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 كلمة رئيس جملس اإلدارة
 

 

 ،،،،السادة املسامهون الكرام

 ،،،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

وبالنيابة عن زمالئي أعضاء جملس إدارة شركة العبد اللطيف لإلستثمار الصناعي أن أقدم إىل اجلمعية العامة يسعدني باألصالة عن نفسي 

م خالل 31/12/2017املوقرة التقرير السنوي للشركة متضمنًا األداء السنوي لنشاط الشركة وحساباتها اخلتامية للسنة املالية املنتهية يف 

ة م , وبالرغم من إستمرار التذبذب يف معدالت النمو اإلقتصادي العاملي , وما رافقها من تقلبات يف األسواق املالية اإلقليمية والعاملي2017 العام

اإلقتصادي , باإلضافة إىل إستمرار حالة عدم اليقني وزيادة املخاطر اجليوسياسية يف املنطقة العربية , وتزايد إنعكاساتها السلبية على املناخ 

بشكٍل عام , فقد واصلت شركة العبد اللطيف لإلستثمار الصناعي نشاطها ودورها الريادي يف جمال اإلستثمار الصناعي وأثبتت قدرتها 

ع األوضاع اإلقتصادية املختلفة، مرتكزة يف ذلك على دعم على مواجهة خمتلف التحديات كما أبدت درجة عالية من املرونة يف التأقلم م

وقوة ومتانة مركزها املالي , ومواردها البشرية املتميزة وسعيها احلثيث لتحسني الكفاءة يف توظيف املوارد املتاحة مبا يكفل  ميها،مساه

ململكتنا احلبيبة , على الرغم من الظروف اإلقتصادية الصعبة , فإن جملس  2030رؤية مواكبة لمنو حقوق املساهمني وزيادة عوائدهم 

 اد اهلادف للمضي قدمًا حنو مزيد من آفاق النمو واإلزدهار مبا حيقق أهدافو عام آخر من اإلجنازات والعمل اجلبثقة وتفاؤل حن اإلدارة يتطلع

 الشركة ويليب طموحات املساهمني.

خادم احلرمني أن أتقدم جبزيل الشكر ووافر اإلمتنان إىل حكومة يسرني  الئي أعضاء جملس اإلدارة الكرام،زمونيابة عن  ويف اخلتام

عن تقديري جلهود السادة أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  رية الشركة , كما يطيب لي أن أعربالشريفني , ودورها البناء يف دعم مس

 للشركة مزيدًا من التقدم واإلزدهار. متمنيًا م،2017نتائج اليت حتققت يف العام , ومجيع منسوبي الشركة على مساهمتهم يف ال

 واهلل ويل التوفيق ،،،

       

 

 
 رئيس جملس اإلدارة 
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هذه الفرصة ليجدد التزامه ببذل وينتهز عن شكره للسادة املساهمني، يسر جملس إدارة شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي أن يعرب 

كما يسر اجمللس أن يتقدم بهذا التقرير املوجز عن نشاطات  ملصلحة املشرتكة لعموم املساهمني،كل جهده لالضطالع مبسئولياته وحتقيق ا

 .م31/12/2017م إىل 01/01/2017الشركة ونتائجها املالية للفرتة املمتدة من 

 

 عامة ةـــحمل

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

خيوط اإلكريليك، خيوط  )خيوط البوليسرت، السجاد واملوكيت واملنتجات الوسيطة مثل اخليوطاحرتافية مهنية متخصصة يف جمال تصنيع 

، البطانيات بيعوإنتاج و، و إنتاج األنابيب الورقية، األصباغ امللونةوإنتاج بطانات السجاد واملوكيت، خيوط النايلون( وإنتاج  البولي بروبلني،

 واسعة يف هذا اجملال. ة ومتتلك الشركة خطوط انتاج حديثة و متكاملة ولديها موظفون ميتازون مبهارة عالية وخرب

 يفوقد حتولت  حتت مسمى املصنع السعودي للسجاد لية حمدودةوشركة ذات مسؤار الصناعي شركة العبداللطيف لالستثم كانتوقد 

 .مدرجة م اىل شركة مساهمة2007عام 
 

 التابعةالشركة والشركات أنشطة 
 

بصناعة إنتاج البساط ) املوكيت( وقطع السجاد وسجاد الصالة وإنتاج اخليوط اخلاصة  جمال يفالرئيسية منصبة  الشركة أنشطةإن 

السجاد واسترياد وتشغيل األجهزة املشعة اخلاصة مبصانع الشركة مبوجب ترخيص معهد حبوث الطاقة الذرية وكذلك شراء وبيع األراضي 

إقامة  ترميم(وهدم وح ليتصو) إنشاء  ضافة إىل املقاوالت العامة للمبانيإلومتلك العقارات وإقامة املباني عليها واستثمارها لصاحل الشركة با

ها  بالبيع وإدارة املدن الصناعية واملباني التجارية وخدمات اإلعاشة واملقاوالت  العامة للمباني وشراء األراضي إلقامة املباني عليها واستثمار

للخمات عن طريق شركة ريتاج الوصيل  وذلك بالنقد أو التقسيط أو االجيار لصاحل الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصاحل الشركة

إنتاج الغزل الدائرية،  إنتاج خيوط، كما أن أنشطة الشركات التابعة تنصب يف والصيانة واإلعاشة التابعة ) إحدى الشركات التابعة(

مللونات ا صناعة البطانيات وخيوط اإلكريليك، إنتاج خيوط البولي بروبلني وبطانة السجاد األساسية والثانوية من البولي بروبلني،

إنتاج املواسري الكرتونية للف املنتجات النسيجية خمتلفة املقاسات، صناعة السجاد وجتارة اجلملة كية ومواد مثبته لأللوان، البالستي

 .إقامة املدارس واملعاهد األهلية ومراكز التدريبو، والتجزئة للسجاد
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 وفيما يلي بيان بالشركات التابعة

 
  

 نشاطها الرئيسي اســـــــم الشركــة
الدولة  احملل 

 الرئيس

الدولة حمل 

 التأسيس
 نسبة التملك

رأس مال الشركة 

 التابعة

 الغزل الدائرية إنتاج خيوط الشركة الوطنية للغزل  
اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

100% 30,000,000 

شركة النسيج     

 الشرقية

بطانة السجاد األساسية إنتاج 

 البولي بروبلني والثانوية من

 وإنتاج خيوط البولي بروبيلن

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

100% 36,000,000 

 شركة النسيج الغربية

إنتاج خيوط بولي بروبلني 

وخيوط نايلون وبطانه 

أساسية وثانوية من البولي 

 للسجادواملوكيت بروبلني 

اململكة العربية 

 السعودية

العربية اململكة 

 السعودية

100% 16,500,000 

 شركة أدفا للبطانيات  
 صناعة البطانيات .1

 .صمتعة خيوط اإلكريليك2

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

100% 20,000,000 

شركة نادين العربية 

 لأللوان

مللونات البالستيكية ا إنتاج

 ومواد مثبته لأللوان

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

100% 4,000,000 

مصنع شهد للمنتجات 

 الورقية

إنتاج املواسري الكرتونية للف 

املنتجات النسيجية خمتلفة 

 املقاسات

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

100% 1,300,000 

 الشركة األوىل للسجاد
صناعة السجاد وجتارة اجلملة 

 والتجزئة للسجاد

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

100% 20,000,000 

شركة العبداللطيف 

 للتدريب

إقامة املدارس واملعاهد األهلية 

 ومراكز التدريب

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

100% 100,000 

شركة ريتاج الوصيل 

للخدمات والصيانة 

 واإلعاشة

إقامة وإدارة املدن الصناعية واملباني 

التجارية وخدمات اإلعاشة 

واملقاوالت  العامة للمباني وشراء 

األراضي إلقامة املباني عليها 

واستثمارها  بالبيع بالنقد أو 

التقسيط أو االجيار لصاحل 

الشركة وإدارة وصيانة وتطوير 

 العقار لصاحل الشركة

اململكة العربية 

 يةالسعود

اململكة العربية 

 السعودية

100% 2000,000 

مل تقم بإنشاء أي ، كما أن الشركة %100بتلك األنشطة من خالل املصانع والشركات التابعة هلا واليت متتلكها بنسبة  الشركةوتقوم 

 كيان جتاري هلا خارج اململكة العربية السعودية.

 ديون خالل السنة.أو أدوات  وكأسهم أو صك أيذات مسؤولية حمدودة. ومل تقم تلك الشركات الفرعية بإصدار  شركات وهذه
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 األداء العام للشركة
 

زتها على الرغم من أن املعيار املالي هو املؤشر األبرز لتقييم أداء مؤسسات األعمال يف معظم دول االقتصادات الناشئة وقياس مدى كفاءة أجه

أداء  التنفيذية يف حتقيق األهداف اليت يتطلع املستثمرون ومحلة األسهم لتحقيقها، إال أن السنوات املاضية شهدت بروز معايري إضافية لتقييم

ية يف الشركات يف اململكة وذلك بالتزامن مع التطورات املتالحقة اليت يشهدها اقتصادنا الوطين وزيادة الوعي العام بدور املعايري غري املال

ومن أبرز تلك املعايري احلديثة لقياس جناح . تقييم أداء الشركات وحتسني مسعتها وزيادة دورها يف تعزيز وتنويع البنية االقتصادية للمملكة

 الشركات:

 .تطبيقات احلوكمة -1

 .انتهاج الشفافية واإلفصاح-2

 املوارد البشرية. تطوير -3

 .التشجيع على االبتكار-4

عرب تطبيقات االستدامة، املواطنة  ومراعاة البيئة تبين برامج املسؤولية االجتماعية وتطوير بيئات العمل الداخلية على حنو يعزز القيم -5

 .التنظيمية اليت يقصد بها حرص الشركات على حفز التصرفات التطوعية للموظفني واليت ال تندرج ضمن مهامهم الوظيفية

ه الشركة من خالل اعتماد نظام حوكمة خاص بها واعتماد سياسة افصاح وتطوير للكوادر البشرية بعدة وذلك من خالل ما قامت ب

 الوطنية، العمالة تدريب الشباب السعودي باإلضافة إىل وتطوير مهارات وتدريب بتأهيل برامج خلدمة اجملتمع وذلك من خالل االهتمام

 و الوطين لالقتصاد اإلنتاجية يف دعم القاعدة األساسي ابدوره الشركة وقيام هنيةامل السالمة مبعايري االلتزام إىل باإلضافة هذا

 الوطنية. املنتجات على القيمة إضافة

واصبحت تلك املعايري تتجاوز الرحبية املالية باإلضافة اىل املعيار املالي لقياس فاعلية وكفاءة األعمال وأصبحت الشركات تتنافس 

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

 .عاما بعد عام

 :ظهرت ما يلىأ 2017خالل العام  للشركةاملالية  النتائجن إف شكل عاموب

 ارنة بنفس الفرتة من العام السابق.امجاىل االرباح واالرباح التشغيلية مقواخنفاضا فى  ،م2016ارتفاع فى صافى االرباح مقارنة بالعام املاىل 
  

 وابرزها :  2017ومع ذلك فانه هناك عدد من االجيابيات اظهرتها نتائج الشركة يف نهاية العام 

املالية)نسبة القروض اإلسالمية مما يرتتب عليه التميز يف نسبة الرافعة .%42بنسبة تتجاوز  القروض قصرية االجل قيمة االخنفاض يف .1

 .اىل امجاىل حقوق املساهمني(

مما يظهر إجيابية يف دراسة ومتابعةحركة -نتيجة التباع سياسات جديدة فيما يتعلق باملخزون  %10االخنفاض يف قيمة املخزون بنسبة  .2

 املخزون.

