذلك بهدف احداث تغيرات الى األفضل في املستقبل.
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 االقتصادية،املخاطر -1▪
مباشر على أعمال الشركة املستقبلية، ويشمل ذلك التغيرات في أداء السوق خصوصا مع  إن الوضع االقتصادي العاملي سوف يكون له تأثير 

لدولة والشركات انخفاض الطلب املحلي و العاملي ، و انكماش السيولة في السوق و ارتفاع تكاليف التمويل، و زيادة الركود الصناعي، واملنافسة من ا
وف يكون الصناعية الخارجية، والتطور التقني، و أسعار املدخالت واملنتجات النهائية للشركة، والتضخم، واألحداث السياسية والدبلوماسية التي س

 .ركةلها تأثير على أسواق الشركات، و تقلب أسعار الصرف وبدائل املنتجات التي سوف يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الش
 

 والقوانين،املخاطر املتعلقة باألنظمة -2▪
جهة ذلك ألن إدارة أعمال الشركة تخضع ألنظمة وقوانين مختلفة وأي تغير فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة حازمة وصارمة من أي جهة حكومية أو  

د على أعمال وعوائ يؤثرإشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أوامر تقض ي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن 
 الشركة.

 
 املخاطر املتعلقة باملواد الخام، -3▪

 في حال عدم وفرة املواد األولية أو وجود توقف لتوريدها ألي أسباب اقتصادية أو أوامر حكومية أو عدم وفرتها بسبب الكوارث الكونية أو إنهحيث 
 أي قوة قهرية فسيكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

 
 املخاطر املتعلقة بسوق التصدير، -4

ع إلى وفرة األسواق الخارجية التي تستوعب منتجات الشركة، وأي تغيرات في املواقف السياسية بين ذلك ألن عوائد الشركة من سوق التصدير تخض
 .الحكومات أو حظر التصدير أو تقلب أسعار الصرف يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة في هذا السوق 

 
 املخاطر املتعلقة بالتركيز على بعض العمالء، -5▪

ما نسبته  مشترياتهممن هذه الشريحة الواسعة عشرة عمالء تشكل قيمة  ويتصدرتغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العمالء وهلل الحمد، 
  إلى %62حوالي 

ً
مبيعات الشركة، وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤالء العمالء العشرة ألي خسائر أو خفض مشترياتهم من الشركة فحتما

 .ن له تأثير على أعمال وعوائد الشركةسيكو
 

 املخاطر املتعلقة باملوقع الجغرافي -6▪
والكوارث الكونية، حيث تتركز جميع أعمال الشركة في املدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وإن  الجغرافي للشركة املخاطر املتعلقة باملوقع

وقع أو حدوث أي كوارث كونية في املوقع كالفيضانات أو الزالزل من شأنه أن يكون ذا أثر صدور أي توجيهات تقض ي بوقف أعمال الشركة في هذا امل
 .على أعمال وعوائد الشركة

 
 

 

تسريع وتيرة عملها هي من املؤكد أن تكلفة معالجة املشكالت والخسائر تكون عادة أكبر من تكلفة إنشاء وحدة إلدارة املخاطر بالشركة، كما أن إدارة املخاطر و
وذلك  املنخفضة( –املتوسطة –لية بدراسة ومالحظة املخاطر بكافة أنواعها )العا بالشركة تقوماملخاطر، وعليه فإن وحدة إدارة املخاطر  أساس ي إلدارةركن 

مقارنة  %86نفسها بنسبة املخاطر حمت وحدات إلدارة التي أنشأتأن الشركات  اإلحصائيات إلى وتشيروااللتزام.  طر والحوكمةااملخإدارة  بتوجيه لجنة
وتقييم تلك املخاطر ومن ثم تحدد كيفية  وقياساملخاطر وعليه فإن وحدة إدارة املخاطر بالشركة مسئولة عن تحديد  أهميتها،بالشركات األخرى التي أهملت 

 التعامل معها، ويوجد عدة منهجيات للتعامل مع املخاطر منها على سبيل املثال ال الحصر:
علمنا بأن دخول سوق معين سيكون فيه نظم ولوائح شديدة التعقيد فإنه من الحكمة تجنب هذا السوق والبحث عن  ذلك إذاتجنب املخاطر: ومثال -1

 سوق بديل أفضل.
الهجمات اإللكترونية على البيانات هو خطر  ذلك:من املنطق التخفيف من حدته مثال  لتفاديه فإنهجود خطر ال سبيل بوتخفيف املخاطر: إذا علمنا -2

الدوام ولكن من خالل تطبيق تقنيات األمن السيبراني يمكن تأمين البيانات إلى أبعد درجة ممكنة فضال عن نسخ األمان االحتياطية لتلك قائم على 
 البيانات.

 لتأمين.خالل التعاقد مع أحد شركات ا نالحريق. مإحالة املخاطر: مثال ذلك مخاطر الحريق فيمكن التعامل مع هذا الخطر بعمل وثيقة تأمين ضد -3
بأن املخاطر املوضحة أدناه ال تشمل جميع املخاطر التي يمكن أن تواجهها  املستقبل علماو تمثل املخاطر أدناه تلك التي تواجهها أو قد تواجهها الشركة في 

 : هرية وهيجوالشركة، بل إنه من املمكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير 

 املخاطر املحتملة
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  باالستثمار:املخاطر املتعلقة  -7▪

التي تطرأ على سوق رأس املال نتيجة العديد من األسباب التي تؤثر على التدفقات  الصعودية والنزوليةوهي املخاطر التي تنشأ نتيجة لالتجاهات 
 باالعتبار أن كل فرصة استثمارية تحمل بعض املخاطر، وأن هذه املخاطر 

ً
موجودة النقدية املتوقعة ومعدل العائد املطلوب على االستثمار، وأخذا

 بدرجات متفاوتة حسب نوع االستثمار.
 

 :تعلقة بالسوق ر املاملخاط -8▪
ضمانات لالستمرارية في الحصول على مزيد  يوجد أيةوالطلبيات تتم على أساس يومي وال  أن جميع األعمال مستقر وبماان الوضع العام للسوق غير 

 .من الطلبات، وذلك ألن السوق يتأثر باألزمات االقتصادية واالضطرابات السياسية
 

 الوضع املالي للعمالء: -9▪
التأمين والبنوك، والتي  عدد من العمالء يعانون من شح في السيولة النقدية ويطالبون بمزيد من التسهيالت االئتمانية وذلك الرتباط عدد منهم بشركات -

 تقوم بتخفيض إضافي للسقف االئتماني لهم باستمرار في ظل الظروف الحالية.
 

 مخاطر النشاط التشغيلي: -10▪
، مثل تعطل أحد املعدات، وقدي

ً
 فنيا

ً
 قصد باملخاطر التشغيلية إمكانية حدوث تعطل غير متوقع في العمليات اليومية للشركة، قد يكون عطال

الخطر التشغيلي عموًما بسبب األشخاص أو العمليات التقنية، في بعض األحيان قد تحدث مخاطر تشغيلية خارجة عن السيطرة، يحدث 
 مثل انقطاع شامل في الطاقة الكهربائية او أي مصدر اخر من مصادر الطاقة.

 
   املخاطر املالية:-11▪

الديون املخاطر املالية تشير إلى األموال التي تتدفق داخل وخارج اعمال الشركة، وإمكانية حدوث خسارة مالية مفاجئة، كما أن وجود الكثير من 
 يزيد أيضا من املخاطر املالية. 

 
  مخاطر السمعة:-12▪

مالها، قد تتعرض سمعة الشركة إلى الضرر، فتتأثر ثقة العمالء واملوظفين بالشركة، أو حتى املوردين واملستثمرين  رأسسمعة األعمال التجارية هي 
 ما يؤدي إلى انخفاض املبيعات.

 
 :مخاطر الصحة والسالمة-13▪

ؤ اقتصاديات الدول وحركة السفر وتنقل مخاطر انتشار فيروس كورنا املستجد على نطاق واسع من العالم سيكون له تأثير كبير على تباطومثال ذلك 
 )الشحن(. البضائع

 
 :مخاطر دوران املوظفين-14▪
والتدريب إضافة الى  يتسبب ارتفاع معدل دوران العمالة في خسائر كبيرة للشركات،حيث يؤثر على اإلنتاج ويؤدي الى زيادة التكاليف املتعلقة بالتعين▪

 خسارة الكوادر املؤهلة مما يكون له اثر بانكشاف اسرار وخطط الشركة في حال انضمام هذه الكوادر الى شركات منافسة.
 
  املخاطر االستراتيجية:-15▪

في السوق وتؤثر على أداء عمل الشركة، مثل ظهور منافس جديد في السوق وتغير في نسب الطلب من العمالء  فجأةوهي مجموع التغيرات التي تحدث 
 والتغيرات التكنولوجية املتالحقة، أو ارتفاع تكاليف املواد الخام، أو أي تغييرات كبيرة أخرى.

 
 مخاطر التحصيل:-16▪

عض العمالء نتيجة شح السيولة، مع وجود عدد من العمالء املطالبين بزيادة التسهيالت تواجه الشركة بعض الصعوبات في تحصيل املديونيات من ب 
 ـ االئتمانية في ظل الظروف الحالية
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املـــــــــــــــوارد 

  البشـــرية

 املسؤولية

 االجتماعية

 العناصر من وهي شركة، ألية النابض القلب هي بمثابة البشرية املوارد إن

 تحقيق في الشركة فاعلية مدى أن ذلك اإلدارية، العملية في الرئيسية

 املوارد وإدارة. البشرية مواردها أداء على كبير حد إلى يعتمد غايتها

 العامة، اإلدارة حقل ضمن املميزة الفرعية الحقول  إحدى هي البشرية

  .الشركة لنجاح األساس ي املفتاح أنها الكثيرون يعتقد التي

 البشرية املوارد إدارة فإن الصناعي لالستثمار اللطيف العبد شركة وفي

 األساسية املفاهيم تعميق في واملتمثلة الرئيسية مهامها جانب إلى تؤدي

 وتصنيفها، وتحليلها، الوظائف، وتصميم. البشرية املوارد إلدارة

 األداء وتقويم والتدريب والتوظيف، البشرية املوارد وتخطيط وتقويمها،

 واالنتداب، والتكليف واإلعارة والنقل الترقية وأعمال. الوظيفي

 .خدمة وإنهاء والتأديب، واإلجازات اإلضافية وامليزات املالية والتعويضات

 واصلنا فقد شركتنا، ركائز أهم أحد هو البشري  العنصر كان وملا

 لوضع وذلك التنظيمية، الصحة مؤشر بقياس العام هذا االهتمام

 .العمل بيئة وتحسين زيادة على تساعد تطبيقية طريق خارطة

 التي األهداف من مجموعة تحديد إلى املؤشر هذا نتائج ساهمت حيث

 من بعض كتطوير م2022 عام خالل تحقيقها إلى شركتنا تسعى

 الحرفية وزيادة الوظيفي الوعي لتحسين املتبعة واإلجراءات السياسات

 املجموعات مختلف بين التواصل تعزيز في املساهمة أجل من العمل، في

 .املوظفين لدى واالنتماء األلفة شعور  وخلق واإلدارات

 دون  الوطنية للكوادر الوظيفية الفرص بتوفير االهتمام واستمر

 العبداللطيف شركة أهداف وتحقيق لتطبيق  ًاستكماال انقطاع،

  السنوية الصناعي لالستثمار
ً
 أهداف جميع تحقيق يتم بأن منا وإيمانا

 نسبة في ارتفاع ذلك عن نتج وقد تأثير، دون  االستراتيجية الخطة

 الشركة. في التوطين

 
ً
 تؤمن املجتمع خدمة ملبدأ وترسيخا االجتماعية املسؤولية ملفهوم تعزيزا

 هذا رفعة تحقيق في واملشاركة االجتماعية والتنمية املساهمة بأهمية الشركة

 للمجتمع، العام النفع تحقيق وبرامج مشاريع خالل من املجتمع وأفراد الوطن

 قدراتهم تناسب التي الوظائف في الخاصة االحتياجات ذوي  واستقطاب

 .وتطويرهم وتأهليهم

، الصيفي للتدريب برامج في املدارس طلبة من عدد واستيعاب
ً
 كما سنويا

 وتطوير وتدريب بتأهيل االهتمام خالل من املجتمع خدمة في الشركة تسهم

 وتوظيفها، الوطنية العمالة تدريب إلى باإلضافة السعودي الشباب مهارات

 بدورها الشركة تقوم كما املهنية السالمة بمعايير االلتزام إلى باإلضافة هذا

 على القيمة وإضافة الوطني لالقتصاد اإلنتاجية القاعدة دعم في األساس ي

 لألساليب مستمر وتحديث تطوير من ذلك يتطلبه وما الوطنية، املنتجات

 .اإلنتاجية

 جمعية في مساهمة تقديم من الشركة به قامت ما إلى اإلشارة وتجدر هذا

 وكذلك بالرياض الجديدة الصناعية في الجاليات وتوعية واإلرشاد الدعوة

 تكون  وهكذا العدل بوزارة القضائي التنفيذ قسم إلى املقدم النسبي التبرع

  املجتمع. خدمة مبدأ رسخت قد ما وبشكل الشركة

 والتجارية التشغيلية العمليات في للتميز واضحة خطط الشركة ولدى

 مدى على والعاملية املحلية االستثمارات ولتنمية املال رأس واستغالل

 العقاري  االستثمار فرص تقييم الشركة وتواصل املقبلة، السنوات

 للمساهمين متميز عائد لتحقيق مدرجة غير محلية شركات في واالستثمار

 وشركة للكابالت األحمر البحر شركة في االستثمار إلى اإلشارة تجدر وهنا

 .استراتيجيا استثمارا ذلك باعتبار السكر لصناعة الريف
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 سياسة الشركة في توزيع األرباح

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

( من األرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف %10يجنب )-
 ( من رأس املال املدفوع.%30هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور )

( %20دية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز )يجوز للجمعية العامة العا-
 من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة. 

( من رأس املال املدفوع على %1تقل عن ) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال-
 األقل.

( %5ما تقدم نسبة ال تزيد عن ) بعدام الشركات يخصص ( من نظ76مع مراعاة أحكام املادة )-
من الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وبحد أعلى قدره مائة ألف ريال لكل عضو لقاء 

 مع عدد الجلسات 
ً
عضويته في مجلس اإلدارة، ويجب أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 التي يحضرها العضو. 
 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين يستحق املساهم حصته في -

ً
األرباح وفقا

القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت 
 الشركة في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق.

سنوي بعد تفويض  يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع-
 .
ً
 الجمعية العامة للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنويا

 يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح املبقاة.-

 االرباحموعد توزيع  عدم توزيع األرباح

يجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية 

العامة في شأن توزيع األرباح على املساهمين 

 من تاريخ استحقاق هذه 15املقيدين خالل )
ً
( يوما

األرباح املحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار 

 مجلس اإلدارة القاض ي بتوزيع أرباح مرحلية.

 توزيعات االرباح

م بتوزيع 2021قم الشركة خالل العام املالي لم ت

أرباح على مساهمي الشركة وذلك بسبب عدم 

تحقيقها أرباح لهذا العام كما هو ظاهر في القوائم 

املالية للشركة، ويعود السبب في ذلك إلى جائحة 

كورونا، وسوف يقوم املجلس بعرض هذه 

التوصية على الجمعية العمومية القادمة للشركة 

 للموافقة عليها.

 نواتالس عن أرباح توزيع يجوز  ال فإنه مالية سنة أية عن أرباح توزيع عدم حالة في

 عن املمتازة األسهم ألصحاب النظام هذا في إليها املشار النسبة دفع بعد إال التالية

 سنوات ثالث ملدة األرباح من النسبة هذه دفع في الشركة فشلت وإذا السنة هذه

  املنعقدة األسهم هذه ألصحاب الخاصة للجمعية يجوز  فإنه متتالية
ً
 ألحكام طبقا

 العامة الجمعية اجتماعات حضورهم إما تقرر  أن الشركات نظام من( 86) املادة

 يتناسب بما اإلدارة مجلس في عنهم ممثلين تعيين أو التصويت في واملشاركة للشركة

 أرباح كامل دفع من الشركة تتمكن أن إلى وذلك املال رأس في أسهمهم قيمة مع

 .السابقة السنوات في األسهم هذه ألصحاب املخصصة األولوية
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 والحوكمةمتطلبات اإلفصاح   

 الفصل الثاني 
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 اقرارات مجلس االدارة

 افصاحات اخرى 

 :يلي بما اإلدارة مجلس يقر
 .الصحيح بالشكل أعدت الحسابات سجالت أن▪
 .بفعالية ونفذ سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن ▪
 .نشاطها مواصلة على الشركة قدرة بشأن يذكر شك أي يوجد ال أنه▪
 إشرافية جهة أية من أو املختصة الجهة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو احترازي  تدبير أو جزاء أو عقوبة أية هناك ليست بأنه▪

 .أخرى  قضائية أو تنظيمية أو
 .الداخلي املراجع هذا بشأن. املراجعة لجنة من توصية أي هناك وليست داخلي، مراجع لديها يوجد بأنه تقر الشركة ▪
 املراجعة لجنة توصية بشأن األخذ تم كما إلدارة،ا مجلس وقرارات املراجعة لجنة توصيات بين تعارض أي يوجد ال بأنهتقر الشركة ▪

 .م 2021 املالي للعام أتعابه وتحديد الشركة حسابات مراجع تعيين املتضمنة
  م 2021 املالي العام خالل للشركة املوحدة املالية القوائم إعداد تم بأنه▪

ً
 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من املعتمدة للمعايير وفقا

 املالية السنة خالل مماثلة حقوق  أي أو وقائية حقوق  أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات أي تمنح أو الشركة تصدر لم▪
  .م 2021

 حقوق  أو ضمانات أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات أي بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق  أي تمنح أو الشركة تصدر لم▪
 .مماثلة

 :يلي بما الشركة تقر
 نوعه كان أيا التزام أو قرض لقاء اإلدارة مجلس أعضاء من أي الشركة تضمن أو قرض أي اإلدارة مجلس أعضاء من عضو ألي يوجد ال▪

 . م 2021 املالي العام خالل
 . الشركة موظفي ملصلحة إنشاؤها تم أخرى  احتياطيات أو استثمارات أي يوجد ال ▪
 .أجلها من املعين الفترة انتهاء قبل القانوني املحاسب باستبدال اإلدارة مجلس من توصية توجد ال▪
 .رهنها أو الشركة عقارات من أي ببيع العام خالل اإلدارة مجلس يقم لم▪
 على مبنية التقرير، سنة خالل عنها املصرح واملصاريف اإليرادات ومبالغ املوحدة املالية القوائم بتاريخ املحتملة املطلوبات عن اإلفصاحات▪

 .الجارية واألحداث العمليات بشأن اإلدارة لدى املتوفرة املعلومات أفضل
 . دين أدوات أو أسهم أصدرت دق الصناعي لالستثمار العبداللطيف لشركة تابعة شركة توجد ال▪
 .بها محتفظ خزينة أسهم الشركة لدى يوجد ال▪
 . م 2021 املالي العام خالل الشركة بها قامت توزيعات أية يوجد ال ▪
 أو تحويل حقوق  أي يوجد ال كما مشابهة حقوق  أو اكتتاب حق مذكرات أو حقوق  وأي أسهم إلى للتحويل قابلة دين أدوات أية يوجد ال ▪

 خالل الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق  أو اكتتاب حق مذكرات أو حقوق  أو أسهم إلى للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب
 خالل لالسترداد قابلة دين أدوات ألي التابعة شركاتها أو الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد أي هناك وليس م، 2021 املالي العام
 .م 2021 العام

 من( 45) املادة بموجب التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة لهم الذين األشخاص من بالغ أو إشعار أي الشركة تتلقى لم  ▪
 . الشركة أسهم في بملكيتهم يفيد واإلدراج التسجيل قواعد

 اللطيف عبد/  األستاذ( )التنفيذي الرئيس) املنتدب والعضو( اللطيف العبد عمر بن سليمان/  األستاذ) اإلدارة مجلس رئيس يتقاض ى لم▪
اجتماعات عن العام  بدالت حضور  أو مكافآت أي( اللطيف العبد عمر بن فهد/  األستاذ) التنفيذي الرئيس ونائب( اللطيف العبد عمر بن

 عضوية تآمكاف بصرف قاموا اإلدارة مجلس أعضاء من أعضاء أربعة عدا الحالية لدورته اإلدارة مجلس في عضويتهم لقاء م،2021املالي 
 وهم واللجان، املجلس جلسات حضور  بدالت بصرف قاموا كما م 2021 املالية السنة في واملصروفة 2020 املالي للعام اإلدارة مجلس

/  واألستاذ الدليجان اللطيف عبد بن العزيز عبد/  واألستاذ العسيالن الرحمن عبد بن ماجد/  واألستاذ صبري  أيوب بن فوزي األستاذ)
 .العسكر الرحمن عبد بن هشام

 تنازل  اتفاقيات أو ترتيبات أية هناك ليست بانه علما راتب أي عن التنفيذين كبار أو التنفيذين اإلدارة مجلس أعضاء من أي يتنازل  لم ▪
 األرباح. في حقوقه عن الشركة مساهمي أحد بموجبها
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 اإلفصاح والشفافية

 اإلفصاح عن املعلومات املالية   اإلفصاح عن املعلومات الجوهرية

 اإلفصاح للجهات الرقابية اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

تقوم الشركة بإبالغ الهيئة واإلعالن على موقع السوق املالية 
 
ً
)وحسب ما يقتضيه الحال( بجميع املتطلبات تداول فورا

 النظامية املحددة في األنظمة والقوانين مثل:
أي تغيرات في هيكلة مجلس اإلدارة )استقالة أو تعيين -

 أو تصنيف(.
 أي تغييرات في هيكلة لجان الشركة.-
أي تغييرات في اإلدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس -

 املالي.التنفيذي واملدير 
تطورات مهمة تندرج في إطار نشاطها وال تكون  ةأي-

 معرفتها متاحة كما وردت في قواعد التسجيل واإلدراج.

تقوم الشركة باإلفصاح عن جميع املعلومات املهمة ونشر التقرير السنوي 
الكامل الذي يحتوي على متطلبات هيئة السوق املالية حسب ما ورد في 

 للشركة:، ويرفق التالي بالقوائم املالية السنوية واإلدراجقواعد التسجيل 
لم يطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن  ما-

 هيئة السوق املالية وأسباب ذلك.
أسماء الشركات املساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة -

 الشركة عضوا في مجالس إداراتها.
ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: يتكو-

 عضو مجلس إدارة غير أو)عضو مجلس إدارة تنفيذي، 
 تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل(

وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية -
 مثل لجنة املراجعة، ولجنة الترشيحات واملكافآتامها ومه

، مع ذكر أسماء هذه واللجنة التنفيذية ولجنة إدارة املخاطر 
 اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.

والتعويضات املدفوعة لكل أعضاء مجلس  باملكافآتتفصيل -
اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا على أعلى 
املكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس 

 فيذي واملدير املالي إن لم يكونا من ضمنهم.التن
أية عقوبة أو جزاء قيد احتياطي مفروض على الشركة من -

 قضائية أخرى. أوتنظيمية  أو إشرافيةالهيئة أو من أية جهة 
نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية -

 بالشركة.
 

قامت الشركة بوضع مجموعة من اإلجراءات للعمل بموجبها 
 فيما يتعلق باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية وهي:

 يتم إعداد وصياغة مسودة اإلعالنات النظامية -
ً
وفقا

 ملتطلبات هيئة السوق املالية.
يتم عرض مسودة اإلعالنات واألخبار على الرئيس -

التنفيذي وغيـره من كبار التنفيذيين واملوظفين املخول 
لهم بذلك، وقد يتم أيضا تعميم املسودة على أعضاء 
مجلس اإلدارة ألخذ مرئياتهم عليها في بعض األحيان إذا 

 ذلك.رأى الرئيس التنفيذي ضرورة 
يتم نشر هذه اإلعالنات على موقع السوق املالية -

 واملواقع اإللكترونية ومن ثم الصحف 
ً
)تداول( أوال

 
ً
اليومية )حسب ما يقتضيه الحال( لضمان انتشارا

 لها.
ً
 واسعا

يعتمد مجلس اإلدارة القوائم املالية األولية والسنوية 
ن للشركة ويوقع عليها عضو مفوض من مجلس اإلدارة وم

الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون املالية واملحاسبية وتوزيعها 
على املساهمين وغيرهم، وتقدم القوائم املالية األولية 
والسنوية وتقرير مجلس اإلدارة إلى الهيئة فور اعتمادها من 
 
ً
مجلس اإلدارة، كما أن جميع اإلعالنات اإللزامية تتم وفقا

ة عن هيئة السوق ملتطلبات تعليمات اإلعالنات الصادر 
 املالية وذلك قبل نشرها.

 وإجراءات اإلفصاح:سياسات 
ت في قواعد تقوم الشركة بإبالغ هيئة السوق املالية والجمهور دون تأخير بأية تطورات مهمة تندرج في إطار نشاطها وال تكون معرفتها متاحة كما ورد▪

 التسجيل واإلدراج.
املحاسبية باململكة، وتقوم باإلفصاح عنها وفقا لقواعد التسجيل واإلدراج، تعد الشركة القوائم املالية الكاملة والتفسيرات املتعلقة بها، وفق املعايير ▪

 ليتمكن املساهمون من تقويم أداء الشركة وذلك على النحو التالي:
اإلعالن عنها للمساهمين خالل الفترة النظامية وتقوم الشركة بتزويد هيئة السوق املالية بالقوائم املالية األولية فور اعتمادها .1

 ددة.املح
عنها للمساهمين  واإلعالنتقوم الشركة بتزويد هيئة السوق املالية بالقوائم املالية السنوية وتقرير مجلس اإلدارة فور اعتمادها، .2

 خالل الفترة النظامية املحددة.
اح عنها لهيئة السوق القوائم املالية األولية والسنوية وتقرير مجلس اإلدارة بعد اإلفص اإللكترونيتعلن الشركة من خالل موقعها .3

 املالية واملساهمين.

عي تعد الشفافية والدقة والتوقيت املناسب لإلفصاح عن املعلومات من أسس الحوكمة في الشركة وقد قامت شركة العبد اللطيف لالستثمار الصنا
 :ومن ذلكبوضع سياسة خاصة بالشفافية واإلفصاح عن املعلومات وفقا ملتطلبات هيئة السوق املالية ونظام الشركات. 
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 لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركةنتائج املراجعة السنوية 

 بما وذلك ، الداخلية الرقابة نظام وفاعلية مالئمة لضمان املمكنة الجهود كافة ببذل م2021 عام خالل الصناعي لالستثمار العبداللطيف شركة قامت
 في عليها املتعارف العاملية للمعايير ووفقا ، املالية السوق  مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة حكامأ مع واملتوافقة الصادرة املتطلبات مع يتماش ى
 تأكيدات تقديم في أسهمت قد ، الداخلي الرقابي النظام لكفاءة مراجعة تضمنت والتي ، م2021 العام خالل املنفذة األنشطة أن كما ، الشركات حوكمة
 تواجهها قد التي العالية املخاطر وتقييم لتحديد الالزمة واإلجراءات األنظمة وجود لتأكيد باإلضافة ، املتبعة الداخلية الرقابية الضوابط ملالئمة معقولة
 إيجاز ويمكن ، الداخلية الرقابة نظام مالئمة على تؤثر جوهرية ضعف قاطن وجود بينيت ولم هذا ، تطبيقاتها سالمة وكذلك معها التعامل وطريقة الشركة
 : التالي النحو على النتائج
 .الرقابة نظام ضمن املطبقة الداخلية الرقابة نظام وفاعلية سالمة▪
 . الشركة مصالح سالمة لضمان والخارجية الداخلية الضعف ونقاط القصور  أوجه معالجة▪
 مالئمة بصورة ويعمل كاف داخلي رقابي نظام لديها الصناعي لالستثمار العبداللطيف شركة فإن الداخلية الرقابة نظام تقييم أعمال نتائج على وبناءً  وعليه
 . مطلقة تأكيدات يوفر أن يمكن ال وفاعليته تصميمه مستوى  بلغ مهما داخلية رقابة نظام أي بأن علما مستمر، بشكل وتعزيزه مراقبته وتتم

 

 املالي للعام الداخلية الرقابة بخصوص العليا لإلدارة السنوية واإلقرارات التأكد

 م2021-12-31في املنتهي

 مجلس إشراف خالل من عليه واملحافظة مالئم داخلية رقابة نظام تصميم عن مسؤولة الصناعي لالستثمار العبداللطيف لشركة التنفيذية اإلدارة إن
 للشركة والتشغيلية االستراتيجية األهداف تحقيق عدم إلى تؤدي قد التي املخاطر مع مالئم بشكل للتعامل النظام تصميم تم حيث املباشر الشركة إدارة
 هيئة مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة أحكام مع ويتوافق يتماش ى ومالئم متكامل داخلي رقابة نظام الشركة في التنفيذية اإلدارة تبنت حيث

 .الشركات حوكمة في عليها املتعارف العاملية للمعايير ووفقا املالية السوق 
 :للشركة الداخلي الرقابة نظام مكونات أبرز  يلي فيما

 الشركة مستوى  على املناسبة الرقابية األدوات وتحديث إعداد خالله يتم للحوكمة العام لإلطار املستمر والتطوير واعتماد بإتمام الشركة قيام▪
 . األخرى  اإلدارية واللجان عنه املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس ذلك في بما

 أجل من مالئم بشكل الشركة أعمال سير ضمان بهدف تشكيلها تم لجان خالل من الهامة القرارات واتخاذ عام بشكل الشركة أعمال مراقبة▪
 .الشركة أصول  وجودة حماية

 . والتطوير التركيز جوانب يوضح عرض وإعداد بها وااللتزام بالشركة الرقابية اإلجراءات كفاية مدى بمراقبة الداخلي التدقيق قيام▪
 السياسات هذه مراجعة على الشركة تعمل كما الشركة، أنشطة مختلف عمل تحكم التي واإلجراءات السياسات من مجموعة الشركة لدى▪

 . الشركة ألنشطة ومالءمتها وكفاءتها كفايتها من للتحقق دوري بشكل واإلجراءات
 فرص وتقليل األخطاء من الحد في يساعد مما اآللية األنظمة من العديد خالل من آلي بشكل الشركة في التشغيلية العمليات معظم تنفذ▪

 .االحتيال
 ومنتظمة دورية وبصفة اللجنة لهذه وترفع استقالليتهما، من يعزز  مما والخارجيين الداخليين املراجعين أعمال على تشرف مراجعة لجنة وجود▪

 . بها تقوم التي واألنشطة اإلدارات أعمال مراجعة مخرجات عن تقارير
 لجنة قبل من معتمدة سنوية لخطة وفقا الداخلية املراجعة قبل من مستمر وبشكل الداخلية الرقابة نظام ومالءمة كفاية مدى مراجعة يتم▪

 .للشركة الخارجيين املراجعين خالل من دوري بشكل الداخلية الرقابة جوانب بعض مراجعة يتم كما املراجعة
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 أسباب عدم التطبيق  نص املادة / الفقرة  رقم املادة

 املواد االسترشادية غير املطبقة 

 
( من املادة  3( ، البند )88( ، املادة )87( ، املادة )85( ، املادة )41( ، املادة )39املادة )

(89 ) 
 تصبح إلزامية. مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما 

 
ً
 املواد اإللزامية التي طبقت مؤخرا

 املادة

(22 ) 
 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية لدى الشركة واعتمادها.  –فقره هـ 

  
ً
يوجد لدى الشركة هياكل تنظيمية ووظيفية ويجري حاليا

 تحديثها بالتعاون مع مستشار خارجي.

 املادة

(25 ) 

معايير أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة  وضع  – 6فقرة 

 واستراتيجيتها. 

يوجد سياسة معايير أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع  

 أهداف الشركة  واستراتيجيتها. 

 املادة

(25 ) 
 التنفيذية وتقويمه.يوجد سياسة مراجعة أداء اإلدارة  مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقويمه .  – 7فقرة 

 املادة

(25 ) 
 يوجد سياسة خطط التعاقب على إدارة الشركة .  وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة .  – 8فقرة 

 املادة

(37 ) 
 تنظيم سجل افصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. –9فقرة 

فصاحات ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  ا يوجد سجل 

 التنفيذية. 

 ادةامل

(73 ) 

، كما يوجد سياسات وإجراءات  دارةيوجد نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس اإل 

 إدارة املخاطر معتمدة من املجلس .

، كما   اإلدارةيوجد نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس 

يوجد سياسات وإجراءات إدارة املخاطر معتمدة من  

  تحديثها بالتعاون مع مستشار 
ً
املجلس ، ويجري حاليا

 خارجي.