 .مما يؤكد على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها 2017اىل ارتفاع نسبة املوجودات املتداولة اىل املطلوبات املتداولة خالل العام امل .3

 إىل املبيعات )هامش صايف الربح(.حتسن نسبة الربح الصايف  .4

 حتسن العائد على حقوق املساهمني. .5

 حتسن العائد على األصول. .6

      

ن مازلنا نواصل السعي لتحسني أداءنا وإجياد حن تعنى ان الشركة يف الوضع األفضل ولكن  وبشكل عام فان تلك املؤشرات اإلجيابية ال 

شركة العبداللطيف لالستثمار أن تواصل  فاننا جنتهد أملني، لذا دة أنشطتنا داخل اململكة وخارجهااألفضل، والبحث عن فرص جديدة لزيا
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واملساهمة يف ازدهار اقتصادنا الوطين وتعزيز التنمية ألبنائنا وجمتمعنا   ململكتنا احلبيبة، 2030مواكبة لرؤية  مسريتها الصناعى

 .وضاع الدولية من حولناسيمة التى تواجه الشركة نتيجة األرغم التحديات والصعوبات اجل ،املستقبلي

  

 النتائج املالية
 

  مليون ريال للفرتة املماثلة من العام السابق وذلك  28,65مليون ريال، مقابل  35,21بلغ صايف الربح خالل فرتة االثين عشر شهرًا

 .%22,93قدره  رتفاعبا

  ريال للفرتة املماثلة من العام السابق.  0,35ريال، مقابل  0,43بلغت رحبية السهم خالل فرتة االثين عشر شهرا 

  ال للفرتة املماثلة من العام السابق مليون ري 106,03مليون ريال، مقابل  83,99بلغ إمجالي الربح خالل فرتة االثين عشر شهرا

 %. 20,79 قدرهخنفاض با

  مليون ريال للفرتة املماثلة من العام السابق  46,95مليون ريال، مقابل  45,54بلغ الربح التشغيلي خالل فرتة االثين عشر شهرًا

 .%3قدره  باخنفاضوذلك 

  1إىل ما يلى:  2016مقارنة بالعام املاىل  2017خالل العام املاىل الربح االمجاىل والربح التشغيلى  تعود أسباب االخنفاض يف .

رتفاع تكلفة املبيعات بشكل عام منسوبة إىل املبيعات وذلك . ا3 ارتفاع تكلفة املواد منسوبة اىل املبيعات .2 اخنفاض يف املبيعات

 ب ارتفاع صافى األرباح فيعزى ذلك إىل :بالرغم من اخنفاض املصاريف البيعية واملصاريف اإلدارية والعمومية أما أسبا

 .اخنفاض املصاريف التمويلية -ب  .أرباح استثمارات عقارية -أ

  م، كما قامت الشركة بتبنى التطبيق املبكر 2017يناير  1قامت الشركة بتطبيق املعايري الدولية للتقاريراملالية ابتداًء من

اسبة الدولية على الشركات التابعة وبناًء على ذلك فقد مت إجراء بعض التغيريات يف للمعايري الدولية للتقارير املالية ومعايري احمل

القوائم املالية للشركة على عدد من البنود يف طريقة القياس واإلعرتاف والعرض واإلفصاح للفرتة احلالية وفرتة املقارنة مبا يتوافق 

ات معايري احملاسبة الدولية للتقارير املالية املعتمدة من اهليئة السعودية مع السياسات احملاسبية اليت تبنتها الشركة وفقًا ملتطلب

 .للمحاسبني القانونيني، كما مت اعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتالءم مع تصنيف أرقام السنة احلالية

 :مالحظات إضافية 

م 2016مليون ريال للفرتة املماثلة من العام  28,65مليون ريال مقابل  32,25أ. بلغ امجاىل الدخل الشامل خالل الفرتة احلالية 

مليون  668,41ج. بلغ صافى املبيعات خالل الفرتة احلالية  .ب. التوجد حقوق أقلية يف القوائم املالية  .%12,57وذلك بارتفاع قدره 

بلغ إمجالي حقوق املساهمني  د. .%9,77م وذلك باخنفاض قدره2016مليون ريال للفرتة املماثلة من العام  740,81ريال، مقابل

م وذلك باخنفاض 2016مليون ريال للفرتة املماثلة من العام السابق 1221,98مليون ريال مقابل  1213,61خالل الفرتة احلالية

 %0,68قدره 
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 نتائج مبيعات وأرباح الشركات
 

 (آالف الرياالت)             

 ركةـــالش اسم

 اليتاملبيعات )متضمنة املبيعات 

 تتم بني الشركات(

صافى األرباح )بعد إخراج 

 الزكاة(

نسبة مشاركة 

الشركات 

التابعة يف صايف 

 الربح
2016 2017 2016 2017 

                      الصناعيستثمار اللشركة العبد اللطيف 

278,080  
206,654 

            

13,546  
3,233 9% 

                      شركة النسيج الشرقية

172,709  
167,968 -1,356 12,536 36% 

                        الشركة الوطنية للغزل

43,613  
42,417 -61 706 2% 

                      شركة النسيج الغربية

186,711  
203,011          13,033  16,239 46% 

                        شهد للمنتجات الورقية مصنع شركة

15,734  
11,036 

              

5,131  
2,376 7% 

                        شركة نادين العربية لأللوان

20,937  
21,122 

              

3,106  
1,881 5% 

                        شركة أدفا للبطانيات

45,395  
57,829 -6,258 -8,389 -24% 

                      للسجاد الشركة األوىل

187,209  
154,930 

                 

107  
3,619 10% 

                             شركة العبداللطيف للتدريب

400  
450 

                    

79  
106 0% 

                        شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة واإلعاشة

11,372  
12,116 

              

1,318  
2,907 8% 

                      اإلمجالـــــــي

962,160  
877,533 28,645  35,214 100% 

                      خيصم املبيعات البينية بني الشركــــات

221,350  
209,122     

  35,214  28,645   668,411  740,810     للعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالءاملبيعات الصافية 
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 الشركة إليرادات اجلغرايف التوزيع 

 ( الف الرياالتآب)                    

 2017 2016 البيان
نسبة االرتفاع / 

 االخنفاض

 %17- 332,005 399,978 املبيعات احمللية

 % 1- 336,406 340,832 اخلارجيةاملبيعات 

 % 10- 668,411 740,810 اجملموع
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 اخلارجية الشركة إليرادات اجلغرايفالتوزيع 
 
 
 
 
 
 
 

 ( الف الرياالتآب)

 

           

      

 
 

 

  

140,329 , 42%

49,507 , 15%

32,022 , 
9%

62,868 , 19%

643 51,037 , 15%

التوزيع الجغرافى اليرادات الشركة الخارجية

آسيا أفريقيا أوروبا امريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أستراليا

 اسم املنطقة م
 املبيعات الصافية

2016 2017 

 140,329 172,737 قارة آسيا 1

 643 55 قارة أمريكا اجلنوبية 2

 49,507 48,608 قارة أفريقيا 3

 62,868 54,944 قارة أمريكا الشمالية 4

 32,022 26,733 أوروبا قارة  5

 51,037 37,755 قارة  أسرتاليا .6

 336,406 340,382 اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــالي
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 الداخلية الشركة إليرادات اجلغرايفالتوزيع  

أعمال الشركة مبدينة الرياض باململكة العربية السعودية، إال أن الشركة متتلك بعض صاالت العرض واملستودعات لشركة ترتكز مجيع 

 الشركات التابعة( وقد مت احلصول على إيرادات من تلك املعارض واملستودعات على النحو اآلتي : ىحدإأدفا للبطانيات )

 
 ( الف الرياالتآب) 

 اسم املنطقة م
 املبيعات الصافية

2016 2017 

 - - املنطقة الغربية 1

 12,872 13,216 املنطقة الوسطى 2

 3,348 3,148 املنطقة الشرقية 3

 4,521 3,955 املنطقة الشمالية 4

 5,087 5,056 املنطقة اجلنوبية 5

 25,828 25,375 اإلمجــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــي
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 م2017م إىل العام 2013ملخص النتائج املالية من العام 

       قائمة املركز املايل (أ

 الرياالت( اليني)مب               

 2017 2016 2015 2014 2013 بيـــــــــــــان

 892,42 931,95 1,277,73 1,370,49 1,322,63 املوجودات املتداولة

 551,36 629,45 521,60 529,95 495,92 ثابتة موجودات

 1,443,78 1,561,40 1,799,33 1,900,44 1,818,55 جمموع املوجودات

 218,19 330,35 551,12 650,80 543,75 املطلوبات املتداولة

 - - - - 22,32 قروض طويلة األجل

 11,99 9,07 6,54 5,07 5,19 خمصص مكافأة نهاية اخلدمة

 1,213,60 1,221,98 1,241,67 1,244,57 1,247,29 جمموع حقوق املساهمني

 1,443,78 1,561,40 1,799,33 1,900,44 1,818,55 جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني

 

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

 املال.

 

(ماليين الرياالت)قائمة  المركز المالى 

الموجودات المتداولة موجودات ثابتة المطلوبات المتداولة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة مجموع حقوق المساهمين
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  ب( قائمة الدخل
 الف  الرياالت(آ)ب               

 بيان
2013 2014 2015 

2016 2017 

 668,411 740,810 1,099,320 1,297,735 1,347,956 صافى املبيعات

 584,425- 634,780- 891,479- 1,033,741- 1,018,984- تكلفة املبيعات

 83,986 106,303 207,841 263,994 328,972 جممل الربح

 62,917- 85,138- 76,232- 83,253- 88,352- جمموع املصاريف واالعباء

 14,145 7,753 7,670 19,670 26,208 أخرىإيرادات 

828,266 ةصافى دخل السن  200,411 139,279 28,645 35,214 

 2,961- - - - - صايف بنود الدخل الشامل األخرى

 32,253 - - - - صايف الدخل الشامل للسنة

 0,43 0,35 1,71 2,47 3,28 رحبية السهم من صايف دخل السنة

 

 

(االف الرياالت)قائمة الدخل

بيان صافي المبيعات
تكلفة المبيعات مجمل الربح
مجموع المصاريف واألعباء إيرادات أخرى
صافي دخل السنة صافي بنود الدخل الشامل األخرى
صافي دخل الشامل للسنة ربحية السهم من صافي دخل السنة
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 ج( ملخص قائمة التدفق النقدي
 الرياالت( آالف)ب            

 2017 2016 بيــــــــــــان

 91,611 316,424 صايف النقد املتولد من عمليات التشغيل

 23,598 23,847- صايف النقد املستخدم يف عمليات االستثمار

 160,133- 236,779- صايف النقد املستخدم يف عمليات التمويل

 44,924- 55,798 النقدية من العملياتصافى التدفقات 

 127,434 71,636 بداية السنة –النقد و ما يف حكمه 

434,127 نهاية السنة –النقد و ما يف حكمه   510,82  

 
  لتتالئم مع تصنيف السنة احلالية. م2016مت إعادة تصنيف بعض األرقام املقارنة يف العام 

 .مت تعديل بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع متطابات التحول للمعايري الدولية 
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 د( عناصر التكلفة إىل املبيعات
 منسوبًة إىل املبيعات: صر التكلفةاالتحاليل اخلاصة بعناجلدول أدناه  يوضح

 

 بيــــــــان
 القيمة مباليني الرياالت السعودية

 نسبة من املبيعات % 2017 نسبة من املبيعات % 2016

  668,41  740,81 املبيعات

 % 54 360,81 %51,1 378,63 ملواد اخلامتكلفة ا

 %87,4 584,43 %85,7 634,78 املبيعاتتكلفة 

 % 9 60,17 % 8,6 63,93 االستهالك

 % 2,9 19,08 % 5,1 38,04 التكاليف العامة اإلدارية

 % 2,9 19,36 % 2,8 21,04 التسويقتكاليف 

 % 2,7 18,01 % 2,2 16,02 الزكاة
 

   م جزءًا ال يتجزأ من هذا التقرير2017تشكل القوائم املالية للشركة للعام.  
 .مت تعديل بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع متطابات التحول للمعايري الدولية 
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 ) ط.ذ.ع ( املعامالت مع جهات ذات عالقة
 

 وذلك كاآلتي:م  بإجراء معامالت مع جهات ذات عالقة 31/12/2017 يفقامت الشركة خالل السنه املنتهية 

 

 الف  الرياالت(آ)ب 

              

م بإجراء بعض املعامالت مع األطراف ذات العالقة كما هي موضحة باجلدول أعاله وتفاصيلها 2017قامت الشركة خالل العام 

 كاآلتي:

 دواعى ومربرات العالقات اجلوهرية مع االطرف ذات العالقة 

 العالقــــــــــــة اإلســـــــــــــم

 مفروشــــــــات العبــــــــد اللطيــــــــف

 

ــات (        ــام للمفروشــــ ــدير العــــ ــداللطيف ) املــــ ــر العبــــ ــن عمــــ ــليمان بــــ ــل ســــ ــن قبــــ ــدار مــــ ــأة تــــ  منشــــ

 وهو عضو يف جملس اإلدارة لدورته احلالية ) عالقة غري مباشرة ( .

 شــــركة توزيــــع الغــــاز الطبيعــــي

 

ــركة        ــس إدارة يف شــ ــو جملــ ــف ) عضــ ــد اللطيــ ــر العبــ ــن عمــ ــداللطيف بــ ــا عبــ ــغل فيهــ ــركة يشــ شــ

 جملس إدارة الشركة لدورته احلالية) عالقة غري مباشرة ( .توزيع الغاز ( وهو عضو 

 

  م هي كاآلتي :2017كما أن طبيعة التعامالت مع الطرف ذو العالقة اليت متت خالل العام 

 1-  : ) املبيعات إىل طرف ذو عالقة ) مفروشات العبداللطيف 

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

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

 م 2017عمومية وقد بلغت قيمة املبيعات خالل العام املالي ومدة هذه األعمال سنة جتدد سنويًا من اجلمعية ال

 ( . ريال) ألف  48,308مبلغ  

 2- : ) خدمات ومنافع مقدمة إىل الطرف ذو العالقة ) مفروشات العبداللطيف 

 : متثل اخلدمات واملنافع املقدمة إىل الطرف ذو العالقة فيما يلي 

اسم اجلهة 
ذات 

 العالقة

مدين أول  رصيد
 املدة

1-1-2017 

مبيعات إىل من 
 ط. ذ.ع

خدمات 
ومنافع 

 مقدمة إىل
 ط. ذ.ع

خدمات ومنافع 
من   ط. 

 ذ.ع

املشرتيات من 
 ذ.ع ط.

دفعات مستلمة من 
 ط. ذ.ع

دفعات مسددة 
 إىل

 ط. ذ.ع

 الرصيد نهاية املدة

31-12-2017 

مفروشـــــات 

 العبداللطيف
21,711 48,308 4,565 1,039 188 44,064 590 29,883 

شركة توزيع 

الغاز 

 الطبيعي

-   - 1,779 - 1,779 - 

 29,883 2,369 44,064 1967 1,039 4,565 48,308 21,711 اإلمجالي
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  عقد إجيار مستودعات طرفه األول شركة العبداللطيف لإلستثمار الصناعي ) املؤجر ( وطرفه الثاني –أ  

 2,951مفروشات العبداللطيف ) املستأجر ( , ومدة هذا العقد سنة جتدد سنويًا من اجلمعية العمومية , وبلغت قيمة العقد )

 . ريال( ألف 

 ــه األ    -ب ــكان طرفــ ــة وإســ ــدمات إعاشــ ــديم خــ ــد تقــ ــة    عقــ ــيانة واإلعاشــ ــدمات الصــ ــيل خلــ ــاج الوصــ ــركة ريتــ ول شــ

ــداللطيف        ــات العبــ ــاني مفروشــ ــه الثــ ــناعي وطرفــ ــتثمار الصــ ــداللطيف لإلســ ــركة العبــ ــة لشــ ــركات التابعــ ــدى الشــ إحــ

(  1,277م ) 2017ومـــدة هـــذا العقـــد ســــنة جتـــدد ســـنويًا مــــن اجلمعيـــة العموميـــة وقيمـــة هــــذا العقـــد للعـــام املــــالي           

 . ريالألف 

 تية ومــــــدفوعات باإلنابــــــة وتتمثــــــل يف )أعمــــــال بالورشــــــة / صــــــيانة إلكرتونيــــــات / صــــــيانة  خــــــدمات لوجيســــــ -ج

ــام        ــالل عــ ــا خــ ــت قيمتهــ ــف , وبلغــ ــد اللطيــ ــات العبــ ــة إىل مفروشــ ــي ( مقدمــ ــب آلــ ــة حاســ ــف 337م )2017وبرجمــ ( ألــ

 .ريال

    م 2017وعليـــــه فقـــــد بلـــــغ إمجـــــالي قيمـــــة اخلـــــدمات واملنـــــافع املقدمـــــة إىل طـــــرف ذو عالقـــــة خـــــالل العـــــام املـــــالي 

 .ريال( ألف 4,565ما قيمته )

 3- : خدمات ومنافع من طرف ذو عالقة 

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

 ــاني شـــــــركة     -أ ــه الثـــــ ــات العبـــــــداللطيف )املـــــــؤجر( وطرفـــــ عقـــــــود إجيـــــــارات مســـــــاكن طرفـــــــه األول مفروشـــــ

العبـــداللطيف لإلســـتثمار الصـــناعي ) املســـتأجر ( وذلـــك إلســـكان بعـــض مـــوظفي شـــركة العبـــداللطيف لإلســـتثمار           

عــــام املــــالي الصــــناعي ومــــدة هــــذه العقــــود ســــنة جتــــدد ســــنويًا مــــن اجلمعيــــة العموميــــة وبلغــــت قيمــــة العقــــد خــــالل ال 

 . ريال( ألف 440م )2017

 عقـــــود إجيـــــارات مســـــتودعات ومراكـــــز بيـــــع خـــــارج مدينـــــة الريـــــاض طرفهـــــا األول مفروشـــــات العبـــــداللطيف   -ب

)املـــؤجر( وطرفهـــا الثـــاني شـــركة أدفـــا للبطانيـــات )مســـتأجر( ) إحـــدى الشـــركات التابعـــة لشـــركة العبـــداللطيف            

( ألـــف 150د ســـنويًا مـــن اجلمعيـــة العموميـــة وبلغـــت فيـــه العقـــود )لإلســـتثمار الصـــناعي ( ومـــدة هـــذه العقـــود ســـنة جتـــد

 . ريال

 ـــ ــي       -جــ ــذة هــ ــة املنفــ ــناعي واجلهــ ــتثمار الصــ ــداللطيف لإلســ ــركة العبــ ــروعات شــ ــجاد يف مشــ ــر  الســ ــاليف فــ تكــ

ــة      ــة العموميـ ــنويًا مـــن اجلمعيـ مفروشـــات العبدالعبـــد اللطيـــف ومـــدفوعات باإلنابـــة ومـــدة هـــذه التعـــامالت ســـنة جتـــدد سـ

 . ريال( ألف 449ه أجور الفر  واملدفوعات باإلنابة )وبلغت في

  م ما قيمته 2017وعليه تبلغ إمجالي اخلدمات واملنافع املقدمة من الطرف ذو عالقة خالل العام املالي 

 سعودي . ريال( ألف 1,039)

 4-  املشرتيات من الطرف ذو عالقة 

 ــتيب       -أ ــاث مكـــ ــن أثـــ ــام مـــ ــداللطيف ( بشـــــكل عـــ ــات العبـــ ــة ) مفروشـــ ــرف ذو عالقـــ ــن طـــ ــون املشـــــرتيات مـــ تتكـــ

 . ريال( ألف 188م )2017ومستلزمات فر  سجاد وخالفه وبلغت قيمة املشرتيات خالل العام 
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 ــي           -ب ــاز الطبيعـ ــن الغـ ــي ( مـ ــاز الطبيعـ ــع الغـ ــركة توزيـ ــة ) شـ ــرف ذو عالقـ ــن طـ ــام مـ ــكل عـ ــرتيات بشـ ــون املشـ تتكـ

 . ريال( ألف 1,779م )2017غت قيمة املشرتيات خالل العام وبل

  ريال( ألف 1,967م بلغ ما قيمته )2017وعليه فإن إمجالي قيمة املشرتيات من األطراف ذو عالقة خالل العام املالي . 
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 ملدفوعات النظاميةا
 )بآالف الرياالت(                 

 البيـــــــــــــــــــــــــــان م2016 م2017 بيـــان

 الزكاة والضرائب 16,477 15,807 م2016عن العام  الزكاة الشرعية

سداد اشرتاكات املوظفني مبا فيها معاشات وأخطار 

 2017وتأمني التعطل عن العمل  مهنية
 التأمينات االجتماعية 5,959 5,003

 اجلوازات و وزارة العمل 9,791 6,598 2017 جتديد إقامات ورخص عمل موظفي الشركة

 الرسوم اجلمركية 2,736 2,441 2017 رسوم مسددة ملصلحة اجلمارك

 اإلدارة العامة للمرور 23 22 2017 جتديد استمارات سيارات وشاحنات الشركة

 إدارة املدن الصناعية 2,583 2,265 2017 سداد اجيارات مواقع الشركة

 رسوم التأشريات )االستقدام( 92 0 2017استقدام األيدي العاملة 

 تداول –السوق املالية هيئة  400 505 م2017)تداول(  رسوم تقديم اخلدمات

 أخرى 260 117 2017 تصاديق من الغرفة التجارية ووزارة اخلارجية

 
 م2018( ألف ريال وسيتم دفعه خالل العام 18,008م مبلغ )2017لغت الزكاة التقديرية على الشركة للعام ب. 

 

 ةواملخاطر احملتمل ةوالتوقعات املستقبلي ةخطط و القرارات املهم
 

 اخلطط والقرارات
 

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

 التوقعات املستقبلية

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

 .العاملية املتغرية

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

بشكل كبري حتى لو زادت الكميات املباعة فإن االخنفاض يف أسعار بيع املنتجات  عليه فإنه ال يتوقع زيادة يف أرقام إيرادات الشركة

إدارة الشركة تبذل قصارى جهدها لفتح أسواق جديدة من أجل زيادة الكميات املباعة وسينعكس على إمجالي إيرادات الشركة، 

ويف أحسن األحوال فإن اإليرادات واألرباح املتوقعة لن تزيد إال أنه يف املدى القصري ال يتوقع أن تكون هناك زيادة يف إيرادات الشركة 

 م.2017كثريًا عن تلك اليت حتققت يف العام 
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 املخاطر احملتملة
 

ضافية ليست إميكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من املمكن وجود خماطر  اليتمجيع املخاطر  تشملاملخاطر املوضحة أدناه ال 

  :أو قد تعدها الشركة غري جوهرية ،احلاليالوقت  يف للشركةمعلومة 

 

ة، ويشمل ذلك الوضع االقتصادي العاملي قد يكون له تأثري غري مباشر على أعمال الشركة املستقبلياملخاطر االقتصادية ،إن -1

ركات الصناعية سيولة يف السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، واملنافسة من الدولة والشالتغريات يف أداء السوق، وال

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

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

 وعوائد الشركة.

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

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

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

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

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

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

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

 الشركة يف هذا السوق.على أعمال وعوائد 

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

أي عميل  إىل مبيعات الشركة، ويف حال تكبد  %44,4سة عمالء تشكل حساباتهم ما نسبته حوالي هذه الشرحية الواسعة مخ

فحتمًا سيكون له تأثري على أعمال وعوائد العمالء اخلمسة ألي خسائر أو خفض مشرتياتهم من الشركة  أو جمموعة من هؤالء

 الشركة.

املخاطر املتعلقة باملوقع اجلغرايف  للشركة والكوارث الكونية، حيث ترتكز مجيع أعمال الشركة يف املدينة الصناعية -6

ي بوقف أعمال الشركة يف هذا املوقع أو حدوث أي كوارث كونية يف املوقع الثانية مبدينة الرياض، وإن صدور أي توجيهات تقض

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

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

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

 فرصة استثمارية حتمل بعض املخاطر، وأن هذه املخاطر موجودة بدرجات متفاوتة حسب نوع االستثمار.

 :السوقاملخاطر املتعلقة ب -8

يف ستمرارية لال ة ضماناتأي على أساس يومي وال يوجد تتم والطلبيات  مجيع األعمالر،ومبا أن لسوق غري مستقلالعام وضع الان 

با وأور، كم هو احلال حالياً  بباألزمة االقتصادية واالضطرابات السياسيةوذلك ألن السوق متأثر  احلصول على مزيد من الطلبات،
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كذلك احلال بالنسبة للسوق ، وة وتبعيات أزمة خروج بريطانيا من االحتاد األوربيأيضا لنفس األزمة االقتصادياليت تتعرض 

االنكما  السياسية ، وكذلك  شاكلاملتأثرة باملمنطقة الشرق األوسط و اخلليج ووهبوطًا،  غري مستقر صعودًاالاألمريكي 

بأول  قائم على الطلبات أواًلالسيوي لسوق اآلبة لوكما هو احلال أيضًا بالنس، قيمة املضافةاالقتصادي ترقبًا لتطبيق ضريبة ال

فضل األتعد واليت السوق االسرتالية وكما هو احلال ب، يف احلصول على مزيد من الطلباتستمرارية لال وعدم وجود ضمانات

 نسبيًا من سابقتها.