املادة   

(95 ) 
 تشكيل لجنة حوكمة  مختصة بحوكمة الشركة 

تم إنشاء لجنة الحوكمة و أوكلت مهامها إلى لجنة املخاطر  

لتصبح باملسمى التالي )لجنة إدارة املخاطر والحوكمة  

 (. وااللتزام

 

في ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك، سبق أن أعدت الشركة الئحة حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس اإلدارة 
الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق  م وتطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة27/07/2013هـ املوافق 18/09/1434اجتماعه املنعقد بتاريخ 

 املالية باستثناء األحكام الواردة أدناه:

 الحوكمة
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 التقارير والنتائج املالية

 الفصل الثالث 



 

22 
 

 

 

 

  

 النتائج املالية

  الخسارة. بلغ صافي 1
ً
املنتهية للفترة املماثلة  (مليون ريال 24.83-)مقابل  ،(مليون ريال 47.75-) م31/12/2021املنتهية في تاريخ  خالل فترة االثني عشر شهرا

 .%92.31بارتفاع في الخسارة قدره  م31/12/2020في 
املنتهية في للفترة املماثلة  (ريال 0.31-)، مقابل (ريال 0.59-) م31/12/2021املنتهية في تاريخ  السهم خالل فترة االثني عشر شهرا خسارة. بلغت 2

 .م31/12/2020
املنتهية للفترة املماثلة  (مليون ريال 30.30) ، مقابل(مليون ريال 18, 79م )31/12/2021املنتهية في تاريخ  . بلغ إجمالي الربح خالل فترة االثني عشر شهرا3
 .%37.99بانخفاض قدره م 31/12/2020في 
  ةالتشغيليت الخسارة . بلغ4

ً
للفترة املماثلة  (مليون ريال0.50) ، مقابل(مليون ريال20,33 -م )31/12/2021املنتهية في تاريخ  خالل فترة االثني عشر شهرا

 .م31/12/2020املنتهية في 
املنتهية في للفترة  (مليون ريال17,12-)مقابل  (مليون ريال 36.80-)م 31/12/2021املنتهية في تاريخ  الفترة الحالية في. بلغ إجمالي الدخل الشامل 5

 .%114.59، بارتفاع في الخسارة قدره م31/12/2020
م 31/12/2020املنتهية في للفترة  (مليون ريال 466,09)مقابل م،31/12/2021املنتهية في تاريخ في الفترة الحالية  (مليون ريال 641,52) . بلغ صافي املبيعات6

 .%37.64وذلك بارتفاع قدره 
لفترة املماثلة ل (مليون ريال 1131.71)مقابل  (مليون ريال1094.90) م31/12/2021املنتهية في تاريخ  الفترة الحالية في. بلغ إجمالي حقوق املساهمين 7

 .%3.25-وذلك بانخفاض قدره  م31/12/2020املنتهية في 

ة الدخل الشامل للسنة تعود أسباب االنخفاض في الربح اإلجمالي من االعمال وتحقق خسائر في صافي الربح التشغيلي والزيادة في صافي الخسارة والزيادة في زياد
 الحالية مقارنة بالعام السابق إلى:

 ارتفاع تكلفة املواد منسوبة للمبيعات وبشكل عام ارتفاع تكلفة املبيعات منسوبة إلى املبيعات. -1
 الزيادة في املصاريف التسويقية والبيعية. -2
 انخفاض اإليرادات املتنوعة.-3
 الزيادة في الزكاة الشرعية. -4
ع أسعار املنتجات )لظروف السوق واملنافسة الحادة بالسوق املحلية( بالنسبة التي ارتفاع تكلفة املواد الخام واجور الشحن الناتج عن التضخم وعدم رف -5

( مما أدى إلى تحقق خسارة في الناتج 19 -يد فتتوافق مع ارتفاع التكاليف وكذلك تقلص االنفاق االستهالكي نتيجة لحالة عدم اليقين في ضل متحورات )كو
 العام لألعمال.

 م املقارنة لتتالءم مع ارقام السنة الحالية.تم إعادة تصنيف بعض ارقا -6
 :إضافية ماــــلحظات

 ال توجد حقوق أقلية في القوائم املالية.   -
 طبيعية رأي مراجع الحسابات )الرأي غير املعدل(.   - 
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صافي المبيعات بعد إخراج الزكاة

2020 2021

 )أالف الرياالت(

 اسم الشـــركة

املبيعات )متضمنة املبيعات التي تتم   

 بين الشركات( 
 صافي األرباح )بعد إخراج الزكاة( 

نسبة مشاركة  

الشركات 

التابعة في 

 صافي الربح

الدخل    

 الشامل   

نسبة مشاركة  

الشركات 

التابعة في 

الدخل  

 الشامل 
2020 2021 2020 2021 2021 

 %52 ( 19.120) %64 ( 30.582) ( 22.593)  172.712 146.882 د اللطيف لالستثمار الصناعيشركة العب

 %16- 5.926 %13- 6.053 1.959 221.830 133.547 شركة النسيج الشرقية

 %1- 186 %0 202 ( 6,367) 26.828 16.616 الشركة الوطنية للغزل 

 %4 ( 1.495) %3 ( 1.405) 2,189 148.798 119.484 شركة النسيج الغربية

 %3- 1.031 %2- 1.040 728 10.440 9.051 شركة مصنع شهد للمنتجات الورقية 

 %1- 467 %1- 476 509 18.261 19.145 شركة نادين العربية لأللوان

 %5 ( 1.858) %4 ( 1.720) ( 1,760) 68.957 62.669 شركة أدفا للبطانيات 

 %54 ( 19.730) %41 ( 19.609) 188 138.081 97.500 الشركة األولى للسجاد

 %0 17 %0 17 4 600 300 معهد العبداللطيف للتدريب 

 %3 ( 977) %2 ( 977)           313 11.235 9.944 شركة ريتاج الوصيل لإلعاشة 

 %3 ( 1.249) %3 ( 1.249) - - - استبعاد أرباح من شركات تابعة  

ــــي   %100 ( 36.802) %100 ( 47.754) ( 24,830) 817.742 615.138 اإلجمالـــ

  ( 176.226) ( 149.044) يخصم املبيعات البينية بين الشركات

  641.516 466.094 املبيعات الصافية للعمالء 

 رباح الشركاتأنتائج مبيعات و
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 )أالف الرياالت(

 نسبة االرتفاع / االنخفاض  2021 2020 البيان

 %31 324.614 248.529 املحليةاملبيعات 

 %46 316.902 217.565 املبيعات الخارجية 

 %38 641.516 466.094 املجموع

 )أالف الرياالت(

 اسم املنطقة  م
 املبيعات الصافية 

2020 2021 

 4.641 4.203 املنطقة الوسطى  1

 1.293 1.598 املنطقة الشرقية 2

 3.415 3.466 الشمالية املنطقة  3

 4.412 5.048 املنطقة الجنوبية  4

 2.762 2.419 املنطقة الغربية  5

ــــالي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  16.523 16.734 اإلجمـ

 )أالف الرياالت(

 اسم املنطقة  م
 املبيعات الصافية 

2020 2021 

 102.313 68.592 قارة آسيا 1

 - - الجنوبية قارة أمريكا  2

 32.112 28.452 قارة أفريقيا 3

 70.932 39.020 قارة أمريكا الشمالية 4

 57.775 30.962 قارة  أوروبا 5

 53.770 50.539 قارة  أستراليا 6

ــــالي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  316.902 217.565 اإلجمـ

 التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة

التوزيع الجغـــــرافي 

إليرادات الشركة 

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارجية

التوزيع الجغــرافي 

إليـرادات مراكز 

ــــوزيع املحلية ـــــ ـــ  التــ

تتركز جميع أعمال الشركة بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية، 
إال أن الشركة تمتلك بعض صاالت العرض واملستودعات لشركة أدفا 
للبطانيات )إحدى الشركات التابعة( وقد تم الحصول على إيرادات من 

 تلك املعارض واملستودعات على النحو اآلتي:

 -

 1,000,000

المجموعالمبيعات الخارجيةالمبيعات المحلية

التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة 

2020

2021

 -

 50,000

 100,000

 150,000

قارة قارة آسيا
أمريكا 
الجنوبية

قارة 
أفريقيا

قارة 
أمريكا 
الشمالية

قارة  
أوروبا

قارة  
أستراليا

التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة الخـارجية

2020 2021

14%

25%

10%21%

30%

التوزيع الجغرافي إليرادات صاالت العرض ومراكز التوزيع المحلية

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقية

المنطقة الشمالية

المنطقة الجنوبية
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المتداولة

المطلوبات غير لةالمطلوبات المتداومجموع الموجوداتموجودات ثابتةموجودات أخرى
المتداولة

مجموع حقوق 
المساهمين

مجموع المطلوبات 
وحقوق المساهمين

قائمة المركز المالي

2017 2018 2019 2020 2021

 )بماليين الرياالت(

ــــان  ـــ ـــ  2021 2020 2019 2018 2017 بيـــ

 924.89 833.57 901.04 894.79 892.42 املوجودات املتداولة

 198.97 150.57 141.77 125.24 122.61 موجودات أخرى 

 228.58 298.65 341.30 382.36 428.75 موجودات ثابتة

 1.354.44 1.282.79 1.384.11 1.402.39 1.443.78 مجموع املوجودات 

 224.06 120.52 205.43 206.96 218.18 املطلوبات املتداولة

 33.48 30.56 29.85 10.60 11.99 املطلوبات غير املتداولة 

 1.094.90 1.131.71 1.148.83 1.184.83 1.213.61 مجموع حقوق املساهمين 

 1.352.44 1.282.79 1.384.11 1.402.39 1.443.78 املساهمين مجموع املطلوبات وحقوق 

 ملخص النتائج املالية

 املاليأ( قائمة املركز 

 من رأس املال. %25ريال وذلك عن طريق منح أسهم بمعدل  812500000ريال إلى  650000000تمت زيادة رأس مال الشركة من  2008: في عام مالحظة
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 )بماليين الرياالت(

ــــان  ـــ ـــ  2021 2020 2019 2018 2017 بيـــ

 641,52 466.9 600.51 621.19 668.41 صافي املبيعات 

 ( 622.73)  ( 435.79) ( 559.47) ( 563.22) ( 586.57) تكلفة املبيعات

 18,79 30.30 41.04 57.97 81.84 مجمل الربح 

 ( 72.91)  ( 63.00) ( 61.26) ( 57.62) ( 60.78) مجموع املصاريف واألعباء 

 6,37 7.87 8.55 7.68 14.15 إيرادات أخرى 

 ( 47,75) ( 24.83) ( 11.67) 8.03 35.21 صافي دخل السنة

 10,95 7.71 ( 3.08) 3.82 ( 2.96) صافي بنود الدخل الشامل األخرى 

 ( 36,80) ( 17.12) ( 14.75) 11.85 32.25 صافي الدخل الشامل للسنة

 ( 0,59) ( 0.31) ( 0.14) 0.10 0.43 من صافي دخل السنة خسارة السهم

 ب( قائمة الدخل
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من صافي النقد المتولد
عمليات التشغيل

دم صافي النقد المستخ
ارفي عمليات االستثم

دم صافي النقد المستخ
في عمليات التمويل

قدية صافى التدفقات الن
من العمليات

–النقد و ما في حكمه 
بداية السنة

–النقد و ما في حكمه 
نهاية السنة

قائمة التدفق النقدي

2020 2021

 )بماليين الرياالت(

ــــــان  ـــ  2021 2020 بيـــ

 ( 73,96) 90.25 صافي النقد املتولد من عمليات التشغيل

 ( 12,96) ( 0,07) صافي النقد املستخدم في عمليات االستثمار

 82,70 ( 83.21) التمويل صافي النقد املستخدم في عمليات 

 ( 4,22) 6.97 صافى التدفقات النقدية من العمليات

 76,65 69.68 بداية السنة –النقد و ما في حكمه 

 72.43 76.65 نهاية السنة  –النقد و ما في حكمه 

 ج( قائمة التدفق النقدي

 مع تصنيف السنة الحالية. لتتالءم 2020تم إعادة تصنيف بعض األرقام املقارنة في العام -
 بات التحول للمعايير الدولية.لطتعديل بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع متتم -
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 )بماليين الرياالت(

ــــــان  ـــ  نسبة من املبيعات %  2021 نسبة من املبيعات %  2020 بيـــ

  641.52  466.09 املبيعات

 %61.8 396.28 %52.6 245.28 تكلفة املواد الخام

 %97.1 622.73 %93.5 435.79 تكلفة التصنيع ) املبيعات (

 %7.4 47.62 %10.6 49.56 االستهالك

 %3.2 20.39 %4.6 21.30 التكاليف العامة واإلدارية 

 %0.4 2.66 %0.8 3.63 مصاريف تمويلية

 %3.8 24.54 %3.3 15.61 تكاليف التسويق 

 %3.9 25.32 %4.8 22.46 الزكاة 

 عناصر التكلفة الى املبيعات

 إلى املبيعات:
ً
 يوضح الجدول أدناه التحاليل الخاصة بعناصر التكلفة منسوبة

 ال يتجزأ من هذا التقرير.2021تشكل القوائم املالية للشركة للعام -
ً
 م جزءا

 التحول للمعايير الدولية. متطلباتتم تعديل بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع -
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 )بآالف الرياالت(

 م ( 31/12/2021املنتهي في عام املالي العالقات الجوهرية مع الشركات الشقيقة ) لل

 اسم الجهة ذات العالقة 
رصيد مدين أول    

 املدة 

 م1-1-2021

مبيعات إلى   

 ط. ذ.ع

 )مدين( 

خدمات ومنافع  

مقدمة إلى ط. 

 ذ.ع )مدين( 

خدمات ومنافع  

من ط. ذ.ع 

 )دائن( 

املشتريات من 

 ط. ذ.ع )دائن( 

دفعات 

مستلمة من 

ط. ذ.ع  

 )دائن( 

دفعات مسددة  

إلى ط. ذ.ع 

 )مدين( 

 الرصيد نهاية املدة 

 م 31-12-2020

 41,353 271 37,595 - 457 3,329 37,007 38,798 شركة مفروشـــــات العبداللطيف 

 ( 147) 1,760 - 1,722 - - - ( 185) شركة توزيع الغاز الطبيعي

 41,206 2,031 37,595 1,722 457 3,329 37,007 38,613 اإلجمالي 

ــم اال  ـــ ـــ ــ ـــة  ســـ ـــ ـــ  العالقـــ

 مفروشـــــات العبداللطيف شركة 

 

سليمان بن عمر العبداللطيف )املدير العام لشركة مفروشات العبداللطيف( وهو عضو في مجلس اإلدارة   االستاذ  منشأة تدار من قبل    

مجلس في  وعضو   
ً
العبداللطيف،   حاليا مفروشات  شركة  إدارة  مجلس  في  وعضو  حالًيا  عمر    اإلدارة  بن  عبداللطيف  واألستاذ 

العبداللطيف    العبداللطيف العبداللطيف )مساهمة مقفلة( في    وهما عضوانواألستاذ فهد بن عمر  إدارة شركة مفروشات  مجلس 

 دورته الحالية. لالعبداللطيف لالستثمار الصناعي  مجلس ادارة  ويةعض ويشغالن )عالقة غير مباشرة(.

 الطبيعي شركة توزيع الغاز

 

 من األستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف واألستاذ/ ماجد بن  
ً
دارة اإل مجلس    يةعبدالرحمن العسيالن )عضو شركة يشغل فيها كال

 في شركة توزيع الغاز( وهما عضوان في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية )عالقة غير مباشرة( .