 الوضع املالي للعمالء: -9

وذلك الرتباط عدد منهم  ويطالبون مبزيد من التسهيالت االئتمانيةالعمالء لديهم مشكلة يف توفر السيولة النقدية عدد من  -

 .استمرارب السقف االئتماني هلم ضيتخفتقوم بواليت والبنوك،  التأمني اتشركب

تواجه الشركة بعض الصعوبات يف حتصيل املديونيات من بعض العمالء نتيجة شح السيولة، مع وجود عدد من العمالء املطالبني  -

هيالت اإلئتمانية يف ظل الظروف احلالية، هذا وجتدر اإلشارة إىل أنه يف ظل الظروف احلالية فقد اضطرت اإلدارة بزيادة التس

 إىل تقليص هامش الربح إىل حد كبري.

 النشاط التشغيلي:خماطر  -10

الضغط لتسليم البضاعة   نظرا لعدم انتظام الطلبيات اضطرت اإلدارة إىل ختفيض القوى العاملة مما يستوجب أحيانا العمل حتت

 للعمالء يف الوقت املتفق عليه.

 

 توزيع األرباح
 

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

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

 ( من رأس املال املدفوع.%30االحتياطي املذكور )

ن ( من األرباح الصافية لتكوي%20جيوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة ال تتجاوز ) .2

 احتياطي اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 ( من رأس املال املدفوع على األقل.%5بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل ) الباقيوزع من ي .3

( من الباقي كمكافأة %5خيصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )( من نظام الشركات 76أحكام املادة ) مراعاةمع  .4

أن يكون استحقاق لكل عضو لقاء عضويته يف جملس اإلدارة، وجيب  ألف ريال ةأعلى قدره مائ وحبدألعضاء جملس اإلدارة 

 .هذه املكافأة متناسبًا مع عدد اجللسات اليت حيضرها العضو

يستحق املساهم حصته يف األرباح وفقًا لقرار اجلمعية العامة الصادر يف هذا الشأن ويبني القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ  .5

 زيع، وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلني يف سجالت الشركة يف نهاية اليوم احملدد لالستحقاق.التو

توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض اجلمعية العامة للشركة  للشركةجيوز  .6

 للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية مبوجب قرار جيدد سنويًا.
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 أو حيول إىل حساب األرباح املبقاة. لباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة إضافية يف األرباحيوزع ا .7

 توزيعات األرباح
 

ركز إيداع األوراق بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة وذلك للمساهمني املقيدين مب م2016خالل العام املالي  قامت الشركة

هـ املوافق 14/07/1438اجلمعية العامة العادية الثانية عشر عشر للشركة املنعقدة بتاريخ الثالثاء يوم انعقاد املالية

 11/05/1438اإلثنني  يف يوم 2017-ت-1مبوجب القرار التمريري رقم بتوصية من جملس اإلدارة ذلك وم 11/04/2017

ريال ( 40,625,000تبلغ ) األرباح املبقاة بقيمة رصيدومن م 2016من العام  السنة املاليةعن وذلك م 08/02/2017املوافق 

اخلميس مت التوزيع يوم ، وقد %( من رأس املال 5( ريال للسهم الواحد وتعادل هذه األرباح ما نسبته )0,50سعودي بواقع )

 .م04/05/2017املوافق  هـ 08/08/1438

من رأس مال الشركة  %5بتوزيع ما نسبته  م07/03/2018 املنعقد بتاريخ 2018-02وقد اقرتح جملس اإلدارة يف اجتماعه رقم 

القادمة بعد  أخذ املوافقة من اجلهات ذات  اجلمعية العامة العاديةيوم انعقاد إيداع األوراق املاليةعلى املساهمني املقيدين مبركز 

 االختصاص.
 

 موعد توزيع األرباح 
( يومًا من تاريخ 15شأن توزيع األرباح على املساهمني املقيدين خالل )جيب على جملس اإلدارة تنفيذ قرار اجلمعية العامة يف 

 استحقاق هذه األرباح احملدد يف قرار اجلمعية العامة, أو يف قرار جملس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.
 

 عدم توزيع األرباح
يف هذا السنوات التالية إال بعد دفع النسبة املشار إليها  يف حالة عدم توزيع أرباح عن أية سنة مالية فإنه ال جيوز توزيع أرباح عن

ن هذه السنة وإذا فشلت الشركة يف دفع هذه النسبة من األرباح ملدة ثالث سنوات متتالية فإنه املمتازة ع ألصحاب األسهم النظام

شركات أن تقرر إما حضورهم ( من نظام ال86جيوز للجمعية اخلاصة ألصحاب هذه األسهم املنعقدة طبقًا ألحكام املادة )

اجتماعات اجلمعية العامة للشركة واملشاركة يف التصويت أو تعيني ممثلني عنهم يف جملس اإلدارة مبا يتناسب مع قيمة أسهمهم 

 .يف السنوات السابقة يف رأس املال وذلك إىل أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح األولوية املخصصة ألصحاب هذه األسهم

 يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت ي مصلحةوصف أل
 

  (45األحقية يف التصويت مبوجب املادة )هلم مصلحة يف فئة األسهم ذات ن ق الشركة أي إشعار أو بالغ من األشخاص الذيلمل تت

 التسجيل واإلدراج يفيد مبلكيتهم يف أسهم الشركة. قواعدمن 
 

 

 وصف ألنشطة أدوات الدين
 

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

حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة 
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لغاء من جانب الشركة أو شركاتها إوليس هناك أي اسرتداد أو شراء أو  م،2017أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية 

 م.7201التابعة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد خالل العام 

 

 التنازالت عن الرواتب والتعويضات واألرباح
 

بدالت حضور اجللسات  أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني عن أي راتب عدا تنازهلما عن اتفاق تنازل مبوجبه أو ترتيباتيوجد أية  ال

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

اجمللس  رئيساألرباح، كما أن  يفالشركة عن حقوقه  يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي تعويض، كما ال

بدالت عضوية جملس أو حضور جلسات خالل السنة ، مع العلم بأن العضوين باستخالص مل يقوموا أعضاء تنفيذيني  2وعدد 

ريال  400,000ما قيمته  علىمستقلني  عضاءأ أربعة حصلقد والتنفيذيني قد حصال على رواتبهم ومزاياهم املقررة من الشركة ،

 م بعد موافقة2017عن العام املالي ، ويسيتم صرف استحقاقاتهم م2016سعودي مقابل مكافأة عضوية اجمللس  خالل العام 

 اجلمعية العمومية القادمة.

 

 إيضاح االختالف عن املعايري احملاسبية
   

املعتمدة يف  ةم وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالي31/12/2017مت إعداد القوائم املالية للشركة خالل العام املالي املنتهي يف 

 اململكة العربية السعودية.

 

 

  الدوليةاملعايري  التحول إىل مشروع
 

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

 .م2017 عام من ابتداًءالدولية 

م , وبناءًا على ذلك فقد مت إجراء بعض 01/01/2017قامت الشركة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية إبتداءًا من  -أ

م 2017التغيريات يف القوائم املالية للشركة على عدد من البنود يف طريقة القياس واإلعرتاف والعرض واإلفصاح للسنة املالية 

م مبا يتوافق مع السياسات احملاسبية اليت تبنتها الشركة وفقًا ملتطلبات معايري احملاسبة 2016ة املقارنة عن السنة املالية وفرت

ر الدولية للتقارير املالية املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني وقد أعلنت الشركة يف حينه طبقًا للمتطلبات مقدار األث

اتج عن هذا التطبيق على الشركة األم ) شركة العبد اللطيف لإلستثمار الصناعي ( والذي نتج عنه إخنفاض يف اجلوهري الن

م 2016رصيد األرباح املبقاه اجملمع نتيجة تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية , وكما ورد يف تقرير جملس اإلدارة للعام املالي 

تعليمات هيئة السوق املالية للشركات املساهمة املبين على كتاب األمني العام للهيئة السعودية  والذي أوضحنا فيه أنه بناءًا على

للمحاسبني القانونيني واملتضمن قرار تطبيق معايري احملاسبة الدولية دفعة واحدة بعد إستكمال إعتمادها من اهليئة السعودية 

م أو بعده وتعميم هيئة السوق املالية رقم 01/01/2017فرتات مالية تبدأ من  للمحاسبني القانونيني على القوائم املالية املعدة عن

م واملتضمن تأكيد هيئة السوق املالية على جملس إدارة الشركة ضرورة إعداد 12/08/2015( وتاريخ 15-13221-1-) ص

 حول ملعايري التقارير الدولية للتقارير املالية .خطة لتطبيق املعايري الدولية , وعليه فإن الشركة قد أوفت بإلتزاماتها يف حينه ومت الت

 املبكر لتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية على الشركات التابعة : التبين -ب
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 على الشركات التابعة التالية : وقد قامت الشركة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية

 الشركة الوطنية للغزل . -1

 األوىل للسجاد .الشركة  -2

 شركة أدفا للبطانيات . -3

 شركة النسيج الغربية . -4

 شركة النسيج الشرقية . -5

 شركة نادين العربية لأللوان . -6

 مصنع شهد للمنتجات الورقية . -7

 شركة معهد العبد اللطيف للتدريب . -8

 شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة واإلعاشة . -9

م وذلك بعد مناقشة التفاصيل 01/01/2017راجعة على خطة التبين املبكر للتطبيق إعتبارًا من العام املالي وقد وافقت جلنة امل

مع مستشار الشركة السادة / أمحد عبد اهلل باجنيد وشركاه ) مراجعون وحماسبون قانونيون ومستشارون ( ومراجعي حسابات 

 ون ومراجعون قانونيون (الشركة السادة / مكتب حممد عبد اهلل اهليج ) حماسب

 وقد تضمنت منهجية عملية التبين عدة خطوات :

 دراسة طبيعة النشاط وحتديد املعايري الدولية اليت تتوافق مع طبيعة النشاط . -أ

 حتليل الفجوات ووضع األهداف . -ب

 التحول املبدئي للمعاير الدولية . -جـ

 التطبيق . -د

م ومت التعديل وفقًا للمعايري الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني 2016املقارنة للعام املالي ومن ثم مت الوقوف على األرصدة 

 القانونيني .

هذا وجتدر اإلشارة إىل أنه مت عمل بعض التعديالت الناجتة عن أحداث ومعامالت قبل تاريخ التحول إىل املعايري الدولية للتقرير 

 املالي .

تلك التعديالت يف سجالت الشركات التابعة بشكل مباشر يف األرباح املبقاه يف تاريخ التحول إىل وقد قامت الشركة بإثبات 

 املعايري الدولية للتقرير املالي .

 فصاحاتاإل
  

 

أيًا  التزامقرض أو تضمن الشركة أي من أعضاء جملس االدارة لقاء قرض أو  أيألي عضو من أعضاء جملس االدارة  يوجد .  ال1

 م. 2017نوعه خالل العام املالي كان 

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

 .قبل انتهاء الفرتة املعني من أجلها جملس اإلدارة باستبدال احملاسب القانوني من توصية ال توجد.  3
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 افصاحات أخرى 

، مع العلم بأن الشركة قد قامت ببيع جزء من خالل العام ببيع أي من عقارات الشركة أو رهنها اإلدارة جملس.  مل يقم 1

( ألف 30000استثماراتها العقارية  يف اراضي مقتناة مشاركة مع الغري .وقد بلغت القيمة الدفرتية هلذا االستثمار العقاري املباع )

 ريال.

 

 الطلبات وأسباهبا :طلبات الشركة لسجل املسامهني وتواريخ تلك 
 

 عدد طلبات الشركة لسجل املساهمني تاريخ الطلب أسباب الطلب

 1 16/04/2017 حضور اجلمعية العامة

 2 16/04/2017 توزيع األرباح املقررة من اجلمعية 

 3 22/02/2017 إجراءات الشركة

 4 15/02/2017 إجراءات الشركة

 5 09/01/2017 إجراءات الشركة

 

 والشفافيهاالفصاح 
لدي الشركة سياسة إفصاح معتمدة من جملس اإلدارة تتضمن آليات اإلفصاح والشفافية طبقًا ملا هو وارد فى نظام الشركات 

 ونظام السوق املالية ، وميكن الرجوع إىل تفصيالت هذه السياسة من خالل املوقع اإللكرتوني للشركة.

عن طريق جلنة املكافأت اء جلانه وأعضائه يعتمد عليها اجمللس يف تقيم أداءه وأداليت   سياساتهذا مع العلم بأن هناك عدد من ال

 واملقرتحات حيال الشركة وأدائها.ستجدات والرتشيحات كما أن جملس اإلدارة يبلغ أعضائة بإستمرار عن كل امل

 واألصول املالية االستثمارات

 إستثمار يف شركة الريف لصناعة السكر : .أ

 

( 45حتت التأسيس ( وقد بلغ قيمة اإلستثمار ) –الشركة يف شركة الريف لصناعة السكر ) شركة مساهمة سعودية  إستثمرت

( مليون ريال سعودي , ومت إظهار اإلستثمار 300من رأس مال الشركة البالغ ) %15مليون ريال مدفوعة بالكامل وميثل اإلستثمار 

 : تشاريةسعودي مقابل أتعاب قانونية وإس ( ألف ريال563إضافة مبلغ )كما مت كما يف اجلدول التالي بالتكلفة 
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 تكلفة اإلستثمار 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 300,000 رأس مال الشركة

 45,000 من رأس املال %15حصة العبد اللطيف لإلستثمار 

 11,250 من حصة العبد اللطيف %25القسط األول 

 563 العسكر وشركاه للمحاماهاتعاب مكتب جمموعة هشام 

 33,750 %75سداد املتبقي من قيمة اإلستثمار 

 45,563 إمجالي اإلستثمار يف شركة الريف للسكر

 

 قيمة االستثمار بالقيمة العادلة :
 القيمة احلالية لالستثمار )الف ريال( 

 60563 2016-1-1قيمة االستثمار يف 

 713- خيصم منه ؛خسائر تقييم

 59,850 2017-12-31االستثمار يف قيمة 

   

 
 إستثمارات يف شركة كابالت البحر األمحر : .ب

 

( مليون  100الشركة يف شركة كابالت البحر األمحر ) شركة مساهمة سعودية مقفلة ( وقد بلغ قيمة اإلستثمار )  إستثمرت

( مليون ريال سعودي , ومت إظهار 370من رأس مال الشركة البالغ ) %27( مليون ريال , وميثل اإلستثمار 50ريال مدفوع منها )

 اإلستثمار بالقيمة العادلة .
 

 
 القيمة احلالية لالستثمار )الف ريال(

 50,000                         (ألف ريال  )تكلفة اإلستثمار

 

 قيمة االستثمار بالقيمة العادلة :

    12,975                                 2016-1-1قيمة االستثمار فى

 (216)                 خسارة إعادة التقييم                      خيصم :

 12,759                 2017-12-31صافى قيمة االستثمار يف   
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يف كس على بنود الدخل الشامل االخر انع )الف ريال(.  وهو ما 929وعليه تبلغ خسائر إعادة تقييم االستثمارات املصنفة بالقيمة العادلة    

 م. 2017-12-31القوائم املالية الصادرة يف 

 

 : إمجايل االستثمارات بالقيمة العادلة
 

 استثمار يف شركة كابالت البحر االمحر 12,759

 استثمار يف شركة الريف للسكر 59,850

 امجالـــــــى قيمة االستثمارات)القيمة العادلة( 72,609

  

 
 

 إستثمارات عقارية :. 3
 

( ألف ريال بنية احلصول منها على إيراد أو ربح رأمسالي , وإن 50,000البند قيمة أراضي مبشاركة مع الغري مقتناه بقيمة ) هذاميثل 

هذه األراضي مملوكة ملكية مشرتكة بني الشركة وطرف آخر علما بأن حصة الشركة مسجلة بإسم الطرف اآلخر والذي قدم 

 عقود تقدر مبلكية الشركة هلذه احلصص .

 

 )بآالف الرياالت(

  

  

  

 مكان األرض مبلغ اإلستثمار بآالف الرياالت م

 املدينة املنورة 50,000 1

 إمجالي املشاركات يف األراضي 50,000  

 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

استثمار في شركة الريف للسكراستثمار في شركة كابالت البحر االحمر

دلة  عا ل ا قيمة  ل ا ب المصنفة  (الف لاير)االستثمارات 
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 30,000م مشاركتها يف إحدى اإلستثمارات العقارية حيث أن تكلفتها كانت 2017مع العلم بأن الشركة قد باعت خالل العام املالي 

 (.ألف ريال ( 6,750)ألف ريال ( وحققت عائد إستثماري قدره 

 

  املعلومات املتعلقة بقروض الشركة
 

 القروض طويلة األجل: -1

 م.2017طويلة األجل مت احلصول عليها خالل العام  تقر الشركة بعدم وجود أي قروض

 

 قروض قصرية األجل:ال  -2

، على قروض إسالمية قصرية األجل على شكل إعتمادات وضمانات ومراحبة التورق من بنوك حملية وحسب السعر السائد الشركة حصلت

السنة وذلك بضمان التوقيع على سندات ألمر حسب نص إن هذه القروض البنكية اإلسالمية القصرية تستحق السداد خالل فرتة ال تتجاوز 

 اإلتفاقيات وكانت احلركة على هذا البند خالل السنة على النحو التالي :

 

 بآالف الرياالت السعودية بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 283,128 الرصيد يف بداية السنة

 274,804 قروض إسالمية

  392,988- تسديد خالل العام

 1324- املصاريف التمويلية

 163,620 صايف قيمة القروض اإلسالمية
 

 إجيابيبه أن يف هذه احلالة وهي زيادة التسديدات للقروض اإلسالمية عن القروض اليت حصلت عليها الشركة هو مؤشر  مسلمهو  ومما

 على زيادة التدفق النقدي.

 

 

الرصيد في بداية السنة

قروض إسالمية

تسديد خالل العام

الرصيد في نهاية السنة

المصاريف التمويلية

صافي قيمة القروض اإلسالمية
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 :م31/12/2017االئتمانية مع البنوك كما يف  التسهيالت -3
 الف الرياالت(آ)ب         

 نوع االتفاقية اسم البنك

 التسهيالت املمنوحة

 وتورق مراحبات

اعتمادات 

وضمانات 

 الشحن

 

ضمانات 

وتسهيالت 

 متنوعة

 

 االتفاقية إمجالي

 

 حتوطتسهيالت 

 

 حتت الطلب

 بنك الرياض
 -مرونة في االستخدام )تورق

 ضمانات(-اعتمادات مستندية
.000300  100.000 .000400  1.500 

000115. تمويل مرابحة التورق بنك ساب  .00075  .00010  .000200  5.250 

 بنك البالد
 تمويل دورة التشغيل

 
100.000 - 100.000  

 مصرف الراجحي
اتفاقية بيع سلع على العميل 

 باآلجل
.000100  - .000100   

000300. - 200.000 100.000 تيسير تجاري البنك األهلي  5.000 

 اليــــــــــــــــــــــــــــــــــجماال

.000715  385.000 1.100.000 
 

 

 

برامه من عقود إملا سيتم   عامًا طارًاإ عاله  وهى اتفاقيات متثلأبرمت الشركة هذه االتفاقيات مع البنوك احمللية  املذكورة باجلدول أ لقد

 التوقيعضمانات عينية ولكن يتم  أيتتضمن  ن هذه االتفاقيات الأمع العلم ب، مع البنوك خبصوص كل صيغة من صيغ التسهيالت متويلية

 قيمة التسهيالت االئتمانية املمنوحة. بإمجالي ألمرعلى سند 
 

 

 اللتزامات احملتملة على الشركةا
 للفرتةألف ريال  (12,540، مقابل )( ألف ريال سعودي54,420) م 31/12/2017بلغت صايف االلتزامات احملتملة على الشركة كما يف 

 حسب، وذلك للشهادات البنكية الصادرة عن تلك البنوك وذلك طبقًااملماثلة من العام السابق، مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستندية 

 اجلدول التالي :
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 إقرارات جملس اإلدارة
 

 ًابناء واستنادًا على املعلومات املتوفرة لدية، و ةن جملس االدارإمحاية موجودات الشركة ف يف هومسؤوليات االدارةمن دور جملس  انطالقًا

 يلي: على تقرير مراجع احلسابات ونتائج متطلبات السوق احلالية واملؤشرات املستقبلية يؤكد ما

 .أنه مت إعداد سجالت احلسابات بالشكل الصحيح -1

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

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

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

الضمانات البنكيةاجمالى التزامات ومستحقات ساب

م2017-12-31بيان االلتزامات المحتملة كما في 

 م7201-12-31بيان االلتزامات احملتملة كما يف  

 
 اسم الشركة

االلتزامات 

 باالف الرياالت

اسم 

  البنك

 
 35,619 شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعى

ب
ـــا
ســ

 

 0 الشركة الوطنية للغزل  

 0 شركة النسيج الشرقية 

 35,619 ساببنك  –امجاىل التزامات ومستحقات  

180,18 بنك الرياض – الضمانات البنكية   

ض
يا
لر
ا

  

 
  420,54 امجاىل االلتزامات
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 تقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية
 

ونتائج بعدل املركز املالي املوحد للشركة  م 31/12/2017للشركة كما يف  ةاملوحدالقوائم املالية ُيظهر تقرير مراجعي احلسابات أن 

 املعتمدة يف اململكة العربية السعودية. معايري الدولية للتقارير املاليةأنها متت وفقًا للو أعماهلا املوحدة وتدفقاتها النقدية لنفس السنة

 

 مراجعي حسابات الشركة والقوائم املالية
 

هـ املوافق 14/07/1438الثالثاء املوافق  يومللشركة يف اجتماعها املنعقد الثانية عشر  وافقت اجلمعية العامة العادية

 م01/01/2017ملدة عام تبدأ من  على تعيني مكتب حممد عبداهلل اهليج للتدقيق كمراجع حسابات للشركة م 11/04/2017

 وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية والبيانات الربع سنوبة وامليزانية العمومية للشركة ومت حتديد أتعابه.
 

 ـــةـمــاحلوك
الئحة حوكمة خاصة بها ووافق  ةشركال تسبق أن أعد ،مل يطبق وأسباب ذلكما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما 

وتطبق الشركة مجيع األحكام الواردة  م27/07/2013هـ املوافق 18/09/1434عليها جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 

 يف الئحة احلوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية باستثناء اإلحكام الواردة أدناه :
 

 رقم املادة نص املادة / الفقرة أسباب عدم التطبيق
 املواد اإلسرتشادية غري املطبقة :

( ، املادة 72( ، املادة )70( ، املادة )41( ، املادة )39)املادة  مواد اسرتشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية.