 املعامالت مع أطراف ذوي عالقة ط.ذ.ع

 بإجراء معامالت مع جهات ذات عالقة وذلك كاآلتي: م31/12/2021في قامت الشركة خالل السنة املنتهية   

 م بإجراء بعض املعامالت مع األطراف ذات العالقة كما هي موضحة بالجدول أعاله وتفاصيلها ومبررات العالقة كاآلتي:2021 مالعاقامت الشركة خالل 

 م وهي كاآلتي:2021وتتمثل طبيعة التعامالت مع الطرف ذو العالقة التي تمت خالل العام املالي 
 )شركة مفروشات العبد اللطيف(املبيعات إلى طرف ذو عالقة  -1

التعامالت مع املدينين والدائنين تتكون املبيعات بشكل رئيس ي من البيع بالجملة ملواد السجاد واملوكيت مع العلم بأن جميع التعامالت مع الطرف ذو العالقة ال تختلف عن 
 من الجمعية العمومية وقد بلغت قيمة املبيعات خالل العام املالي التجاريين العاديين وال يوجد لها أي مزايا خاصة، ومدة هذه األعمال سنة تجد

ً
( 37,007م مبلغ )2021د سنويا

 ألف ريال.
 خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو العالقة فيما يلي: -2

العبداللطيف )املستأجر(، ومدة هذا العقد عقد إيجار مستودعات طرفه األول شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي )املؤجر( وطرفه الثاني شركة مفروشات  -أ
 من الجمعية العمومية، وبلغت حتى تاريخ 

ً
 ( ألف ريال.2,468م ما قيمته )31/12/2021سنة تجدد سنويا

الستثمار عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان طرفه األول شركة ريتاج الوصيل لخدمات الصيانة واإلعاشة إحدى الشركات التابعة لشركة العبداللطيف ل -ب
 من الجمعية العمومية وقيمة هذا العقد حتى تاريخ 

ً
م ما 31/12/2021الصناعي وطرفه الثاني شركة مفروشات العبداللطيف ومدة هذا العقد سنة تجدد سنويا

 ( ألف ريال.841قيمته )
( 20م ما قيمته )31/12/2021مدفوعات باإلنابة مقدمة إلى شركة مفروشات العبداللطيف ، وبلغت قيمتها حتى تاريخ  –خدمات بيئية  –خدمات لوجستية  -جـ

 ( ألف ريال .3,329م ما قيمته )31/12/2021ألف ريال ، وعليه فقد بلغ إجمالي قيمة الخدمات واملنافع املقدمة إلى طرف ذو عالقة حتى تاريخ 
 ذو عالقة: خدمات ومنافع من طرف  -3

 تتمثل الخدمات واملنافع املقدمة للشركة من الطرف ذو العالفة فيما يلي:
أجر( وذلك عقود إيجارات مساكن وخالفه طرفه األول شركة مفروشات العبداللطيف )املؤجر( وطرفه الثاني شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي )املست -أ

 من الجمعية العمومية وبلغت قيمة العقود حتى تاريخ إلسكان بعض موظفي شركة 
ً
العبداللطيف لالستثمار الصناعي ومدة هذه العقود سنة تجدد سنويا

 ( ألف ريال.75ما قيمته ) م31/12/2021
اني شركة أدفا للبطانيات عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض طرفها األول شركة مفروشات العبداللطيف )املؤجر( وطرفها الث -ب

 من الجمعية العمومية وبلغت
ً
فيه العقود حتى  )مستأجر( )إحدى الشركات التابعة لشركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي( ومدة هذه العقود سنة تجدد سنويا

 ( ألف ريال.80م ما قيمته )31/12/2021تاريخ 
 ( ألف.115عقد إيجار مستودع وشيب مياه ) -جـ 
 ألف ريال. 187( مبلغ شريط الصق-خشب  –ر فرش سجاد ومستلزمات )غراء أجو -د

 ( ألف ريال.457م ما قيمته )31/12/2021وعليه تبلغ إجمالي الخدمات واملنافع املقدمة من الطرف ذو عالقة حتى تاريخ 
 :املشتريات من الطرف ذو عالقة -4

 ( ألف ريال.1722م ما قيمته )31/12/2021الغاز الطبيعي( من الغاز الطبيعي وبلغت قيمة املشتريات كما في  تتكون املشتريات بشكل عام من طرف ذو عالقة )شركة توزيع
 م.31/12/2021( ألف ريال كما في 1,722وعليه فإن املشتريات من طرف ذو عالقة بما قيمته )

 



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46%

14%

13%

2%0%
5%
1%

19%
0%

المدفوعات النظامية

الزكاة الشرعية

التأمينات اإلجتماعية

الجوازات ووزارة العمل

الرسوم الجمركية
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تداول-هيئة السوق المالية 

افةضريبة القيمة المض-هيئة الزكاة 

أخرى

 )بآالف الرياالت(

ــان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  بيـــان  2021 2020 البيــــ

 الزكاة الشرعية املسددة  25,569 18.826 الزكاة الشرعية 

 7.414 4.965 التأمينات االجتماعية 
سداد اشتراكات املوظفين بما فيها معاشات وأخطار مهنية وتأمين التعطل عن 

 العمل 

 تجديد إقامات ورخص عمل موظفي الشركة  7.172 7.116 الجوازات و وزارة العمل

 رسوم مسددة ملصلحة الجمارك  1.139 1.421 الرسوم الجمركية 

 تجديد استمارات سيارات وشاحنات الشركة  27 32 اإلدارة العامة للمرور 

 يجارات مواقع الشركة إسداد  2.812 2.030 إدارة املدن الصناعية 

 رسوم تقديم الخدمات )تداول(  540 559 تداول  –هيئة السوق املالية 

 ضريبة القيمة املضافة  1.530 5.238 ضريبة القيمة املضافة –هيئة الزكاة   

 تصاديق من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية 171 101 أخرى 

 املدفوعات النظامية

 م.2022العام تم دفعها خالل ي( ألف ريال وس25,320م مبلغ ) 2021 املالي  بلغت الزكاة التقديرية على الشركة للعام▪
 ( ألف ريال.10.749بلغت ضريبة القيمة املضافة املستردة )▪
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مكافأة عضوية املجلس ر الجلسات وراتب عدا تنازلهما عن بدالت حضو يال يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين عن أ
 بن سليمان/  األستاذ) اإلدارة مجلس كما أن رئيسالسنوية ، كما أنه ال يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، 

 عمر بن فهد/  األستاذ) التنفيذي الرئيس ونائب( اللطيف العبد عمر بن اللطيف عبد/  األستاذ( )التنفيذي الرئيس) املنتدب والعضو( اللطيف العبد عمر
 أربعة عدا م،2021اجتماعات عن العام املالي  بدالت حضور  أوم لقاء عضويتهم في مجلس اإلدارة 2020عن العام املالي  مكافآت أي لم يتلقوا (اللطيف العبد

 بدالت بصرف قاموا كما م 2021 املالية السنة في واملصروفة 2020 املالي للعام اإلدارة مجلس عضوية مكافآت بصرف قاموا اإلدارة سمجل أعضاء من أعضاء
 اللطيف عبد بن العزيز عبد/  واألستاذ العسيالن الرحمن عبد بن ماجد/  واألستاذ صبري  أيوب بن فوزي األستاذ) وهم واللجان، املجلس جلسات حضور 

 .العسكر الرحمن عبد بن هشام/  واألستاذ الدليجان

عي )شركة طبقا لتقرير مراجع الحسابات املستقل حول القوائم املالية املوحدة  فإن القوائم املالية املوحدة لشركة العبداللطيف لالستثمار الصنا
م، وقائمة األرباح أو الخسائر 2021ديسمبر  31املركز املالي املوحدة كما في مساهمة سعودية( )الشركة( وشركاتها التابعة والتي تشمل قائمة 

التاريخ, والدخل الشامل اآلخر املوحدة وقائمة التغيرات في حقوق املساهمين املوحدة, وقائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية في ذلك 
التفسيرية األخرى تعرض بعدل جميع  واإليضاحاتفي ذلك ملخص السياسات املحاسبية الهامة املرفقة مع القوائم املالية املوحدة بما  واإليضاحات

م وأداء الشركة  املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة والتغيرات في 2021ديسمبر  31الجوانب الجوهرية, املركز املالي املوحد للمجموعة كما في 
في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية املعتمدة واملطبقة في اململكة العربية السعودية  حقوق املساهمين املوحدة للسنة املنتهية

كما ورد في وثيقة  واملعايير واالصدارات االخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين". واملعايير الدولية املعتمدة هي املعايير الدولية
هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وآراء  األخرى  واإلصداراتيير الدولية للتقارير املالية. ويقصد باملعايير املعا اعتماد

 فنية ملواضيع ال تغطيها املعايير الدولية.
التكلفة  أساسعلى  إعدادهااملوحدة التي تم  وقد تم إعداد القوائم املالية املوحدة على أساس االستحقاق ما عدا قائمة التدفقات النقدية

املالية واملوجودات املالية املتاحة للبيع واالستثمارات املصنفة بالقيمة العادلة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة،  األدواتالتاريخية، باستثناء بعض 
، بالتكلفة املستنفذةتقاس لقيمة العادلة، واملسجلة بخالف ذلك وإن القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املثبتة املخصصة لتغطية مخاطر ا

 يتم تسويتها لتسجيل التغيرات في القيمة العادلة املغطاة مخاطرها بتغطية فعالة. 
عتبر ذلك هو ويكما تم تطبيق نموذج التكلفة عن قياس املمتلكات واملصانع واآلالت واملعدات واالستثمارات العقارية عند تطبيق املعايير الدولية، 

 إلصدار هيئة سوق املال الصادر في 
ً
واملعتمدة لدى م مع االلتزام بكامل املتطلبات الخاصة باملعايير الدولية 2016 أكتوبر 16تاريخ التطبيق وفقا

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 التنازالت عن الرواتب والتعويضات واألرباح

 إيضاح االختالف عن املعايير املحاسبية
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 )بآالف الرياالت(

 م 31/12/2021 م 31/12/2020 نسبة امللكية  مقرها  النظامي الشكل  البيـــــان 

 استثمارات غير مدرجة

 57,657 45,650 %27 الرياض  شركة مساهمة سعودية مقفلة شركة كابالت البحر األحمر 

 37,147 37,125 %15 جدة  شركة مساهمة سعودية مقفلة شركة الريف لتكرير السكر

    82,775 94,804 

 )بآالف الرياالت(

 م 31/12/2021 م 31/12/2020 البيـــــان 

 82,775 72,377 الرصيد في  أول السنة 

 - 1,575 إضافات خالل السنة 

 12,029  8,823 تقييم استثمارات بالقيمة العادلةأرباح إعادة 

 94,804 82,775 القيمة العادلة في أخر السنة 

 االستثمارات واألصول املالية 

 أ( استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

  حركة التغييرات في القيمة العادلة:

 من حصة املجموعة. %50ألف ريال وتمثل دفعة بنسبة  1,575قامت الشركة خالل السنة بضخ مبلغ ▪
 لقرار مجلس إدارة شركة الريف لتكرير السكر بتاريخ  %7لتكرير السكر املقررة بنسبة في زيادة رأس مال شركة الريف ▪

ً
من قيمة رأس مال الشركة وفقا

 م.14/10/2020هـ املوافق 28/02/1442
 ها.ال تملك املجموعة أي نوع من السيطرة أو التأثير الهام على املشاركة في القرارات املالية والتشغيلية للشركات املستثمر في▪
 –ادية مقّيم معتمد )مكتب أحمد محمد عبدهللا الفراج لتقييم املنشآت االقتص م بواسطة2021ديسمبر 31القيمة العادلة املذكورة أعاله مقّيمة كما في ▪

ص رقم ترخي –بواسطة مقّيم معتمد )مكتب خبير القيمة لتقييم املنشآت االقتصادية  2020ديسمبر  31كما في (، و4112000053ترخيص رقم 
 تم إثبات احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ( وقد3912000003

  مليون  50تكلفة االستثمار في شركات البحر األحمر بلغت قيمة ▪
  مليون  45بلغت قيمة تكلفة االستثمار في شركة الريف للسكر ▪
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 )بآالف الرياالت(

 م 31/12/2021 م 31/12/2020 البيـــــان 

 50,000 50,000 ارض املدينة املنورة

 37,005 - ارض الخبر

 87,005 50,000 الرصيد في أخر الفترة / السنة

 87,005 50,000 صافي القيمة الدفترية في آخر الفترة / السنة

 )بآالف الرياالت(

 م 31/12/2021 م 31/12/2020 البيـــــان 

 8,750 16,258 الرصيد في  أول السنة  

 200 309 أرباح إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة

 - ( 7,817) استبعادات بالبيع

 8,950 8,750 الرصيد في آخر السنة

 ب( استثمارات عقارية

 ج( استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 :تتمثل العقارات االستثمارية في اآلتي
بموجب عقد مشاركة أرض بين  %14,58مساهمة عقارية في قطعة أرض باملدينة املنورة )بغرض الحصول منها على إيراد أو ربح رأسمالي( وذلك بنسبة ▪

وإحدى شركات االستثمار العقاري املحلية والتي تم تسجيل صك ملكية األرض باسمها، كما يحق لها بيع األرض أو التصرف فيها دون الرجوع الشركة 
 .للشركة وفي تلك الحالة يتم توزيع قيمة البيع واألرباح حسب نسبة املشاركة بعد البيع مباشرة

 لتقييم حصة الشركة في هذه األرض بواسطة  57,140م: 2020( وفي )58.030م )مبلغ 2021ديسمبر  31وقد بلغت قيمتها العادلة كما في 
ً
مليون ريال( وفقا

 .( كمقّيم معتمد1210000846)شركة أضواء العرب ترخيص رقم 
تعاون الخليجي وتم م بهدف إنشاء مركز إقليمي للمبيعات يستهدف املنطقة الشرقية ودول مجلس ال2015قطعة أرض بمدينة الخبر، مشتراه من عام ▪

وآثار جائحة كورونا توقفت اإلدارة  .تضمينيها في السنوات السابقة ضمن املمتلكات واآلالت واملعدات، وخالل الفترة الحالية ونظرا للظروف االقتصادية
 .عن دراسة إنشاء املركز ورأت تصنيف األرض كعقار استثماري وقد تأجيره للحصول على دخول إضافي للشركة

مليون ريال( بواسطة )شركة أضواء العرب ترخيص رقم  42.249م )مبلغ 2021ديسمبر  31وقد بلغت قيمتها العادلة وفقا ألخر تقييم لألرض كما في 
 ( كمقّيم معتمد1210000846

- 

من حصص رأس مال الشركة املستثمر فيها،  %1أرامكو(. بنسبة أقل من  -السعودية تتمثل االستثمارات في أسهم شركة مدرجة )شركة الزيت العربية ▪

 لسعر السهم املعلن كما في 250.000م 2021ديسمبر 31وكانت عدد األسهم املستثمر فيها كما في 
ً
ديسمبر  31سهم، وقد تم قياس القيمة العادلة وفقا

 اح أو الخسائرم وتم اثبات أرباح وخسائر التقييم من خالل األرب2021
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 )بآالف الرياالت( 

 م 31/12/2021 م 31/12/2020 البيان

 66,653 145,861 رصيد أول املدة

 254,657 158,609 قروض إسالمية مستلمة 

 ( 167,486) ( 237,817) قروض مسددة

 153,824 66,653 يتضمن تكلفة اإلقراض

 ( 873) ( 349) تكلفة اإلقراض )مصاريف تمويلية مؤجلة(

 66.304 152.951 

 أ( القروض طويلة األجل

 ب( القروض قصيرة األجل

 م.2021تم الحصول عليها خالل العام  تقر الشركة بعدم وجود أي قروض طويلة األجل

 

 مليون ريال  516,75بمبلغ بموجب اتفاقيات التسهيالت املبرمة مع بنوك محلية حصلت الشركة على تسهيالت بحد ائتماني 
 جميعها قصيرة األجل وذلك لألغراض التالية: 

     تمويل شراء واستيراد املواد الخام الالزمة لإلنتاج. ▪
 تمويل الدورة التشغيلية للشركة ورأس املال العامل.▪
      اء مواد عن طريق الحساب املفتوح الخاص بشركة سابك.شر▪
 وضمانات. مستنديةاعتماد ▪
              مرابحات وتورق.▪
 التحوط من مخاطر العمالت األجنبية. ▪

 وذلك بموجب الضمانات التالية:
        سندات ألمر بالحد األقص ى ملبلغ التسهيالت.▪
 اإلسالمية.اتفاقية عامة لتمويل التجارة ▪
  اتفاقية التحوط الرئيسية.▪

  املعلومات املتعلقة بقروض الشركة

م31/12/2020م31/12/2021

152,951

66,304

القروض قصيرة األجل
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 اسم البنك 

  التسهيالت

 مباشرة واعتمادات  ائتمانيةبدائل  تورق ومرابحات  إجمالي 

 وضمانات بنكية وضمانات شحن  مستندية

ضمانات ابتدائية 

 ونهائية 

تحوط من تقلبات  

 الصرف األجنبي 

 301,500,000 1.500.000    100,000,000 200,000,000 بنك الرياض

 165,250,000 5,250,000 50,000,000 40.000.000 70,000,000 البنك السعودي البريطاني 

50,000,000 - - - 50,000,000 

 516,750,000 6,750,000 50,000,000 140,000,000 320,000,000 إجمالي التسهيالت املمنوحة  

 الرياالت( بآالف) 

 اسم البنك  ( 2021املستحقات ) ( 2021)  تااللتزاما اسم الشركة 

 293 44,019 الصناعيشركة العبداللطيف لالستثمار 

 ساب

 15,445 - الشركة النسيج الشرقية

 - - الشركة الوطنية للغزل 

 - - شركة أدفا للبطانيات 

 15,738 44,019 التزامات ومستحقات ساب  إجمالي

 الرياض  - 53,953 اعتمادات و الضمانات البنكية 

 - 15,738 97,972 املالية ألغراض االيضاح في القوائم  اإلجمالي

 م 2021 املاليألف ريال عن العام (97,972مقابل) 2020 املالي( ألف ريال عن العام 23,555الشركة ) بلغت االلتزامات املالية املحتملة على 

 23,555 2020االلتزامات  إجمالي

 97,972 2021االلتزامات  إجمالي

 م31/12/2020ئتمانية كما في اتفاقيات التسهيالت االئتمانية اال

 االلتزامات املحتملة على الشركة

مقابل خطابات ضمان  م،2021( ألف ريال عن العام املالي 97,972م مقابل )2020( ألف ريال عن العام املالي 23,555املحتملة على الشركة ) االلتزاماتبلغت 

 للشهادات البنكية الصادرة عن تلك البنوك ، وذلك حسب ا واعتمادات
ً
 لجدول التالي :مستندية وذلك طبقا
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, بنك الرياض400,000,000
301,500,000
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165,250,000

التسهيالت االنتمائية الممنوحة للشركة من البنوك

0
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األم( والشركات  لقد قام مراجع الحسابات السادة / شركة السيد العيوطي وشركاه بمراجعة القوائم املالية لشركة العبد الطيف لالستثمار الصناعي )الشركة
م وقائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر املوحدة وقائمة التغير في حقوق 31/12/2021مراجعة قائمة املركز املالي املوحدة كما في التابعة وتضمن ذلك 

 املساهمين وقائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املالية املنتهية في هذا التاريخ وأفاد من خالل تقريره بما يلي: 
م وأداؤها املالي وتدفقاتها النقدية 2021ديسمبر  31املالية املوحدة تعرض بعدل من كافة الجوانب الجوهرية، املركز املالي للشركات في أن القوائم .1

 للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارا
ً
خرى املعتمدة من ت األللسنة املنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

 الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين واملالئمة لظروف الشركة.
 أن أدلة املراجعة التي حصل عليها املراجع كافية ومالئمة ألن تكون أساس إلبداء رأيه. .2
 تمت مراجعة األمور الرئيسية اآلتية:    .3

 تحقق اإليرادات.  -أ
 جارية. إمكانية استرداد الذمم املدينة الت -ب 
 تقييم املخزون.  -جـ 
 املمتلكات واآلالت واملعدات. -د 

 كما أفاد السادة مراجعي الحسابات باإلفادة اآلتية:
 للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في ا-

ً
ململكة العربية إن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد القوائم املالية املوحدة وعرضها صورة عادلة وفقا

ية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين وأحكام نظام الشركات والنظام األساس ي للشركة، السعود
 غش أو وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريفات جوهرية سواء كانت ناتجة عن

 خطأ.
 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية فإنه يمارس الحكم املنهي ويحافظ على نزع-

ً
ة الشك املنهي وكجزء من املراجعة وفقا

خطأ، وتصميم  خالل املراجعة ويقوم بتحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم املالية املوحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو
 وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة تلك املخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأيه. 

 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في-
 مة الرقابة الداخلية بالشركة. فاعلية أنظ

   تقييم مدى مالئمة السياسات املحاسبية املستخدمة، ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.-
 استنتاج مدى مالئمة تطبيق اإلدارة ألساس االستمرارية املحاسبي، استنادا إلى أدلة املراجعة.  -
ت عرض العام وهيكل ومحتوى القوائم املالية املوحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم املالية املوحدة تمثل املعامالتقييم ال-

 واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

م، على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون للتدقيق كمراجع 15/06/2021 عشرة املنعقدة بتاريخ السادسةوافقت الجمعية العامة العادية 
م وتم تحديد 2022م والربع األول من العام املالي  2021وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع )األول والثاني والثالث ( والسنوي من العام املالي حسابات للشركة 

 اتعابه.

 ائم املاليةواجعي حسابات الشركة والقمر

 تقرير مراجعي الحسابات والقوائم املالية



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

لتعاقد معهم لتقديم بتوجيه من لجنة املراجعة وبموافقة من مجلس اإلدارة، واصلت إدارة الرقابة الداخلية والقائمين على عملية التدقيق الداخلي الذين تم ا
 على خطة تمت املوافقة عليها من لجنة املراجعة وأقرها مجلس اإلدارة لتحقيق األهداف 

ً
 :يةاآلتخدمات التدقيق الداخلي بناءا

 ، في الوقت املناسب، حول أداء كل إدارة. ةوذات مصداقي موضوعيةاالطالع بمهمة تزويد لجنة املراجعة بتقارير -
 ي.مساعدة اإلدارة على تطوير أنظمتها اإلدارية واملالية والفنية ملواكبة املستجدات ومتطلبات التنمية وتحقيق االنضباط التشغيلي واملال-
 مراجعة وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل يضمن تقليل املخاطر. -
 العاملين بسياسات الشركة وإجراءاتها. التزامتحديد مدى -
 مراجعة الوسائل لضمان سالمة أصول الشركة والتحقق من الوجود الفعلي.-
 تحديد مدى االعتماد على النظام املالي والبيانات املالية.-
 بمراجعات منتظمة ودورية لألنشطة املختلفة، ورفع التقارير بالنتائج والتوصيات. القيام-
 محاولة منع األخطاء املقصودة وغير املقصودة واتخاذ التدابير.-

واملحاسبية  كانت املهام والوظائف اإلداريةالفحص الدوري لإلدارات، بما في ذلك أنظمة الرقابة وإدارة املخاطر في الشركة، خالل فترات مالئمة لتحديد ما إذا 
بفاعلية، وذلك طبقا للسياسات واإلجراءات والتعليمات املعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة وأفضل املمارسات اإلدارية  إنجازهاوالرقابية يتم 

 بما في ذلك ما يلي:
وحمايتها بما فيها األصول املعلوماتية من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء  الوسائل واألساليب املستخدمة للمحافظة على أصول الشركة.1

 االستخدام واإلهمال وعدم الكفاءة واملمارسات التجارية غير السليمة واإلفصاح غير املالئم أو الفساد.
لوسائل املستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف مدى إمكانية االعتماد على أمن وسالمة املعلومات املالية والتشغيلية املعدة داخل الشركة، وا.2

 والتقرير عن تلك املعلومات.
 بالسياسات والخطط واإلجراءات التي لها تأثير على الشركة. االلتزامالنظم املوجودة لضمان .3
 مدى الفعالية والكفاءة في توظيف املوارد وبتكلفة معقولة..4
وتوصيات بغرض  آراءبنتائج الفحص الذي قامت به املراجعة الداخلية وما تم التوصل إليه من إبالغ املوظفين املسؤولين في اإلدارة التي تم فحصها .5

 التحقق من اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعالجة ما تبين من أوجه ضعف.
املراجعة وفي حالة عدم كفاية تقويم الخطط واإلجراءات املتخذة من قبل اإلدارات ذات العالقة ملعالجة املالحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير .6

 اإلجراءات املتخذة يتم مناقشة هذا األمر مع املوظفين املسؤولين للتأكد من كفاية اإلجراءات املتخذة.
 املساعدة في التخطيط وتصميم وتطوير نظم املعلومات بغرض التأكد من وجود رقابة كافية على األنظمة، وإن جميع إجراءات فحص األنظمة تتم.7

 قت املالئم.في الو

 الرقابة الداخلية والتدقيق

 نطاق عمل املراجعة الداخلية بصفة خاصة القيام بما يلي
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 مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين

 الفصل الرابع 
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كمي يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مكون من سبعة أعضاء تم انتخابهم من الجمعية العامة غير العادية السادسة للشركة بطريقة التصويت الترا

 باألسلوم ( حسب النظام األساس ي للشركة ووفق 23/01/2019م ) ملدة ثالث سنوات تبدأ بتاريخ 16/01/2019هـ املوافق 10/05/1440يوم األربعاء 

باب  املتوافق مع نظام الشركات، ويجوز في كل مرة إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بموافقة الجمعية العامة العادية عند فتح

 للتعريفات الواردة باملادة األولى من الئحة حوكمة الشركات في اململكة 
ً
العربية الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة ، ويتم تصنيف األعضاء وفقا

 بأنه لم 
ً
يحصل السعودية والصادرة عن هيئة السوق املالية كما يتضمن البيان التالي عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع )علما

شركات املساهمة ال وأسماءخالل السنة املالية املنتهية(  رئيس مجلس اإلدارة على طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أكثر

 في مجالس إدارتها.
ً
 التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 مجلس االدارة
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 تصنيف العضو     الخبرة العملية  املستوى التعليمي  املنصب  أسماء أعضاء مجلس االدارة 

عدد مرات     

حضور  

اجتماعات 

 املجلس 

 تاريخ 

 االجتماعات 

 عدد 

االجتماعات  

بعد  

 الجمعية 

 العضوية 

في اللجان  

 االخرى 

 العضوية في  

 مجلس الشركات املساهمة األخرى 

  سليمان عمر 

 العبداللطيف

رئيس      

 املجلس

إتمام مراحل     

التعليم العامة 

 باململكة

 6من  6 غير تنفيذي   سنة  44

 م 24/03/2021

 م 29/03/2021

 م 14/07/2021

 م 18/10/2021

 م 24/11/2021

 م 29/12/2021

4 1 

شركة مجموعة العبد اللطيف  . 1

 القابضة 

 . كابالت البحر األحمر 2

 . شركة مفروشات العبداللطيف3

شركة العبد اللطيف   -4

 لالستثمار الصناعي 

عبدالعزيز عبداللطيف   

 الدليجان 

نائب       

 الرئيس
 6من  6 غير تنفيذي   سنة  42 بكالوريوس إحصاء     

 م 24/03/2021

 م 29/03/2021

 م 14/07/2021

 م 18/10/2021

 م 24/11/2021

 م 29/12/2021

4 3 
شركة العبد اللطيف لالستثمار  

 الصناعي 

عبداللطيف عمر  

 العبداللطيف

العضو  

 املنتدب

اتمام مراحل     

التعليم العامة 

 باململكة

 6من  6 تنفيذي سنة  32

 م 24/03/2021

 م 29/03/2021

 م 14/07/2021

 م 18/10/2021

 م 24/11/2021

 م 29/12/2021

4 1 

. شركة مجموعة العبد اللطيف  1 

 القابضة 

 . شركة توزيع الغاز الطبيعي2

 .  شركة الريف3

 لتكرير السكر

 . شركة مفروشات العبداللطيف4

شركة العبد اللطيف   -5

 لالستثمار الصناعي 

ــر العبداللطيف  ــــد عمــ  عضو  فهـــ
بكالوريوس عالقات     

 عامة
 6من  6 تنفيذي سنة  26

 

 م 24/03/2021

 م 29/03/2021

 م 14/07/2021

 م 18/10/2021

 م 24/11/2021

 م 29/12/2021

4 1 

. شركة مجموعة العبد اللطيف  1 

 القابضة 

 . شركة مفروشات العبداللطيف2

شركة العبد اللطيف لالستثمار  -3

 الصناعي 

فوزي أيوب مصطفى 

 صبري 
 عضو 

بكالوريوس هندسة    

 معمارية
 مستقل    سنة  42

 6من  4

 )حضر وكالة(

 لم يحضر() م24/03/2021

 )لم يحضر( م29/03/2021

 )حضر وكالة(  م14/07/2021

 )حضر وكالة(م18/10/2021

 )حضر وكالة(  م24/11/2021

 )حضر وكالة(   م29/12/2021

4 

 )وكالة(
1 

 . شركة عكاظ 1

 للصحافة والنشر  

شركة العبد اللطيف   -2 

 لالستثمار الصناعي 

 

ماجد عبدالرحمن  

 العسيالن 
 عضو 

ماجستير العلوم   

 اإلدارية 

و بكالوريوس    

 محاسبة 

 6من  6 مستقل     سنة  17

 م 24/03/2021

 م 29/03/2021

 م 14/07/2021

 م 18/10/2021

 م 24/11/2021

 م 29/12/2021

 

4 2 

 . شركة أسمنت املدينة 1 

 . شركة توزيع الغاز الطبيعي2

شركة العبد اللطيف  -3

 لالستثمار الصناعي 

 آجل للخدمات املاليةشركة  -4

 

هشام عبدالرحمن 

 العسكر
 عضو 

بكالوريوس أنظمة    

 وقانون 
 6من  6 مستقل    سنة  13

 م 24/03/2021

 م 29/03/2021

 م 14/07/2021

 م 18/10/2021

 م 24/11/2021

 م 29/12/2021

 

4 2 
شركة العبد اللطيف  

 لالستثمار الصناعي 
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 رئيس اللجنة وأعضائها  اختصاصات ومهام اللجنة اسم اللجنة م

 عدد

اجتماعات   

اللجنة 

خالل     

 السنة

تاريخ اجتماعات اللجنة  

 م 2021خالل العام 

1 
اللجنة 

 التنفيذية

تباشر هذه اللجنة عملية اإلشراف  

على إدارة املخاطر بالشركة ، وتحمل  

مسؤولية وضع األهداف طويلة األجل  

للشركة ، والقيام بمراقبة وقياس  

 مدى تحقق هذه األهداف.

1-)
ً
 عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان )رئيسا

2- )
ً
 عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف )عضوا

( فهد بن -3
ً
 عمر العبداللطيف )عضوا

 4من  4

 م 07/07/2021

 م 07/03/2021

 م 17/11/2021

 م 28/12/2021

 

 لجنة املراجعة  2

التأكد من كفاية أنظمة الرقابة 

الداخلية، والتوصية ملجلس اإلدارة  

بتعين املحاسبين القانونيين، ودراسة  

القوائم املالية األولية والسنوية ورفع 

ملجلس اإلدارة، ودراسة  تقارير بشأنها 

السياسات املحاسبية املتبعة  

 والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنه. 

1)
ً
 . ماجد عبد الرحمن العسيالن )رئيسا

2 )
ً
 .  عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان )عضوا

3- )
ً
 صالح حسن آل الشيخ )عضوا

 6من  6

 

 م 24/03/2021

 م 11/04/2021

 م 18/05/2021

 م 12/08/2021

 م 08/11/2021

28/12/2021 

 

3 
لجنة املكافآت                                                   

 والترشيحات 

تدرس هذه اللجنة مختلف 

املوضوعات ذات األهمية والرفع 

بتوصياتها إلى مجلس اإلدارة ومنها  

وضع سياسات واضحة لتعويضات  

ومكافآت مجلس اإلدارة وكبار  

وكذلك التوصية للمجلس  التنفيذين 

بالترشيح لعضوية املجلس والتأكد من 

السياسات واملعايير املعتمدة ونظام  

 الحوكمة 

1- )
ً
 هشام بن عبد الرحمن العسكر )رئيسا

2-  )
ً
 فوزي بن أيوب صبري )عضوا

3-  )
ً
 سليمان بن عمر العبداللطيف )عضوا

 3من3

 م 02/11/2021

 م 22/11/2021

 م 27/12/2021

 

4 
لجنة إدارة  

 املخاطر  

تشرف لجنة إدارة املخاطر التابعة  

ملجلس اإلدارة )اللجنة( على أنشطة 

إدارة املخاطر كافة التي تجري في 

مختلف أقسام الشركة في سبيل  

تحديد مخاطر العمل الرئيسية كافة،  

وتقييمها، وإدارتها. إلى ذلك ، تضمن  

اللجنة وجود أنظمة ، وسياسات ،  

رة هذه املخاطر وإجراءات إلدا

والحرص على إحالة مسائل املخاطر  

 الرئيسية على مجلس اإلدارة.