( ، 89( من املادة )3( ، البند )88( ، املادة )87( ، املادة )85)

 ( .95املادة )

 

 زامية اليت مل تطبيق:املواد اإلل
يوجد لدينا هياكل تنظيمية ووظيفية وجيري حاليًا  

 يحتديثها بالتعاون مع مستشار خارج

 فقره هـ

املراجعه الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية لدى الشركة 

 واعتمادها

 املادة

(22) 

قها قبل يحتت االعداد وسيتم اعتمادها وتطب

 م31/12/2018

أدء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف  وضع معايري – 6فقرة 

 .الشركة  واسرتاتيجيتها

 املادة

(25) 

قها قبل يحتت االعداد وسيتم اعتمادها وتطب

 م31/12/2018

 املادة مراجعة أداء اإلدارة التفيذية وتقوميه . – 7فقرة 

(25) 

قها قبل يحتت االعداد وسيتم اعتمادها وتطب

 م31/12/2018

 املادة وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة . – 8فقرة 

(25) 

حتت االعداد وسيتم اعتمادها وتطبقها قبل 

 م31/12/2018

 9فقرة 

 سجل افصاحات أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.تنظيم 

 املادة

(37) 
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لس املديريين ، كما جميوجد نظام رقابة داخلية معتمد من  رقابة الداخلية .ري العمل على حتديث نظام الجيو

 طر معتمدة من اجمللس .يوجد سياسات وإجراءات إدارة املخا

 املادة

(73) 

 

 جملس اإلدارة
   

بطريقة للشركة  العاشرة  اجلمعية العامة العاديةمن  مت انتخابهميتوىل جملس إدارة الشركة جملس مكون من سبعة أعضاء 

تبدأ بتاريخ  سنوات ثالث ملدة)  م04/01/2016هـ )حسب تقويم أم القرى( املوافق 24/02/1437 بتاريخالتصويت الرتاكمي 

وجيوز يف كل ، وفق االسلوب املتوافق مع نظام الشركاتو للشركة األساسيحسب النظام  (الدورة الرابعة –م 23/01/2016

مبوافقة اجلمعية العامة العادية عند فتح باب الرتشيحات لعضوية جملس  مدة عضويتهم انتهتالذين  األعضاء انتخابمرة إعادة 

من الئحة حوكمة الشركات يف اململكة العربية السعودية  ىلاألوويتم تصنيف األعضاء وفقًا للتعريفات الواردة باملادة  ،رة اإلدا

)علمًا بأنه  عدد اجتماعات جملس االدارة وسجل حضور كل اجتماعكما يتضمن البيان التالي  والصادرة عن هيئة السوق املالية

الل السنة املالية كثر خصل رئيس جملس اإلدارة على طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنني من األعضاء أو أمل حي

 :دارتهاإجمالس  يف ًايكون عضو جملس االدارة عضو اليت ةأمساء الشركات املساهمو  ( املنتهية
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 املنصب ارةأمساء أعضاء جملس االد

اخلربة  املستوى التعليمي

تصنيف     العملية 

 العضو

    عدد مرات 

حضور 

اجتماعات 

 اجمللس

عدد  تاريخ االجتماعات

االجتماعات 

 بعد

 اجلمعية

العضوية 

يف 

اللجان 

 االخرى

ت العضوية يف جملس الشركا

 املساهمة األخرى

 فسليمان عمر العبداللطي
رئيس 

 اجمللس

اكمال مراحل 

التعليم العامة 

 باململكة

 5من  4 غري تنفيذي سنة 40

  1-7/2/2017 

  2-14/3/2017 

  3-2/10/2017 

  4-20/12/2017 

 

2 1 

. شركة جمموعة 1 

 العبداللطيف القابضة

 

عبدالعزيز عبداللطيف 

 الدليجان

نائب 

 الرئيس

بكالوريوس 

 إحصاء
 5من  5 مستقل سنة 30

  1-7/2/2017 

  2-14/3/2017 

  3-24/5/2017 

  4-2/10/2017 

  5-20/12/2017 

 

3 2  

 عمر  عبداللطيف

 العبداللطيف

العضو 

 املنتدب

اكمال مراحل 

التعليم العامة 

 باململكة

 5من  5 تنفيذي سنة 28

  1-7/2/2017 

  2-14/3/2017 

  3-24/5/2017 

  4-2/10/2017 

  5-20/12/2017 

 
 

3 1 

شركة جمموعة . 1 

 العبداللطيف القابضة 

 طبيعي . شركة توزيع الغاز ال2 

شركة الريف لتكرير   .3 

السكر من تاريخ 

 م20/04/2015

عبداللطيففهـــــــد عمــــر ال  عضوا 
بكالوريوس 

 عالقات عامة
 5من  5 تنفيذي سنة 22

  1-7/2/2017 

  2-14/3/2017 

  3-24/5/2017 

  4-2/10/2017 

  5-20/12/2017 

 

3 1 
. شركة جمموعة 1 

 العبداللطيف القابضة

 عضوا فوزي أيوب مصطفى صربي
بكالوريوس 

 هندسة معمارية
 5من  4 مستقل سنة 37

  1-7/2/2017 

  2-14/3/2017 

  3-24/5/2017 

  5-20/12/2017 

 

 شركة عكاظ للصحافة والنشر 1 2

 عضوا ماجد عبدالرمحن العسيالن  

ماجستري العلوم 

 اإلدارية

و بكالوريوس 

 حماسبة

 5من  4 مستقل سنة 13

  1-7/2/2017 

  3-24/5/2017 

  4-2/10/2017 

  5-20/12/2017 

 

3 1 

. شركة أمسنت املدينة من تاريخ 1  

 م19/06/2016

. شركة مكامن السعودية 2  

خلدمات الغاز والنفط من تاريخ 

29/11/2016 

 عضوا هشام عبدالرمحن العسكر
بكالوريوس 

 أنظمة وقانون
 5من  5 مستقل سنوات 8

  1-7/2/2017 

  2-14/3/2017 

  3-24/5/2017 

  4-2/10/2017 

   5-20/12/2017 

 
 

3 1 

.الشركة السعودية 1

من تاريخ   للصادرات الصناعية

 م16/06/2016
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  ااختصاصاهت و ان اجمللسـجل
 

من اللجان يف الشركة ولكل من هذه اللجان مرجعيتها احملددة وتضم يف عضويتها بعض من أعضاء  عددقام اجمللس بتكوين  

 ن:وفيما يلي موجز عن أهم هذه اللجا الشركةاجمللس  يف 

 
ات اجتماعتاريخ  

 اللجنة خالل العام

 م2017

عدد 

اجتماعات 

اللجنة 

خالل 

 السنة

 م اللجنة اسم اختصاصات ومهام اللجنة عضائهاأرئيس اللجنة و

1-13/3/2017 

2-27/9/2017 

3-18/12/2017 

 
 

 3من  3

 عبدالعزيز بن عبداللطيف اللدليجان-1

 )رئيسًا(

عبداللطيف بن عمر العبداللطيف  ) -2

 عضوًا(

 (فهد بن عمر العبداللطيف )عضوًا-3

تباشر هذه اللجنة عملية االشراف على 

دارة املخاطر بالشركة ، وحتمل إ

جل هداف طويلة األمسؤولية وضع األ

 للشركة ، والقيام مبراقبة وقياس

هدافحتقق هذه األ مدى  

 التنفيذية ةاللجن

1 

1-05/02/2017 

2-13/3/2017 

3-16/05/2017 

4-01/10/2017 

5-18/12/2017 

 

 

 

 

 5من  5

لبعض    

 األعضاء

 

عبدالعزيز  بن عبداللطيف الدليجان  -1

 5من  5 )رئيسًا(

 ماجد عبدالرمحن العسيالن )عضوًا(-2

 5من  4

استقال  الوليد بن خالد اخليال )عضوًا(-3

 5من 1

 م13/03/2017بتاريخ 

تعني  )عضوًا(صاحل حسن آل الشيخ -4

 5من 3 م11/04/2017بتاريخ 

التأكد من كفاية أنظمة الرقابة 

الداخلية، والتوصية جمللس االدارة 

بتعني احملاسبني القانونيني، ودراسة 

ورفع  ةيالقوائم املالية االولية والسنو

، تقارير بشأنها جمللس اإلدارة

 ةبعودراسة السياسات احملاسبية املت

 نهادارة بشأوالتوصية جمللس اإل

 جلنة املراجعة

2 

1-12/03/2017 

2-22/05/2017 

3-02/10/2017 

4-18/12/2017 

 

 4من  4

 

 

 )رئيسًا(سليمان بن عمر العبداللطيف  -1

 )عضوًا(فوزي بن أيوب صربي  -2

 )عضوًا( هشام بن عبدالرمحن العسكر -3

تدرس هذه اللجنة خمتلف املوضوعات    

ىل إتها االرفع بتوصيوهمية ذات األ

دارة ومنها وضع سياسات جملس اإل

جملس  ومكافآتواضحة لتعويضات 

كذلك ودارة وكبار التنفيذين اإل

التوصية للمجلس بالرتشيح لعضوية 

اجمللس والتأكد من السياسات 

 ونظام احلوكمة واملعايري املعتمدة

و  تآجلنة املكاف

 الرتشيحات

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

 

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

 م(31/12/2017م وحتى 01/01/2017للمجلس من تاريخ 

 
 

 

 اسم من تعود له املصلحة م

 م31/12/2017حتى  م01/01/2017بداية العام

 نسبة التغيري
 عدد األسهم

 أدوات الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 %0 - 2,031,250 - 2,031,250 سليمــــــان عمـــر العبد اللطيف 1
 %0  - 2,031,250 - 2,031,250 عبداللطيف عمـر العبداللطيف 2
 %0 - 1000 - 1000 عمـــر العبد اللطيف ـــــــدــفهـــ 3
 %0 - 1250 - 1250 عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان 4

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

 %0 - 1111 - 1111 ماجد بن عبدالرمحن العسيالن 6

 %0 - 1200 - 1200 هشام بن عبدالرمحن العسكر 7

 صلة القرابة اسم من تعود له املصلحة م

 نهاية العام بداية العام 
نسبة 

 األسهمعدد  التغيري
أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 - - - - - - سليمــــــان عمـــر العبد اللطيف 1

 - - - - - - عبداللطيف عمـر العبداللطيف 2

 - - - - - - عمـــر العبد اللطيف ـــــــدــفهـــ 3

 - - - - - - عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان 4

 - - - - - - صربيفوزي بن أيوب مصطفى  5

 - - - - - - ماجد بن عبدالرمحن العسيالن 6

 - - - - - - هشام بن عبدالرمحن العسكر 7
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 مكافآت أعضاء جملس اإلدارة     

 

  

 
 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة

 
 مكافأة 

 نهاية 

الخدم
 ة

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 المجموع 

 الكلي

 
 بدل 

المصروفا

 ت

ن
عي

 م
لغ

مب
 

 
س

جل
لم

ت ا
سا

جل
ر 

ضو
ح

ل 
بد

 

ن
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الل
ت 

سا
جل

ر 
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ح
ل 

بد
ع 

مو
ج

م
 

ية
ين
ع

ا 
زاي

م
 

و 
ري

دا
إل

وا
ة 

ني
لف
 ا
ل

ما
ع

أل
 ا
أة

اف
مك

ية
ر
ما

تث
س

ال
وا

 

و 
ض

لع
و ا

 أ
س

جل
لم

 ا
س

ئي
ر
ة 

فأ
كا

م

ن 
 م

ن
كا

ن 
 إ
ر
س

 ال
ن

مي
 أ
أو

ب 
تد

من
ال

اء
ض

ع
أل

ا
 

ع
مو

ج
لم

ا
 

ح
با
ر
أل

 ا
ن

 م
بة

س
ن

 

ية
ر
دو

ت 
فآ
كا

م
 

ل
ج

أل
 ا
رة

صي
 ق

ية
ز
في

ح
 ت
ط

ط
خ

 

ة 
ويل

ط
ة 

زي
في

ح
 ت
ط

ط
خ

ل
ج

أل
ا

 

ة(
يم

لق
 ا
ل

خا
إد

م 
يت
( 

ة 
ح

نو
مم

 ال
هم

س
أل

ا
 

ع
مو

ج
لم

ا
 

: األعضاء المستقلين  أوًلا

.عبدالعزيز 1

 100.000 الدليجان
     
15,000  

     
24,000  0 0 0 

   
139,000  0 0 0 0 0 

   
139,000  0 

   
139,000  0 

.  فوزي 2

 أيوب صبري

100.000      
12,000  

     
12,000  0 0 0 

   
124,000  0 0 0 0 0 

   
124,000  0 

   
124,000  0 

. هشام 3

 العسكر

100.000      
15,000 

     
12,000  0 0 0 

   
127,000  0 0 0 0 0 

   
127,000  0 

   
127,000  0 

.ماجد 4
 العسيالن

100.000      
12,000  

     
15,000  0 0 0 

   
127,000  0 0 0 0 0 

   
127,000  0 

   
127,000  0 

 4:  المجموع
400.000 

     
54,000  

     
63,000  0 0 0 

   
517,000  0 0 0 0 0 

   
517,000  0 

   
517,000  0 

ا : األعضاء غير التنفيذيين  ثانيا

.سليمان 1

 العبداللطيف

                

                 1: المجموع

ا : األعضاء التنفيذيين  ثالثا

.عبداللطيف 1

 العبداللطيف
                

.فهد 2

 العبداللطيف

                

                 2:  المجموع
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 مكافآت كبار التنفيذيني

 

وظائف كبار 

 التنفيذيين

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة

مكافأة 

نهاية 

 الخدمة 

مجموع 

مكافأة 

التنفيذيين 

عن المجلس 

 إن وجدت

المجموع 

 الكلي

ب 
ات
و
ر

 

ت
ًل
بد

 

ة 
ني

عي
ا 
اي
مز

 

ع
و
جم

لم
ا

ية 
ور

 د
ت

فآ
كا

م
 

ح
با

أر
 

ل 
ج

أل
 ا
رة

صي
 ق

ية
يز

حف
 ت

ط
ط

خ
 

جل
أل
 ا
لة

وي
ط

ة 
زي

في
ح

 ت
ط

ط
خ

 

  
  

  
  
  

  
  
  

  
حة

و
من

لم
 ا
هم

س
أل
ا

 
 

 (
ة 

يم
لق

 ا
ال

خ
إد

م 
يت

)
 

ع
مو

ج
لم

ا
 

من كبار 7

اتنفيذيين 

الرئيس )يشمل

مدير -التنفيذي

الشئون 

مدير -المالية

التخطيط 

-واًلستثمار
مدير  

 3 -والسالمة
 انتاج)مديرى 

 2,064   607   183   2,854   578     -       -          -       -     578  223  
                   

-    
3,655  

 المجموع

2.064 607 183 2.854 578 - - - - 578 223 - 3.655 

 
 مكافآت أعضاء اللجان 

 

                                                    

 

 المجموع بدل حضور الجلسات ثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(لالمكافآت ا

 أعضاء جلنة املراجعة

 15000 3000 0 الدليجانعبدالعزيز  .1

 15000 3000 0 ماجد عبدالرحمن العسيالن .2

 3000 م13/03/2017استقال بتاريخ   3000 0 الوليد الخيال  .3

 9000 11/04/2017عين بتاريخ  3000 0 صالح حسن آل الشيخ .4

    3= 1-4:   المجموع

 أعضاء جلنة املكافآت والرتشيحات

 0 0 0 سليمان عمر العبداللطيف .1

 12000 3000 0 فوزي أيوب صبري .2

 12000 3000 0 هشام عبدالرحمن العسكر .3

    المجموع

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 9000 3000 0 لدليجاناعبدالعزيز  .1

 0 0 0 العبداللطيفعبداللطيف عمر  .2

 0 0 0 فهد عمر العبداللطيف .3

    3:   المجموع
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) األستاذ/ عبداللطيف  (الرئيس التنفيذي يتقاضى رئيس جملس اإلدارة ) األستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف ( و العضو املنتدب )مل

ات لقاء حضور اجتماع تأي مكافآت أو بدال ( بن عمر العبداللطيف( ونائب الرئيس التنفيذي ) األستاذ/ فهد بن عمر العبداللطيف

للعام عضوية جملس اإلدارة  آتكافميستحقون  أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة أربعةعدا  الرابعةدورته ل عضويتهم يف جملس اإلدارة

بعد موافقة اجلمعية العامة العادية  م2018سيتم دفعها خالل العام املالي  ( ريال400,000م بإمجالي )31/12/2017ملالي املنتهي يف ا

 فوزي بن أيوب صربي وهم )األستاذ/بعد موافقة اجلهات املختصة م 2018خالل فرتة النصف األول من العام للشركة املزمع عقدها 

 .(هشام بن عبدالرمحن العسكرواألستاذ/ واألستاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان عبدالرمحن العسيالنماجد بن واألستاذ/

  أي راتب.عن  أو كبار التنفيذيني أي من أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني يتنازلمل 

 

 

 املفروضة على الشركة تو اجلزاءآالعقوبات 
 

مل يتم توقيع أية عقوبات أو قيد احتياطي على الشركة من قبل هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية  أنهتقر الشركة 

 م.2017أو قضائية أخرى خالل عام 

 

 املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
  

مالحظات جوهرية تؤثر على نشاط  أيم عدم وجود 2017لداخلية للعام أظهرت نتائج املراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة ا

محاية  يفالشركة، وتقوم إدارة التدقيق الداخلي  بالشركة بتنفيذ عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية 

أصول الشركة و تقويم خماطر العمل وتقدم تقاريرها بصفة دورية للجنة املراجعة واليت بدروها تقوم مبراجعة وتدقيق تلك التقارير 

 الشركة أعد على ُأسس سليمة ومت تنفيذه بكفاءة  وفاعلية. تطبقهوالتوجيه بشأنها، مع العلم بأن نظام الرقابة الداخلية الذى 
 

 املسامهـون
 

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

يف مداوالتها والتصويت على قراراتها وكذلك  واالشرتاككافة التدابري اليت متكنهم من حضور اجلمعيات العامة للمساهمني  واختاذ

وطلب املعلومات مبا ال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،  االستفسارحقهم يف مراقبة أعمال جملس اإلدارة وحقهم يف 

كة وتسعى الشركة باستمرار إىل الرئيسة للشر ةاالسرتاتيجيمن األهداف  يعد حتقيق تطلعات املساهمني واالهتمام بهمإضافة إىل أن 

وبعض وسائل االتصال األخرى،  بالشركة عن طريق موقع تداول واألحداث املهمةالتواصل الفعال مع املساهمني وإعالمهم بالتطورات 

ركة تطبيق اململكة العربية السعودية، وتراعي الش يفهيئة السوق املالية واألنظمة املعمول بها  اإلفصاح الصادرة عن وفقا لسياسة

زم لتتحبقوق املساهمني، كما أن الشركة هلا عالقة  اليتالئحة حوكمة الشركات  الواردة يف واإللزامية األحكام االسرتشادية

 .باإلفصاح للمساهمني بكل ما هو جديد بشفافية عالية
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 البشرية والتدريباملوارد 
 

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

، ولقد واصلت  املؤهلة املميزة بالكفاءاتضمن شغل املناصب بالشركة تطوير املوظفني وختطيط مساراتهم الوظيفية مبا يلمتخصصة 

العديد من النتائج اإلجيابية املرتتبة على ربط أداء كل موظف مع األهداف، كما أن  داء( ليحققلشركة تطوير برنامج )احلوافز واألا

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

 .يؤهلهم لتبوء مناصب إدارية  وقيادية مستقباًل بشكلوتدريبهم  باملعاهد التدريبية خارج الشركة وذلك لتأهيلهم

 إىل أن شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي وشركاتها التابعة متوافقة مع نظام نطاقات الذي اطلقته وزارة العمل. اإلشارةوجتدر 

 

 ولية االجتماعيةؤاملس
 

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

، واستيعاب وتأهيلهم وتطويرهم حتقق النفع العام للمجتمع، واستقطاب ذوي االحتياجات اخلاصة يف الوظائف اليت تناسب قدراتهم

 وتدريب بتأهيل االهتمام خاللن م يف خدمة اجملتمع هم الشركةتسعدد من طلبة املدارس يف برامج للتدريب الصيفي سنويًا، كما 

 املهنية السالمة مبعايري االلتزام إىل باإلضافة هذا وتوظيفها، الوطنية العمالة تدريب باإلضافة إىل الشباب السعودي وتطوير مهارات

 يتطلبه وما الوطنية، املنتجات على القيمة إضافة و لوطينا لالقتصاد اإلنتاجية القاعدةدعم  يف األساسي بدورها الشركة تقوم كما

 اإلنتاجية. ألساليبلمستمر  تطوير وحتديث من ذلك

 

 للشركة عشر الثانية اجتماع اجلمعية العامة العادية
 

 م11/04/2017هـ املوافق 14/07/1438الثالثاء بتاريخ  19:00يف متام الساعة عشر الثانية  اجلمعية العامة العاديةُعقد اجتماع 

وقد كانت نتائج اجتماع اجلمعية العامة يف موقع الشركة باملدينة الصناعية الثانية يف مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني 

 كانت نتائج التصويت على جدول أعمال اجلمعية على النحو التالي:العادية 

 م.31/12/2016املنتهية يف . متت املوافقة على تقرير مراقب احلسابات للسنة املالية 1

 م.31/12/2016. متت املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2

 م.31/12/2016يف  . متت املوافقة على القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية3

وذلك  م01/01/2017ملدة عام تبدأ من  حسابات للشركة. متت املوافقة على تعيني مكتب حممد عبداهلل اهليج للتدقيق كمراجع 4

 لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية والبيانات الربع سنوبة وامليزانية العمومية للشركة ومت حتديد أتعابه.

بقيمة تبلغ م ومن رصيد األرباح املبقاة 2016جملس االدارة بشأن توزيع أرباح عن السنة املالية  . متت املوافقة على اقرتاح5

%( من رأس املال وذلك  5( ريال للسهم الواحد وتعادل هذه األرباح املقرتح توزيعها ما نسبته )0,50( ريال سعودي بواقع )40,625,000)
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عشر للمساهمني املقيدين بسجالت شركة مركز إيداع األوراق املالية )مركز اإليداع( بنهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة العادية الثانية 

 م تارخيًا للتوزيع.04/05/2017ومت حتديد يوم اخلميس املوافق 

واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر  ومفروشات العبدالطيف . متت املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة6

تتكون من املبيعات  ًا أن طبيعة العالقةالعبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( ومت الرتخيص بها لعام قادم علم

بشكل رئيسي من البيع باجلملة ملواد السجاد واملوكيت مع العلم بأن مجيع التعامالت مع الطرف ذو العالقة ال ختتلف عن التعامالت 

 مع املدينني والدائنني التجاريني العاديني وال يوجد هلا أي مزايا أو شروط خاصة.

ألعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ومفروشات العبداللطيف واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر . متت املوافقة على ا7

تتكون خدمات ومنافع  العبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( ومت الرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقة

دعات لصاحل شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي )املؤجر( ومفروشات مقدمة اىل الطرف ذو عالقة، وهي عقد اجيار مستو

 العبداللطيف )املستأجر(.

. متت املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ومفروشات العبداللطيف واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر 8

تتكون خدمات ومنافع   الرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقةالعبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( ومت

مقدمة اىل الطرف ذو عالقة وهو عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بني شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة واالعاشة )املؤجر( 

 إحدى الشركات التابعة للشركة وبني مفروشات العبداللطيف )املستأجر(.

افقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ومفروشات العبداللطيف واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر . متت املو9

تتكون خدمات ومنافع  العبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( ومت الرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقة

لوجستية )أعمال بالورشة/ صيانة الكرتونيات/صيانة وبرجمة حاسب آلي( مقدمة إىل  مقدمة اىل الطرف ذو عالقة وهي خدمات

 مفروشات العبداللطيف.

. متت املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ومفروشات العبداللطيف واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر 10

تتكون خدمات ومنافع  عالقة( ومت الرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقةالعبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو 

وهي عقود إجيارات مساكن لصاحل مفروشات العبداللطيف )املؤجر( على شركة العبد اللطيف لالستثمار  من )طرف ذو عالقة(

 عي.الصناعي )املستأجر( وذلك إلسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف لالستثمار الصنا

. متت املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ومفروشات العبداللطيف واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر 11

تتكون خدمات ومنافع من  العبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( والرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقة

عقود إجيارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصاحل مفروشات العبداللطيف )املؤجر( واملستأجر  وهي )طرف ذو عالقة(

 هو شركة أدفا للبطانيات ) إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي(.

لطيف واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر . متت املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ومفروشات العبدال12

تتكون خدمات ومنافع  العبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( ومت الرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقة

نفذة هي مفروشات من )طرف ذو عالقة( وهي تكاليف فر  السجاد يف مشروعات شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي واجلهة امل

 العبد اللطيف.
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. متت املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ومفروشات العبداللطيف واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر 13

ملشرتيات من تتكون من ا العبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( ومت الرتخيص بها لعام قادم علمًا أن طبيعة العالقة

 طرف ذو عالقة )مفروشات العبد اللطيف ( بشكل عام من أثاث مكتيب ومستلزمات فر  سجاد وخالفه.

. متت املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي واليت لعضو جملس اإلدارة عبداللطيف 14

تتكون من  ا ) طرف ذو عالقة( ومت الرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقةبن عمر العبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيه

 املشرتيات بشكل عام من طرف ذو عالقة )شركة توزيع الغاز الطبيعي( من الغاز الطبيعي.

اجلمعية وحتى نهاية  عضوًا يف جلنة املراجعة إعتبارًا من تاريخ هذه . متت املوافقة على تعيني األستاذ/ صاحل بن حسن آل الشيخ15

 م.22/01/2019دورة جملس اإلدارة احلالي بتاريخ 

. متت املوافقة على اعتماد حتديث الئحة جلنة املراجعة واليت تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار 16

 بشكل مؤقت يف حال شغور أحد مقاعدها.أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها، وآلية تعيني أعضائها 

والرتشيحات واليت تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها  . متت املوافقة على اعتماد حتديث الئحة جلنة املكافآت17

ور وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها، وآلية تعيني أعضائها بشكل مؤقت يف حال شغ

 أحد مقاعدها.