1- )
ً
 هشام بن عبد الرحمن العسكر )رئيسا

2-  )
ً
 عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان )عضوا

3- )
ً
 ماجد عبدالرحمن العسيالن )عضوا

 م 26/05/2021 1من 1

 لجان املجلس واختصاصاتها

 أسماء أعضاء مجلس االدارة
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 الخبرات االسم م

 سنة في اإلدارة والصناعة واإلنتاج باإلضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان   44خبرة  سليمــــــان عمـــر العبد اللطيف 1

 سنة في مجال اإلدارة والصناعة واالنتاج. باإلضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان   32خبرة  عبداللطيف عمـر العبداللطيف 2

 سنة في مجال اإلدارة والصناعة واإلنتاج. باإلضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان   26خبرة  فهــــــــــــد عمـــر العبد اللطيف 3

 سنة في مجال املقاوالت واالستشارات اإلدارية  باإلضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان.  42خبرة  عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان  4

 فوزي بن أيوب مصطفى صبري  5

ســنة في مجال  نشــاط املقاوالت وتجارة وصــناعة الســيارات وخدماتها والتجهيزات األمنية، و ادارة شــركة    42خبرة 

ــــــناد الدولية  ــــــنيع واالســ ــــــةالتصــ ــــــوية مجالس عدد من  ، القابضــ ــــــافة لعضــ ــــــناعة ،  باإلضــ ــــــركة التدريع للصــ ادارة شــ

 الشركات واللجان 

 ماجد بن عبدالرحمن العسيالن  6
ببنك الرياض ونظم املعلومات  والشــؤون املالية واإلدارية  باإلضــافة لعضــوية   االئتمان ســنة في  اإلدارة و   17خبرة 

 مجالس عدد من الشركات واللجان 

 هشام بن عبدالرحمن العسكر 7

ـــــتثمـارات القـانونيـة، وبـاحـث    13خبرة  ـــ ـــ ـــــنـة في املحـامـاة واالســ ـــ ـــ ـــــص   فيســ ـــ ـــ ـــــاديـة، متخصــ ـــ ـــ ـــــؤون االقتصــ ـــ ـــ أنظمـة   فيالشــ

.  باإلضــــافة لعضــــوية مجالس عدد من الشــــركات  القانونيالشــــركات واالوراق املالية والقضــــايا التجارية. مســــتشــــار  

 واللجان 

 

 

 

 املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية  االسم م

ــر العبد اللطيف  1  سليمــــــان عمـ

رئيس مجلس إدارة شركة العبداللطيف 

مدير عام شركة   -لالستثمار الصناعي

 مفروشات العبداللطيف

رئيس مجلس إدارة شركة  

 -العبداللطيف لالستثمار الصناعي

مدير عام شركة مفروشات  

 العبداللطيف

إتمام مراحل التعليم 

 العام باململكة 

 عبداللطيف عمـر العبداللطيف 2
العضو املنتدب والرئيس  -عضو مجلس إدارة

 التنفيذي
 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 

إتمام مراحل التعليم 

 العام باململكة 

ـــد عمـــر العبد اللطيف 3 ـــ ـــ  فهـــ
الرئيس التنفيذي نائب  –عضو مجلس إدارة 

 لشركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي

نائب الرئيس   –عضو مجلس إدارة 

التنفيذي لشركة العبداللطيف  

 لالستثمار الصناعي 

 بكالوريوس إعالم 

 عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان  4

متقاعد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة  

العبداللطيف ، ورئيس اللجنة التنفيذية 

 ة املراجعةوعضو لجن

متقاعد، نائب رئيس مجلس إدارة  

شركة العبداللطيف ، ورئيس اللجنة 

 التنفيذية وعضو لجنة املراجعة 

 بكالوريوس إحصاء 

 فوزي بن أيوب مصطفى صبري  5

عضو مجلس إدارة بشركة العبداللطيف 

رئيس مجلس إدارة  -لالستثمار الصناعي

 سادن العربة 

عضو مجلس إدارة بشركة  

 -العبداللطيف لالستثمار الصناعي

 رئيس مجلس إدارة سادن العربة 

بكالوريوس الهندسة 

 املعمارية

 ماجد بن عبدالرحمن العسيالن  6

عضو مجلس إدارة بشركة العبداللطيف 

الرئيس التنفيذي  –لالستثمار الصناعي 

 بشركة أسمنت املدينة 

عضو مجلس إدارة بشركة  

–لالستثمار الصناعي العبداللطيف 

الرئيس التنفيذي  بشركة أسمنت  

 املدينة

ماجستير إدارة  

 أعمال

 بكالوريوس محاسبة

 هشام بن عبدالرحمن العسكر 7

 -عضو مجلس إدارة بشركة العبداللطيف

رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه 

 للمحاماة واالستثمارات القانونية

عضو مجلس إدارة بشركة  

رئيس مجموعة هشام  -العبداللطيف

العسكر وشركاه للمحاماة  

 واالستثمارات القانونية

 بكالوريوس أنظمة

 أسماء أعضاء اللجان                      
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 لجنة املراجعة   

 

 

 

 

 

 الخبرات املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية  االسم م

 عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان  1

متقاعد، نائب رئيس مجلس  

  العبداللطيف،إدارة شركة 

ورئيس اللجنة التنفيذية  

 وعضو لجنة املراجعة

متقاعد، نائب رئيس مجلس  

  العبداللطيف،إدارة شركة 

ورئيس اللجنة التنفيذية  

 ورئيس لجنة املراجعة

بكالوريوس  

 إحصاء

سنة في مجال  42خبرة 

اإلدارية واالستشارات  املقاوالت

لعضوية مجالس  باإلضافة

 عدد من الشركات واللجان.

 ماجد بن عبدالرحمن العسيالن  2

عضو مجلس إدارة بشركة  

العبداللطيف لالستثمار 

الرئيس التنفيذي   –الصناعي 

 املساعد بشركة أسمنت املدينة 

عضو مجلس إدارة بشركة  

العبداللطيف لالستثمار 

الرئيس  –الصناعي 

التنفيذي  املساعد بشركة  

 أسمنت املدينة 

ماجستير  

 ةإدار 

 أعمال

بكالوريوس  

 محاسبة 

سنة في  اإلدارة و   17خبرة 

ببنك الرياض ونظم   االئتمان 

املعلومات  والشئون املالية  

واإلدارية  باإلضافة لعضوية  

مجالس عدد من الشركات 

 واللجان 

 صالح حسن آل الشيخ 3

عضو لجنة مراجعة بشركة  

مراقب مالي   -العبداللطيف 

 بشركة الطيران املدني القابضة

  –م 2021حتى شهر مارس 

املدير التنفيذي لإلدارة املالية 

واالستثمار ملؤسسة حديقة 

 امللك سلمان. 

الطيران  مراقب مالي بشركة 

عضو  -املدني القابضة 

لجنة مراجعة بشركة  

 العبداللطيف

بكالوريوس  

إدارة 

 أعمال

ماجستير  

إدارة 

 أعمال

عضو لجنة مراجعة بشركة  

عضو لجنة  –العبداللطيف 

ير  مراجعة بشركة الريف لتكر 

السكر، مراقب مالي بشركة 

أسمنت املدينة، محلل مالي 

 شركة سابك 

 الخبرات املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية  االسم م

 عبداللطيف عمـر العبداللطيف 1
العضو املنتدب والرئيس  

 التنفيذي

العضو املنتدب والرئيس  

 التنفيذي

إتمام  

مراحل 

التعليم 

العام 

 باململكة

سنة في مجال اإلدارة   32خبرة 

والصناعة واالنتاج. باإلضافة  

لعضوية مجالس عدد من 

 الشركات واللجان 

ـــد عمـــر العبد اللطيف 2 ـــ ـــ  فهـــ

نائب   –عضو مجلس إدارة 

الرئيس التنفيذي لشركة  

العبداللطيف لالستثمار 

 الصناعي

نائب   –عضو مجلس إدارة 

الرئيس التنفيذي لشركة  

العبداللطيف لالستثمار 

 الصناعي

بكالوريوس  

 إعالم

سنة في مجال اإلدارة   26خبرة 

والصناعة واإلنتاج. باإلضافة  

لعضوية مجالس عدد من 

 الشركات واللجان 

3 
عبدالعزيز بن عبداللطيف  

 الدليجان 

متقاعد، نائب رئيس مجلس  

إدارة شركة العبداللطيف ،  

اللجنة التنفيذية وعضو  ورئيس 

 لجنة املراجعة 

متقاعد، نائب رئيس  

مجلس إدارة شركة  

العبداللطيف ، ورئيس  

اللجنة التنفيذية وعضو  

 لجنة املراجعة 

بكالوريوس  

 إحصاء

سنة في مجال  42خبرة 

املقاوالت واالستشارات اإلدارية  

باإلضافة لعضوية مجالس عدد 

 من الشركات واللجان.

 اللجنة التنفيذية
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 الخبرات املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية  االسم م

 هشام بن عبدالرحمن العسكر 1

عضو مجلس إدارة بشركة  

رئيس مجموعة  - العبداللطيف

هشام العسكر وشركاه  

للمحاماة واالستثمارات 

 القانونية

عضو مجلس إدارة بشركة  

رئيس   -العبداللطيف

مجموعة هشام العسكر  

وشركاه للمحاماة 

 واالستثمارات القانونية

بكالوريوس  

 أنظمة 

سنوات في املحاماة  13خبرة 

واالستثمارات القانونية، وباحث 

الشؤون االقتصادية،   في

أنظمة الشركات   فيمتخصص 

واالوراق املالية والقضايا 

.   القانونيالتجارية. مستشار 

باإلضافة لعضوية مجالس عدد 

 من الشركات واللجان 

ــر العبد اللطيف  2  سليمــــــان عمـ

شركة   رئيس مجلس إدارة

العبداللطيف لالستثمار 

مدير عام شركة   -الصناعي

 مفروشات العبداللطيف

رئيس مجلس إدارة شركة  

العبداللطيف لالستثمار 

مدير عام شركة   -الصناعي

 مفروشات العبداللطيف

إتمام  

مراحل 

التعليم 

العام 

 باململكة

سنة في اإلدارة  44خبرة 

والصناعة واإلنتاج باإلضافة  

لعضوية مجالس عدد من 

 الشركات واللجان 

 فوزي بن أيوب مصطفى صبري  3

عضو مجلس إدارة في شركة  

العبداللطيف لالستثمار 

رئيس مجلس اإلدارة   -الصناعي 

 سادن العربةملجموعة 

عضو مجلس إدارة في 

شركة العبداللطيف 

رئيس  -لالستثمار الصناعي 

مجلس اإلدارة ملجموعة 

 سادن العربة 

بكالوريوس  

الهندسة  

 الكهربائية 

 (وزارة اإلعالمسنوات )6-

سنة )شركة الزقزوق  13 -

سنة )مجموعة   18 - ومتبولي(

سنوات  7 - متبولي املتحدة(

 إدارة أعمال

 اخلربات املؤهالت  الوظيفة السابقة  احلالية الوظيفة  الامس م 

 هشام بن عبدالرحمن العسكر 1

عضو مجلس إدارة بشركة  
رئيس مجموعة  - العبداللطيف

هشام العسكر وشركاه  
للمحاماة واالستثمارات 

 القانونية

عضو مجلس إدارة بشركة  
رئيس  - العبداللطيف

مجموعة هشام العسكر  
وشركاه للمحاماة 

 واالستثمارات القانونية

بكالوريوس  
 أنظمة 

سنوات في املحاماة  13خبرة 
واالستثمارات القانونية، وباحث 

الشؤون االقتصادية،   في
أنظمة الشركات   فيمتخصص 

واالوراق املالية والقضايا 
.   القانونيالتجارية. مستشار 

باإلضافة لعضوية مجالس عدد 
 من الشركات واللجان 

 عبدالرحمن العسيالن ماجد بن  2

عضو مجلس إدارة بشركة  
العبداللطيف لالستثمار 

الرئيس التنفيذي   –الصناعي 
 شركة أسمنت املدينة ل

عضو مجلس إدارة بشركة  
العبداللطيف لالستثمار 

الرئيس  –الصناعي 
شركة أسمنت  لالتنفيذي 

 املدينة

ماجستير  
 أعمال ةإدار 

بكالوريوس  
 محاسبة 

سنة في  اإلدارة و   17خبرة 
ببنك الرياض ونظم   االئتمان 

املعلومات  والشئون املالية  
واإلدارية  باإلضافة لعضوية  
مجالس عدد من الشركات 

 واللجان 

عبدالعزيز بن عبداللطيف   3
 الدليجان 

متقاعد، نائب رئيس مجلس  
إدارة شركة العبداللطيف ،  

ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو  
 لجنة املراجعة 

اعد، نائب رئيس  متق
مجلس إدارة شركة  

العبداللطيف ، ورئيس  
اللجنة التنفيذية وعضو  

 لجنة املراجعة 

بكالوريوس  
 إحصاء

سنة في مجال املقاوالت  42خبرة 
واالستشارات اإلدارية  باإلضافة 

لعضوية مجالس عدد من 
 الشركات واللجان.

 لجنة املكافآت والترشيحات

 املخاطر والحوكمة وااللتزاملجنة إدارة 
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 الخبرات املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية  االسم م

 عبداللطيف عمر  العبداللطيف 1
العضو املنتدب / الرئيس  

 التنفيذي

العضو املنتدب / الرئيس  

 التنفيذي

إتمام مراحل 

التعليم 

العام 

 باململكة

سنة في مجال اإلدارة   32خبرة 

والصناعة واالنتاج. باإلضافة  

لعضوية مجالس عدد من 

 الشركات واللجان 

 فهد عمر العبداللطيف 2
عضو مجلس اإلدارة / نائب 

 الرئيس التنفيذي 

عضو مجلس اإلدارة / 

 نائب الرئيس التنفيذي 

بكالوريوس  

 إعالم

سنة في مجال اإلدارة   26خبرة 

والصناعة واإلنتاج. باإلضافة  

لعضوية مجالس عدد من 

 الشركات واللجان 

 املدير املالي  املدير املالي  أحمد  خالف   3
بكالوريوس  

 محاسبة 

سنة في مجال املالية في عدد  31 

 من الشركات الصناعية 

 سعد محمد سعد القرني  4

 البشريةمدير عام املوارد 

وعالقات املستثمرين وأمين سر  

 املجلس 

 البشريةمدير عام املوارد 

وعالقات املستثمرين  

 وأمين سر املجلس

بكالوريوس  

 إدارة أعمال

سنة في مجال اإلدارة   26خبرة 

واملوارد البشرية والشئون 

وامانة سر مجلس   – اإلدارية

 االدارة

 الرئيس التنفيذي مستشار  مستشار الرئيس التنفيذي  عادل شعار 5

بكالوريوس  

هندسة  

 معمارية

سنة في مجال اإلدارة   33

 واإلنتاج 

 اإلدارة التنفيذية
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 اسم العضو 
اإلدارة   سعض ومجلالتي يكون  تأسماء الشركا

 في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
ً
 عضوا

داخل  

 اململكة/

 خارج 

 اململكة 

 الكيان القانوني 

  /مساهمة مدرجة  (

 /مساهمة غير مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة

( 

التي يكون عضو مجلس   تأسماء الشركا

في مجالس إداراتها السابقة   اإلدارة عضو

 مديريها أو من 

داخل  

 اململكة/

 خارج 

 اململكة 

 الكيان القانوني 

 /مساهمة   مدرجة (

 /ةغير مدرجمساهمة 

ذات مسؤولية  

 )محدودة

سليمان عمر 

 العبداللطيف

 شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة 

 كابالت البحر األحمر شركة 

 شركة مفروشات العبداللطيف 

 الصناعي شركة العبد اللطيف لالستثمار  

 داخل 

 داخل 

 داخل 

 داخل 

 مقفلة مساهمة 

 مساهمة مغلقة 

 مساهمة مغلقة 

 مساهمة مدرجة

 شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة 

 شركة اسمنت املدينة

 شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي 

 داخل 

 داخل 

 داخل 

 مساهمة مقفلة 

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

 

عبدالعزيز 

عبداللطيف  

 الدليجان 

 مساهمة مدرجة داخل  شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي  مساهمة مدرجة داخل  شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي 

عبداللطيف  

عمر   

 العبداللطيف

 شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة 

 غير تنفيذي  – شركة توزيع الغاز الطبيعي

 لتكرير السكر   شركة الريف

 مفروشات العبداللطيف شركة 

 شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي 

 داخل 

 داخل 

 داخل 

 داخل 

 داخل 

 مساهمة مقفلة 

 مدرجةمساهمة 

 مساهمة مقفلة 

 مساهمة مقفلة 

 مساهمة مدرجة

 شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة 

 شركة توزيع الغاز الطبيعي 

 شركة الريف لتكرير السكر 

 لالستثمار الصناعي شركة العبداللطيف 

 داخل 

 داخل 

 داخل 

 داخل 

 مساهمة مقفلة 

 مساهمة مقفلة 

 مساهمة مقفلة 

 مساهمة مدرجة

فهـــــــد عمــــر  

 العبداللطيف

 شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة 

 شركة مفروشات العبداللطيف 

 شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي 

 داخل 

 داخل 

 داخل 

 مساهمة مقفلة 

 مقفلة مساهمة 

 مساهمة مدرجة

 شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة 

 شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي 

 

 داخل 

 داخل 

 

 مساهمة مقفلة 

 مساهمة مدرجة

 

فوزي أيوب 

مصطفى  

 صبري 

 شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي 

 شركة عكاظ  للصحافة والنشر

 داخل 

 داخل 

 مساهمة مدرجة

 محدودة ذات مسؤولية 

شركة العبد اللطيف لالستثمار  

 الصناعي 

 شركة عكاظ  للصحافة والنشر

 داخل 

 داخل 

 

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة 

ماجد  

عبدالرحمن  

 العسيالن 

 شركة أسمنت املدينة

 شركة توزيع الغاز الطبيعي 

 شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي 

 شركة آجل للخدمات املالية  

 داخل 

 داخل 

 داخل 

 مساهمة مدرجة

 املوازي  مساهمة مدرجة

 مساهمة مقفلة 

 مساهمة مقفلة 

شركة العبد اللطيف لالستثمار  

 الصناعي 

 شركة أسمنت املدينة

 شركة توزيع الغاز الطبيعي 

 داخل 

 داخل 

 داخل 

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مقفلة 

هشام 

عبدالرحمن  

 العسكر 

 مساهمة مدرجة داخل  شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي 
 لصناعي اشركة العبد اللطيف لالستثمار 

 
 داخل 

 

 مساهمة مدرجة

 

الشركات داخل اململكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة 
 الشركة عضوا في مجالس ادارتها الحالية و السابقة او من مديريها
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 اسم من تعود له املصلحة  م
 م 31/12/2021حتى  م 01/01/2021العامبداية 