. متت املوافقة على اعتماد حتديث الئحة سياسات وإجراءات معايري العضوية يف جملس اإلدارة واليت تشتمل على ضوابط وإجراءات 18

 العضوية باجمللس وقواعد اختيار األعضاء.

افأة للعام املالي املنتهي يف ( ريال ألربعة أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة كمك100,000. متت املوافقة على صرف مبلغ )19

( ريال وهم )األستاذ/هشام بن عبدالرمحن العسكر واألستاذ/ماجد بن عبدالرمحن العسيالن 400,000م بإمجالي )31/12/2016

ص واألستاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان واألستاذ/ فوزي بن أيوب صربي( علمًا بأن بقية األعضاء الثالثة ال يرغبون باستخال

 م.31/12/2016مكافأة عن عضويتهم مبجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 

 م.31/12/2016. متت املوافقة على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 20
 

 توصيات جملس اإلدارة
 

  

 :على ما يلي بالتصويتالعمومية القادمة للشركة  املساهمني واحلاضرين باجلمعية اإلدارة السادة جملس وصيي

 م.31/12/2017. املوافقة على تقرير مراقب احلسابات للسنة املالية املنتهية يف 1

 م.31/12/2017. املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2

 م.31/12/2017يف  املنتهية. املوافقة على القوائم املالية املدققة للسنة املالية 3

مراجعي احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق  . التصويت على تعيني4

 م، وحتديد أتعابه.2018القوائم املالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام املالي 

( 40,625,000م ومن رصيد األرباح املبقاة بقيمة تبلغ )2017االدارة بشأن توزيع أرباح عن السنة املالية  جملس . املوافقة على اقرتاح5

%( من رأس املال وذلك للمساهمني  5( ريال للسهم الواحد وتعادل هذه األرباح املقرتح توزيعها ما نسبته )0,50ريال سعودي بواقع )

 ق املالية )مركز اإليداع( بنهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة العادية الثالثة عشر.املقيدين بسجالت شركة مركز إيداع األورا
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 .أرباح مرحلية بتوزيع اإلدارة جملس تفويض على املوافقة. 6

 املتعلقة بسياسة توزيع األرباح.( من النظام األساسي للشركة و49. التصويت على تعديل املادة )7

واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر  ومفروشات العبدالطيف اليت ستتم بني الشركة . املوافقة على األعمال والعقود8

تتكون من املبيعات بشكل  العبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( و الرتخيص بها لعام قادم علمًا أن طبيعة العالقة

ن مجيع التعامالت مع الطرف ذو العالقة ال ختتلف عن التعامالت مع رئيسي من البيع باجلملة ملواد السجاد واملوكيت مع العلم بأ

 املدينني والدائنني التجاريني العاديني وال يوجد هلا أي مزايا أو شروط خاصة، علمًا تلك املعامالت متغرية حسب أوضاع السوق وقد بلغت

 ألف ريال. 48308مبلغ   2017قيمة هذه املعامالت خالل العام  

ة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ومفروشات العبداللطيف واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر . املوافق9

تتكون خدمات ومنافع  العبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( و الرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقة

مستودعات لصاحل شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي )املؤجر( ومفروشات  مقدمة اىل الطرف ذو عالقة، وهي عقد اجيار

 2951مبلغ  2017العبداللطيف )املستأجر( علمًا تلك املعامالت متغرية حسب أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل العام  

 ألف ريال.

فروشات العبداللطيف واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر . املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وم10

تتكون خدمات ومنافع  العبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( و الرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقة

مات والصيانة واالعاشة )املؤجر( مقدمة اىل الطرف ذو عالقة وهو عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بني شركة ريتاج الوصيل للخد

إحدى الشركات التابعة للشركة وبني مفروشات العبداللطيف )املستأجر( ، علمًا تلك املعامالت متغرية حسب أوضاع السوق وقد بلغت 

 ألف ريال. 1277مبلغ  2017قيمة هذه املعامالت خالل العام  

كة ومفروشات العبداللطيف واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر . املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشر11

تتكون خدمات ومنافع مقدمة  العبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( والرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقة

ة وبرجمة حاسب آلي( مقدمة إىل مفروشات اىل الطرف ذو عالقة وهي خدمات لوجستية )أعمال بالورشة/ صيانة الكرتونيات/صيان

 ألف ريال. 337مبلغ  2017العبداللطيف، علمًا تلك املعامالت متغرية حسب أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل العام  

سليمان بن عمر . املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ومفروشات العبداللطيف واليت لعضو جملس اإلدارة 12

تتكون خدمات ومنافع من  العبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( والرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقة

وهي عقود إجيارات مساكن لصاحل مفروشات العبداللطيف )املؤجر( على شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي  )طرف ذو عالقة(

ذلك إلسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي. علمًا تلك املعامالت متغرية حسب أوضاع السوق )املستأجر( و

 ألف ريال. 440مبلغ  2017وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل العام  

اإلدارة سليمان بن عمر . املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ومفروشات العبداللطيف واليت لعضو جملس 13

تتكون خدمات ومنافع من  العبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( والرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقة

وهي عقود إجيارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصاحل مفروشات العبداللطيف )املؤجر( واملستأجر  )طرف ذو عالقة(

شركة أدفا للبطانيات ) إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي(. علمًا تلك املعامالت متغرية حسب  هو

 ألف ريال. 150مبلغ  2017أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل العام  
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بداللطيف واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر . املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ومفروشات الع14

تتكون خدمات ومنافع من  العبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( و الرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقة

ملنفذة هي مفروشات )طرف ذو عالقة( وهي تكاليف فر  السجاد يف مشروعات شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي واجلهة ا

ألف  449مبلغ  2017العبد اللطيف. علمًا بن تلك املعامالت متغرية حسب أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل العام  

 ريال.

. املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ومفروشات العبداللطيف واليت لعضو جملس اإلدارة سليمان بن عمر 15

تتكون من املشرتيات من  لعبداللطيف مصلحة غري مباشرة فيها ) طرف ذو عالقة( و الرتخيص بها لعام قادم علمًا أن طبيعة العالقةا

طرف ذو عالقة )مفروشات العبد اللطيف ( بشكل عام من أثاث مكتيب ومستلزمات فر  سجاد وخالفه. علمًا تلك املعامالت متغرية 

 ألف ريال. 188مبلغ  2017قيمة هذه املعامالت خالل العام   حسب أوضاع السوق وقد بلغت

. املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي واليت لعضوي جملس اإلدارة 16

ا ) طرف ذو عالقة( األستاذ/عبداللطيف بن عمر العبداللطيف  واألستاذ/ ماجد بن عبدالرمحن العسيالن مصلحة غري مباشرة فيه

تتكون من املشرتيات بشكل عام من طرف ذو عالقة )شركة توزيع الغاز الطبيعي(  والرتخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العالقة

ألف  1779مبلغ  2017من الغاز الطبيعي. علمًا تلك املعامالت متغرية حسب أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه املعامالت خالل العام  

 .الري

( ريال ألربعة أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة كمكافأة للعام املالي املنتهي يف 100,000.  املوافقة على صرف مبلغ )17

( ريال وهم )األستاذ/هشام بن عبدالرمحن العسكر واألستاذ/ماجد بن عبدالرمحن العسيالن 400,000م بإمجالي )31/12/2017

دليجان واألستاذ/ فوزي بن أيوب صربي( علمًا بأن بقية األعضاء الثالثة ال يرغبون باستخالص واألستاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف ال

 م.31/12/2017مكافأة عن عضويتهم مبجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 

 م.31/12/2017. املوافقة على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 18

سهم حق  من رأس املال، ولكل مساهم ميلك %25لصحة انعقاد هذه اجلمعية حضور عدد من املساهمني ميثل علما بأنه يشرتط 

 ساعة بعد الثاني االجتماع احلضور الجتماع اجلمعية العامة العادية الثالثة عشر، ويف حال عدم اكتمال النصاب القانوني جاز عقد

املمثلة  األسهم عدد كان أيًا صحيحا الثاني االجتماع يكون األحوال مجيع ويف األول، االجتماع النعقاد احملددة املدة انتهاء من

ويرجى من املساهمني الذين يتعذر حضورهم يف املوعد احملدد ويرغبون يف توكيل غريهم حلضور االجتماع )من غري أعضاء جملس فيه،

إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك احمللية أو من  اإلدارة وموظفي الشركة( إرسال التوكيالت الالزمة مصدقًا عليه من

كتابة العدل أو األشخاص املرخص هلم، وإرساهلا على العنوان التالي شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي، املدينة الصناعية 

األقل مع ضرورة إحضار املساهمني شؤون املساهمني وذلك قبل يومني من موعد االجتماع على  11421الرياض  859الثانية، ص.ب. 

 لالجتماع )أصالة او وكالة بطاقاتهم الشخصية، ولالستفسار يرجى االتصال ت:

،وعلى السادة املساهمني أصالة أو وكالة والراغبني يف حضور هذا االجتماع 0112650285، فاكس : 233-0112658888

 ز السفر واحلضور قبل موعد االجتماع بوقت كاف إلنهاء اجراءات تسجيلهم.اصطحاب السجل التجاري/ اهلوية الوطنية / اإلقامة أو جوا
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 :سياسة مكافآت جملس اإلدارة وجلانه واإلدرة التنفيذية 
 

 . أن تكون املكافآت منسجمة مع إسرتاتيجية الشركة وأهدافها 

  على املدى الطويل.أن تكون املكافآت بغرض حث أعضاء اجمللس واإلدارة التنفيذية على إجناح الشركة 

  أن حتدد املكافآت بناءًا على املؤهالت العلمية واخلربات العملية , ومستوى األداء ) األخذ يف اإلعتبار ممارسات الشركات

 األخرى يف حتديد املكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من إرتفاع غري مربر للمكافآت والتعويضات ( .

 ي تعمل فيه الشركة وحجمها وخربة أعضاء جملس اإلدارة .األخذ يف اإلعتبار القطاع الذ 

 . أن تستهدف إستقطاب الكفاءات املهنية واحملافظة عليها وحتفيزها، مع عدم املبالغة فيها 

 . جيوز أن تكون مكافآت أعضاء اجمللس متفاوتة املقدار حبيث تعكس مدى خربة العضو وإختصاصاته واملهام املنوط بها 

 عضاء اجمللس من مبلغ معني أو بدل حضور اجللسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية وجيوز اجلمع بني تتكون مكافأة أ

 إثنني أو أكثر من هذه املزايا ومبا ال يتجاوز مع ما نص عليه نظام الشركات .

 عليه أعضاء  جيب أن يشتمل تقرير جملس اإلدارة السنوي إىل اجلمعية العامة للمساهمني على بيان شامل لكل ما حصل

جملس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغري ذلك من املزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه 

 أعضاء اجمللس بوصفهم عاملني أو إداريني أو نظري أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات إن وجدت.

 ليه عضو جملس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية وعينية مبلغ ويف مجيع األحوال جيب أن ال يتجاوز جمموع ما حصل ع

 ثالمثائة ألف ريال سنويًا أخذًا باالعتبار عدد حضور اجللسات.
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 شكر وتقدير

 
 

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

 آل عبدالعزيز بن سلمان بن حممد األمري امللكي السمو صاحب األمني عهده ولي وإىل ورعاه، اهلل حفظه سعود آل العزيز عبد

 العلي اهلل اىل الدعاء خبالص اجمللس يتقدم كما .الرشيدة وحلكومتنا الدفاع ووزير الوزراء جملس لرئيس األول النائب سعود

 البالد هذه حيفظ وأن واملواطنني، الوطن هلذا خري فيه ما اىل الرشيدة حكومتنا يوفق وأن قادتها هلذه البالد حيفظ أن القدير

 .والسالم واألمان األمن نعمة عليها وأن يديم مكروه كل وجينبها

 املتواصل ودعمهم ومساندتهم تعاونهم املالية على السوق وهيئة واالستثمار التجارة وزارة ملقام والعرفان بالشكر اجمللس يتقدم كما

 .املثمرة جهودهم بالشركة على العاملني وإىل الغالية وثقتهم دعمهم على الكرام املساهمني وإىل
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