 نسبة التغيير 
 أدوات الدين  عدد األسهم   أدوات الدين  عدد األسهم 

ــر العبد اللطيف   1   %0 - 2.031.250 - 2.031.250 سليمــــــان عمـ

 %95.08- - 100.000 - 2.031.250 عبداللطيف عمـر العبداللطيف 2 

ـــد عمـــر العبد اللطيف 3  ـــ ـــ  %0 - 1000 - 1000 فهـــ

 %0 - 1250 - 1250 عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان  4 

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

 %91.00- - 100 - 1111 ماجد بن عبدالرحمن العسيالن  6 

 %0 - 1200 - 1200 هشام بن عبدالرحمن العسكر 7 

 صلة القرابة  اسم من تعود له املصلحة  م
 م 31/12/2021حتى  م 01/01/2021بداية العام

 نسبة التغيير 

 أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات الدين  عدد األسهم 

ــر العبد  1  - - - - - - اللطيف سليمــــــان عمـ

 - - - - - - عبداللطيف عمـر العبداللطيف 2

ـــد عمـــر العبد اللطيف 3 ـــ ـــ  - - - - - - فهـــ

 - - - - - - عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان  4

 - - - - - - فوزي بن أيوب مصطفى صبري  5

 - - - - - - ماجد بن عبدالرحمن العسيالن  6

 - - - - - - عبدالرحمن العسكرهشام بن  7

 وصف ألي مصلحة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء املجلس أو كبار التنفيذيين

وصف ألي مصلحة وحقوق اكتتاب تعود لزوجات 
 األعضاء وكبار التنفيذين وابنائهم القصر
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 : األعضاء املستقلين 
ً
 أوال

فوزى 

صبرى    

 أيوب 

100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

هشام 

 العسكر 
100,000 18,000 3,000 12,000 0 0 0 133,000 0 0 0 0 0 133,000 0 133,000 0 

ماجد  

 العسيالن 
100,000 18,000 3,000 21,000 0 0 0 142,000 0 0 0 0 0 142,000 0 142,000 0 

 0 375,000 0 375,000 0 0 0 0 0 375,000 0 0 0 33,000 6,000 36,000 300,000 املجموع 

 : األعضاء غير التنفيذيين 
ً
 ثانيا

سليمان  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 العبداللطيف 

عبدالعزيز  

 الدليجان 
100,000 18,000 3,000 30,000 0 0 0 151.000 0 0 0 0 0 151.000 0 151.000 0 

 0 151.000 0 151.000 0 0 0 0 0 151.000 0 0 0 30,000 3,000 18,000 100,000 املجموع

 : األعضاء التنفيذيين
ً
 ثالثا

عبدالطيف  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 العبداللطيف 

فهد  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 العبداللطيف 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 املجموع

 مكافآت أعضاء مجلس االدارة تآجدول املكاف
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 املكافآت املتغيرة الثابتة املكافآت

املجموع 
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عبداللطيف 

 اللعبداللطيف 

الرئيس  

 التنفيذي
600.000 - 38.684 638.684 - - - 638.684 

 178.146 8.250 33.000 33.000 136.896 6.996 30.900 99.000 دير املالي امل احمد خالف 

 عادل شعار

مدير تخطيط 

استراتيجي  

 واستثمار

420.000 87.000 39.900 546.900 151.000 151.000 35.000 732.900 

 كتاريا
فني ميكانيكي 

 إنتاج
117.00 40.950 7.785 165.735 246.000 246.000 9.750 421.485 

 جوستينو
 ميكانيكيفني 

 إنتاج
258.000 90.300 51.786 400.086 38.500 38.500 21.500 460.086 

 القرني سعد 

مدير املوارد 

  -البشرية

مدير عالقات  

-املستثمرين 

أمين سر  

 املجلس 

 

 

228.000 

 

 

79.800 

 

 

64.874 

 

 

372.674 

 

63.000 

 

63.000 

 

23.750 

 

459.424 

 وانج
فني ميكانيكي 

 إنتاج
120.000 42.000 22.266 184.266 225.000 225.000 10.000 419.266 

 3.309.991 108.250 756.500 756.500 2.445.241 232.291 370.950 1.842.000 املجموع

 مكافآت كبار التنفيذيين
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 اسم العضو

 

 املجموع بدل حضور الجلسات املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(

 أعضاء لجنة املراجعة

 18.000 18.000 0 .  عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان 1

 18.000 18.000 0 . ماجد عبدالرحمن العسيالن 2

 18.000 18.000 0 . صالح حسن آل الشيخ3

 54.000 54.000 0 3املجموع :  

 أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات

 0 0 0 .  سليمان عمر العبداللطيف1

 0 0 0 . فوزي أيوب صبري 2

 9,000 9,000 0 . هشام عبدالرحمن العسكر3

 9.000 9.000 0 3املجموع :  

 أعضاء اللجنة التنفيذية 

 12.000 12.000 0 . عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان 1

 0 0 0 . عبداللطيف عمر العبداللطيف2

 0 0 0 . فهد عمر العبداللطيف3

 12.000 12.000 0 3املجموع :  

 أعضاء لجنة املخاطر والحوكمة وااللتزام

 3,000.0 3,000.0 0 عبدالرحمن العسكر.هشام  1

 3,000.0 3,000.0 0 . ماجد عبدالرحمن العسيالن 2

 3,000.0 3,000.0 0 .عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان 3

 9,000.0 9,000.0 0 3املجموع :  

 أسباب الطلب تاريخ الطلب  املساهمين عدد طلبات الشركة لسجل 

 إجراءات الشركة  2021\2\23 1

 الجمعية العامة ) كميات (  2021\5\19 2

 أخرى )تفصيلي( 2021\5\19 3

 أخرى  2021\5\26 4

 إجراءات الشركة  2021\6\8 5

 الجمعية العامة  2021\6\15 6

 أخرى  2021\8\5 7

 أخرى  2021\11\23 8

 مكافآت أعضاء اللجان

 طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
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 العقوبات والجزاءآت املفروضة

 املساهمون 

 سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية

 .تقر الشركة أنه لم يتم توقيع أية عقوبات أو قيد احتياطي على الشركة من قبل هيئة السوق املالية، أو أي جهة حكومية أخرى 

 التنفيذية وفق نظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية.تم إعداد سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة 

تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين على ضوء نظام الشركات والضوابط  
 واإلجراءات التنظيمية والنظام األساس ي للشركة والئحة حوكمة الشركات.

 
ً
 أوال

 

 ثانًيا

 تاملعايير العامة للمكافآ
 للمعايير  

ً
تختص لجنة املكافآت والترشيحات بالتوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء املجلس واللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 التالية: 
 أن تكون املكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.-
 لشركة على املدى الطويل.أن تكون املكافآت بغرض حث أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية على إنجاح ا-
 على املؤهالت العلمية والخبرات العملية، ومستوى األداء )األخذ في -

ً
ممارسات الشركات األخرى في  االعتبارأن تحدد املكافآت بناءا

 تحديد املكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات(.
 لذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.القطاع ا االعتباراألخذ في -
 أن تستهدف استقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم املبالغة فيها.-
 يجوز أن تكون مكافآت أعضاء املجلس متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته واملهام املنوط بها.-

 

ا
ً
 ثالث

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تتكون مكافأة أعضاء املجلس من مبلغ معين أو بدل حضور الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو -

 نظام الشركات.أكثر من هذه املزايا وبما ال يتجاوز مع ما نص عليه 
يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس -

اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من املزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء املجلس 
 إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات إن وجدت.بوصفهم عاملين أو 

 عما ورد في -
ً
وفي جميع األحوال يجب أال يتجاوز مجموع ما حصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية وعينية سنويا

 باالعتبار عدد حضور الجلسات.
ً
 نظام الشركات أخذا

 ووضع سياساتها العامة، وبالتالي يتمتعون جميعهم بحقوق معينة نصيعد املساهمون هم املالك الحقيقيون للشركة، وهم بمجموعهم لهم الحق الوحيد إلدارة الشركة 
ومن املسلم به انه من  –ملونها عليها النظام لحفظ حقوقهم ، إال أنهم في أغلب األحوال ال يتحملون مسؤولية إدارة الشركة وأعمالها إال من جانب خسارة أسهمهم التي يح

لجمعيات العمومية، أو التصويت عليها ،وحق مناقشة أداء اإلدارة التنفيذية خالل الفترة املعنية وحق التصويت على جميع أهم الحقوق و املزايا للمساهمين حق حضور ا
ت في ية ، وكذلك حق التصوياملوضوعات املهمة املدرجة في جدول في جدول االجتماع كاملوافقة على زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة من خالل الجمعية العامة غير العاد

د التصفية بعد سداد اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركة ، وكذلك حق التصويت على توزيع أرباح الشركة و قدرها ، وأخيرا حق الحصول على املتبقي من الشركة عن
يث إنه من املتعارف عليه في أبجديات أسواق الدائنين. ومن أجل ضمان االلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق املساهمين وحقوق أصحاب املصالح. ح

لس إدارات الشركات املساهمة، املال أن هناك مجموعة من الحقوق واملزايا ملالك أسهم الشركات املساهمة العامة واملدرجة بالسوق التي يجب املحافظة عليها من قبل مجا
 وليس ملصلحة بعض املالك دون غيرهم.والذين من املفترض أن يكونوا ممثلين حقيقيين ملصلحة جميع املالك 

وزيع وحق املساهمين في التصرف هذا وتعتمد شركة العبد اللطيف نظاما يؤمن حق املساهمين في أمور عديدة منها حق املساهمين في الحصول على حصة من األرباح القابلة للت
املساهمين في ترشيح أو عزل أعضاء مجالس إدارة الشركة وأعضاء لجنة املراجعة. وحق املساهمين في تعين مراجعي في األسهم )بما يتفق مع األنظمة واللوائح املعمول بها( وحق 

فة تماعات الجمعية العامة، باإلضاحسابات الشركة. كما أن الشركة ملتزمة بتزويد املساهمين بمعلومات كافية و في الوقت املناسب فيما يتعلق بتاريخ وموقع وجدول أعمال اج
طرح أسئلة على املجلس خالل اجتماعات الى معلومات كاملة و في الوقت املحدد فيما يتعلق بالقضاء التي سيتم اتخاذ قرارا بشأنها في االجتماع، وذلك مع منح املساهمين فرصة ل

تشمل عدة حقوق تنص عليها األنظمة، منها حق الحصول على الجمعية العامة وذلك في حالة وجود أي استفسارات على البنود املطروحة و املدرجة ضمن جدول األعمال 
علية جهتان تنفيذيتان هما هيئة املعلومات املالية و غير املالية الدورية بكل شفافية ووضوح التي يجب على الشركة املساهمة في تقديمها للمساهمين، وهذا الجانب تشرف 

ت الالزمة وتعاقب الشركات حتى تأخرها عن اإلعالن في املهاة املحددة ، والجهة الثانية هي وزارة التجارة حيث تشرف هي السوق املالية التي تتابع بدقة اإلعالنات واإلفصاحا
معيات العمومية ملقدمة في اجتماع الجأيضا على إيداع املراكز املالية سنويا و متابعة اشتراطات األنظمة فيها. كما أن من حقوق املساهمين حق الحضور والتصويت على البنود ا

 للمساهمين، واملجلس مسؤول أمام املساهمين عن التوجهات االستراتيجية للشركة، والرقابة الفعالة على اإلدارة.
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 مكافآت أعضاء اللجان رابًعا

 على توصية لجنة املكافآت والترشيحات.يعتمد مجلس اإلدارة بدل حضور ألعضاء اللجان املنبثقة عنه وذلك -
ً
 بناءا

 يجوز صرف مكافآت ألعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة في نهاية العام بموافقة الجمعية العمومية.-

 مكافآت اإلدارة التنفيذية
تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بمراجعة املكافأة السنوية لكبار التنفيذيين حسب مؤشرات قياس األداء املعتمدة من -

 :ما يليقبل مجلس اإلدارة وتشمل مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية على 
 راتب أساس ي يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي.-
 بدالت تشمل بدل سكن وبدل مواصالت.-
 ين طبي له ولعائلته حسب سياسة املوارد البشرية.تأم-
 تأمين إصابات العمل والعجز الكلي أو الجزئي والوفاة أثناء العمل.-
 للتقييم السنوي.-

ً
 مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات قياس األداء وفقا

سة املوارد البشرية مزايا أخرى تشمل إجازة سنوية وتذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل وسيا-
 املعتمدة من قبل الشركة.

يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة املكافآت لإلدارة التنفيذية حسب توصية لجنة املكافآت والترشيحات واعتماد -
 املجلس.

 أحكام عامة
 ال يجوز ألعضاء املجلس التصويت على بند مكافآت املجلس في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.-
 تقوم الشركة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء املجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير -

ً
السنوي ملجلس اإلدارة وفقا

 للضوابط الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق املالية.
يتم إعداد إجراءات صرف املكافآت السنوية الخاصة بأعضاء املجلس واللجان بتنسيق من أمين سر املجلس مع اإلدارة -

 املالية على أن يتم اعتماد صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
ف بدل حضور اجتماعات املجلس واللجان بعد نهاية الجلسات، أما املكافأة السنوية للمجلس أو اللجان فتدفع يجوز صر-

 بعد إقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

 تفاصيل مكافآت أعضاء املجلس ولجانه
 أعضاء مجلس اإلدارة -أ
 ريال عن حضور الجلسة الواحدة. 3000حضور مبلغ صرف بدل -
 تأمين حجز الفندق لألعضاء القادمين من خارج مدينة الرياض لحضور االجتماع.-
 تأمين تذاكر السفر على درجة رجال األعمال لألعضاء القادمين من خارج مدينة الرياض لحضور االجتماع.-
 ألف ريال بعد موافقة الجمعية العمومية. 100منح مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء املجلس قدرها -

 أعضاء اللجان -ب
 ريال عن حضور الجلسة الواحدة. 3000صرف بدل حضور مبلغ قدره -
يتم العمل بما جاء في هذه السياسة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، ويتم عرض أي تعديالت -

 دوره بمراجعة تلك التعديالت والتوصية بها للجمعية العامة العتمادها.مقترحة على مجلس اإلدارة، والذي يقوم ب
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اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وتدوينها في محضر  للجمعية يطلع مجلس اإلدارة على اقتراحات ومالحظات املساهمين حيال الشركة وأدائها من خالل 

صال مقترحات العامة ويتم تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بنسخة من املحضر الذي يشتمل على مقترحات ومالحظات املساهمين املطروحة، كما يستقبل مركز االت
ارة وعالقات املستثمرين وإطالع مجلس اإلدارة على املقترحات واملالحظات املهمة بصورة واستفسارات املساهمين ويتم دراستها من خالل أمين سر مجلس اإلد

 مقترحات املساهمين الواردة من خالل البريد اإللكتروني والتفاعل معها وإحاطة أعضاء مجلس اإلدارة بها.
ً
  منتظمة وأيضا

ً
كما يحيط رئيس مجلس اإلدارة علما

 رة بخاصة غير التنفيذيين بمقترحات املساهمين إن وجدت.في أول اجتماع ألعضاء مجلس اإلدا

 

وبخاصة غير -مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  اإلجراءات التي اتخذها 

 بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.  -التنفيذيين
ً
 علما

 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه

ت والترشيحات وذلك باستخدام نماذج معدة لهذا الغرض والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة املكافئات آأعضاء مجلس اإلدارة من خالل لجنة املكافيتم تقييم 
 والترشيحات وتمت املوافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة ويشتمل النموذج على املعايير التالية وهي على سبيل املثال ال الحصر:

 ركة النشطة باملعلومات واألفكار لألعضاءتقييم املشا▪
 تقييم االلتزام بحضور االجتماعات بانتظام▪
 تقييم تقديم اآلراء الصادقة واملتميزة حيال القضايا املطروحة▪
 تقييم الفاعلية في اتخاذ املواقف البناءة والنقاش بإقناع وتقبل املالحظات وردود الفعل.▪
 الالزمة. تقييم املهارات التحليلية واملهارات▪
 تقييم مدى قدرة العضو على تحقيق األهداف املرتبطة باستراتيجيات الشركة.▪
 تقييم العمل على استغالل املوارد البشرية واملالية بطريقة مثالية لتصميم الخطط االستراتيجية للشركة.▪

 ا ملعايير النموذج املعتمد.ت والترشيحات األخير وفًق آوقد تم تقييم أعضاء مجلس اإلدارة خالل اجتماع لجنة املكاف
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 م 2021-06-15)االجتماع األول(  السادس عشرالعادية اجتماع الجمعية العامة  االسم م

ــر العبد اللطيف  1  حاضر سليمــــــان عمـ

 حاضر عبداللطيف عمـر العبداللطيف 2

ـــد عمـــر العبد اللطيف 3 ـــ ـــ  حاضر فهـــ

 حاضر عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان  4

 لم يحضر  صبري فوزي بن أيوب مصطفى  5

 حاضر ماجد بن عبدالرحمن العسيالن  6

 حاضر هشام بن عبدالرحمن العسكر 7

 اجتماع الجمعية العامة السادسة عشر للشركة

 وغير الحاضرين: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين

 .م31/12/2020تمت املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام املنتهي في .1
 م.31/12/2020يحسابات للعام املنتهي فالتمت املوافقة على تقرير مراجع .2
 م.31/12/2020العام املالي املنتهي فيتمت املوافقة على القوائم املالية عن .3
من العام والسنوي  والثالث( للربع )األول والثانيلفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية السيد العيوطي وشركاه كمراجع لحسابات الشركة وذلك  شركةن السادة على تعيتمت املوافقة .4

   أتعابه.وتحديد ، 2022، والربع األول من العام املالي 2021 املالي
  والصرف االستحقاق خوتحديد تاريم، 2021 ربع سنوي عن العام املالي أو على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصفتمت املوافقة .5

ً
 واإلجراءات للضوابط وفقا

  الصادرة التنظيمية
ً
 الشركات لنظام تنفيذا

واألستاذ/  فالعبد اللطيوالتي لعضو مجلس اإلدارة سليمان بن عمر  مفروشات العبدالطيفشركة و بين الشركة م2021العام خالل  على األعمال والعقود التي ستتمتمت املوافقة .6
وال  ،املوكيتالسجاد و ملنتجاتاملبيعات بشكل رئيس ي بالجملة ، والتي هي عبارة عن مصلحة غير مباشرة فيها عبداللطيف بن عمر العبداللطيف واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف

 .ألف ريال( 29.945مبلغ ) 2020العام وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل  شروط تفضيليةيوجد لها أي 
واألستاذ/  العبداللطيفوالتي لعضو مجلس اإلدارة سليمان بن عمر  مفروشات العبدالطيفشركة و بين الشركة م2021خالل العام األعمال والعقود التي ستتم  تمت املوافقة على.7

)عقد ايجار عالقة خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو  فيها، والتي هي عبارة عنمصلحة غير مباشرة  عبداللطيف بن عمر العبداللطيف واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف
العام وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل شروط تفضيلية وال يوجد لها أي  ،ملستأجر(مستودعات لصالح شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي )املؤجر( ومفروشات العبداللطيف )ا

 .ريال ( ألف2.948) مبلغ 2020
ستاذ/ واأل مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس اإلدارة سليمان بن عمر العبداللطيفشركة بين الشركة و م2021خالل العام  على األعمال والعقود التي ستتم تمت املوافقة.8

تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو عالقة وهو عقد  علما أن طبيعة العالقة ،مصلحة غير مباشرة فيها عبداللطيف بن عمر العبداللطيف واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف
مفروشات العبداللطيف )املستأجر( ، وقد شركة ركات التابعة للشركة وبين تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة واالعاشة )املؤجر( إحدى الش

 ألف ريال. (920)مبلغ  2020بلغت قيمة هذه املعامالت خالل العام  
واألستاذ/ بن عمر العبداللطيف  مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس اإلدارة سليمانشركة بين الشركة و م2021خالل العام على األعمال والعقود التي ستتم تمت املوافقة .9

خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو عالقة وهي  من تتكون  علما أن طبيعة العالقة ،مصلحة غير مباشرة فيها عبداللطيف بن عمر العبداللطيف واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف
( ألف 100م )2020العام وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل شروط تفضيلية خدمات لوجستية )أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة وبرمجة حاسب آلي(، وال يوجد لها أي 

 ريال.  
واألستاذ/  مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس اإلدارة سليمان بن عمر العبداللطيفشركة بين الشركة و م2021عام خالل العلى األعمال والعقود التي ستتم تمت املوافقة .10

ود تتكون خدمات ومنافع من )طرف ذو عالقة(وهي عق علما أن طبيعة العالقة ،مصلحة غير مباشرة فيها عبداللطيف بن عمر العبداللطيف واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف
مفروشات العبداللطيف )املؤجر( على شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي )املستأجر( وذلك إلسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف شركة لصالح  وخالفه إيجارات مساكن

   ألف ريال. (150) مبلغ 2020وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل العام  تفضيلية. طشرو وال يوجد لها أي ، لالستثمار الصناعي
واألستاذ/  فالعبد اللطيوالتي لعضو مجلس اإلدارة سليمان بن عمر  فالعبد اللطيمفروشات شركة بين الشركة و م2021خالل العام على األعمال والعقود التي ستتم تمت املوافقة .11

وهي عقود  خدمات ومنافع من )طرف ذو عالقة(من  تتكون  علما أن طبيعة العالقة ،امصلحة غير مباشرة فيه عبداللطيف بن عمر العبداللطيف واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف
مفروشات العبداللطيف )املؤجر( واملستأجر هو شركة أدفا للبطانيات )إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف شركة إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح 

   ألف ريال. (189) مبلغ م2020العام وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل  شروط تفضيليةلالستثمار الصناعي(. وال يوجد لها أي 
واألستاذ/  مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس اإلدارة سليمان بن عمر العبداللطيفشركة ين الشركة وب م2021خالل العام ي ستتم على األعمال والعقود التتمت املوافقة .12

وهي مشتريات ف ذو عالقة( خدمات ومنافع من )طر من تتكون  علما أن طبيعة العالقة ،مصلحة غير مباشرة فيها عبداللطيف بن عمر العبداللطيف واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف
شروط وال يوجد لها أي  .لعبد اللطيفامفروشات شركة مشروعات شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي والجهة املنفذة هي  من طرف ذو عالقة )مستلزمات فرش السجاد( لزوم تنفيذ

 ( ألف ريال.  26) مبلغ 2020العام وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل  تفضيلية
بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/عبداللطيف بن عمر العبداللطيف  م2021خالل العام على األعمال والعقود التي ستتم  تمت املوافقة.13

ال و الطبيعي(الغاز  مادة)الطبيعي شركة توزيع الغاز من  ات بشكل عامتتكون من املشتري العسيالن مصلحة غير مباشرة فيها علما أن طبيعة العالقة واألستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن
 ( ألف ريال.1740) مبلغ 2020العام وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل  شروط تفضيليةيوجد لها أي 

( ريال وهم )األستاذ/هشام بن 400,000م بإجمالي )31/12/2020املالي املنتهي في ( ريال ألربعة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة كمكافأة للعام 100,000على صرف مبلغ )تمت املوافقة .14
 بأن بقية األعضاء الثالثةعبدالرحمن العسكر واألستاذ/ماجد بن عبدالرحمن العسيالن واألستاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان واألستاذ/ فوزي بن أيوب صبري( عل

ً
وهم  ما

املنتهي العام يتنازلون عن مكافآتهم عن عضويتهم بمجلس اإلدارة عن بداللطيف واألستاذ / عبداللطيف عمر العبداللطيف واألستاذ / فهد عمر العبداللطيف األستاذ / سليمان عمر الع
 م.31/12/2020في 

 م.31/12/2020على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في تمت املوافقة .15
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 توصيات مجلس االدارة

 الفصل الخامس 
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 توصيات مجلس االدارة

 القادمة للشركة بالتصويت على ما يلي: امة غير العاديةيوص ي مجلس اإلدارة السادة املساهمين والحاضرين بالجمعية الع
 م.31/12/2021للعام املنتهي في  التصويت على تقرير مجلس اإلدارة.1
 م.31/12/2021ابات للعام املنتهي في التصويت على تقرير مراقب الحس.2
 م.31/12/2021دققة للعام املنتهي في التصويت على القوائم املالية امل.3
لث ت الشركة من بين املرشحين بناًء على توصية لجنة املراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية لألرباع )الثاني والثاالتصويت على تعيين مراجع حسابا.4

 ، وتحديد أتعابه.م2023 ، والربع األول من العام املالم2022والسنوي( من العام املالي 
 للضوابط  م، وتحديد2022أو ربع سنوي عن العام املالي التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف .5

ً
تاريخ االستحقاق والصرف وفقا

 لنظام الشركات.
ً
 واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

عبدالطيف والتي لعضو مجلس اإلدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف واألستاذ/ عبداللطيف التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات ال.6
 بن عمر العبداللطيف واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن املبيعات بشكل رئيس ي بالجملة ملنت

ً
جات السجاد واملوكيت علما

لعام ف عن التعامالت مع املدينين والدائنين التجاريين العاديين وال يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل ابأن طبيعة العالقة ال تختل
 ألف ريال. (37.007مبلغ ) 2021

سليمان بن عمر العبداللطيف واألستاذ/ عبداللطيف  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف والتي لعضو مجلس اإلدارة.7
عالقة)عقد ايجار بن عمر العبداللطيف واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ،والتي هي عبارة عن خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو 

 بأن طبيعة العالقة ال تختلف عن التعامالت مع مستودعات لصالح شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي )املؤجر( ومفروشات 
ً
العبداللطيف )املستأجر(، علما

 ألف ريال.(2.468) مبلغ 2021ة هذه املعامالت خالل العام  املدينين والدائنين التجاريين العاديين وال يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيم
لشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس اإلدارة سليمان بن عمر العبداللطيف واألستاذ/ عبداللطيف التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين ا.8

الطرف ذو عالقة وهو  بن عمر العبداللطيف واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علما أن طبيعة العالقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى
بداللطيف خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة واالعاشة )املؤجر( إحدى الشركات التابعة للشركة وبين شركة مفروشات الع عقد تقديم

 ( ألف ريال.841)مبلغ 2021ة هذه املعامالت خالل العام  )املستأجر( ، وقد بلغت قيم
لشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس اإلدارة سليمان بن عمر العبداللطيف واألستاذ/ عبداللطيف التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين ا.9

الى الطرف ذو عالقة بن عمر العبداللطيف واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علما أن طبيعة العالقة تتكون من خدمات ومنافع مقدمة 
 خدمات وهي 

ً
بأن طبيعة العالقة ال تختلف عن التعامالت مع املدينين والدائنين التجاريين العاديين وال يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت  لوجستية ، علما

 ( ألف ريال.20م )2021ة هذه املعامالت خالل العام  قيم
مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس اإلدارة سليمان بن عمر العبداللطيف واألستاذ/ عبداللطيف التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة .10

و عالقة(وهي عقود بن عمر العبداللطيف واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علما أن طبيعة العالقة تتكون خدمات ومنافع من )طرف ذ
لح شركة مفروشات العبداللطيف )املؤجر( على شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي )املستأجر( وذلك إلسكان بعض موظفي شركة إيجارات مساكن وخالفه لصا

 بأن طبيعة العالقة
ً
أو شروط خاصة. ال تختلف عن التعامالت مع املدينين والدائنين التجاريين العاديين وال يوجد لها أي مزايا  العبد اللطيف لالستثمار الصناعي، علما

 ( ألف ريال.75مبلغ ) 2021مة هذه املعامالت خالل العام وقد بلغت قي
واألستاذ/ عبداللطيف مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس اإلدارة سليمان بن عمر العبداللطيف شركة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و.11

وهي  خدمات ومنافع من )طرف ذو عالقة(من  تتكون  علما أن طبيعة العالقة ،مصلحة غير مباشرة فيها بن عمر العبداللطيفبن عمر العبداللطيف واألستاذ /فهد 
مفروشات العبداللطيف )املؤجر( واملستأجر هو شركة أدفا للبطانيات )إحدى الشركات شركة عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح 

 التابعة لش
ً
ال تختلف عن التعامالت مع املدينين والدائنين التجاريين العاديين وال يوجد لها أي مزايا أو  أن طبيعة العالقةبركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي(. علما

 ألف ريال. (80) مبلغ م2021شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل العام  
 ( ألف ريال.115وتبلغ قيمته ) 31/12/2022م وحتى 1/1/2022شركة مفروشات العبداللطيف، يبدأ تاريخه من إيجار مستودع وشيب مياه من عقد .12
واألستاذ/ عبداللطيف  مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس اإلدارة سليمان بن عمر العبداللطيفشركة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و.13

وهي خدمات ومنافع من )طرف ذو عالقة(  من تتكون  علما أن طبيعة العالقة ،مصلحة غير مباشرة فيها يف واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيفبن عمر العبداللط
لعبد ا مفروشاتشركة مشروعات شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي والجهة املنفذة هي  مشتريات من طرف ذو عالقة )مستلزمات فرش السجاد ( لزوم تنفيذ

  .اللطيف
ً
 ال تختلف عن التعامالت مع املدينين والدائنين التجاريين العاديين وال يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه املعامالت أن طبيعة العالقةبعلما
 ( ألف ريال.187) مبلغ 202 1خالل العام 

اإلدارة األستاذ/عبداللطيف بن عمر العبداللطيف واألستاذ/ التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضوي مجلس .14
الغاز  مادة(شركة توزيع الغاز الطبيعي من  تتكون من املشتريات بشكل عام ماجد بن عبدالرحمن العسيالن مصلحة غير مباشرة فيها علما أن طبيعة العالقة

 )الطبيعي
ً
ينين والدائنين التجاريين العاديين وال يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه ال تختلف عن التعامالت مع املد أن طبيعة العالقةب.علما

 ( ألف ريال.1.722) مبلغ 2021املعامالت خالل العام  
( ريال وهم 300,000بإجمالي )م 31/12/2021أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة كمكافأة للعام املالي املنتهي في ثالثة ( ريال ل100,000التصويت على صرف مبلغ ).15

 بأن بقي
ً
وهم  ة األعضاء الثالثة)األستاذ/هشام بن عبدالرحمن العسكر واألستاذ/ماجد بن عبدالرحمن العسيالن واألستاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان( علما

يتنازلون عن مكافآتهم عن عضويتهم بمجلس اإلدارة هد عمر العبداللطيف األستاذ / سليمان عمر العبداللطيف واألستاذ / عبداللطيف عمر العبداللطيف واألستاذ / ف
 . فقد حضر االجتماعات بالتوكيل وذلك لظروف خاصة وعليه لم يتم صرف مكافئة له،أما بالنسبة لألستاذ/ فوزي أيوب صبري م31/12/2021املنتهي في العام عن 

 املجلس واللجان.تعاب حضور أالتصويت على تعديل الئحة مكافآت و.16
 م.31/12/2021التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في .17
 علم
ً
غير سهم حق الحضور الجتماع الجمعية العامة  من رأس املال، ولكل مساهم يملك %50 ون بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من املساهمين يمثل ا

من رأس  %25بحضور مساهمين يمثلون  األول   االجتماع النعقاد املحددة املدة انتهاء من ساعة  بعد الثاني العادية ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني جاز عقد االجتماع
املحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور االجتماع )من غير أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة( إرسال ، ويرجى من املساهمين الذين يتعذر حضورهم في املوعد املال 

 عليها من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك املحلية أو من كتابة العدل أو األشخاص املرخص لهم،
ً
وإرسالها على العنوان التالي شركة  التوكيالت الالزمة مصدقا

عالقات املستثمرين  وذلك قبل يومين من موعد االجتماع على األقل مع ضرورة  11421الرياض  859داللطيف لالستثمار الصناعي، املدينة الصناعية الثانية، ص.ب. العب
،وعلى 0112650285، فاكس : 0112658888-289-288-290-287الشخصية، ولالستفسار يرجى االتصال ت:  اثباتاتهم ة(إحضار املساهمين لالجتماع )أصالة أو وكال

الحضور قبل موعد االجتماع السادة املساهمين أصالة أو وكالة والراغبين في حضور هذا االجتماع اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / اإلقامة أو جواز السفر و
 بوقت كاف إلنهاء اجراءات تسجيلهم.
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 شكر وتقدير

 

مجلس اإلدارة وبهذه املناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه ملقام خادم الحرمين  وفي الختام يسر

الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه هللا ورعاه، وإلى ولي عهده األمين صاحب السمو 

الدفاع،  نائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرامللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ال

ولحكومتنا الرشيدة.  كما يتقدم املجلس بخالص الدعاء إلى هللا العلي القدير أن يحفظ لهذه البالد قادتها 

وأن يوفق حكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير لهذا الوطن واملواطنين، وأن يحفظ هذه البالد ويجنبها كل مكروه 

 ا نعمة األمن واألمان والسالم.وأن يديم عليه

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

ومساندتهم ودعمهم املتواصل، وإلى املساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية، وإلى العاملين بالشركة 

 على جهودهم املثمرة.

 

 ف لالستثمار الصناعياللطيالعبدركة مجلس إدارة ش
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 لصناعيا لالستثمارشركة العبداللطيف 

 11421الرياض  859ص.ب 
 اململكة العربية السعودية

+  فاكس 96612658888هاتف  
96612659999+ 

  marketing@carpets.com    إلكترونيبريد 
scf@carpets.com 

 موقعنا على الويب
www.carpets.com 


