
 

 

 لشركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي العاديةغيراجتماع الجمعية العامة  نتائج

The results of the extraordinary general assembly meeting of Al-Abdullatif 

Industrial Investment Company 
 

 1. The report of the Board of Directors for the year ending on December 

31, 2021 has been approved.  
2. The auditor's report for the year ending on December 31, 2021 was 

approved.  

3. The financial statements for the year ending on December 31, 2021 
have been approved.  

4. It was approved to appoint Mr. Al-Ayouti & Co. as an auditor for the 

company to examine, review and audit the financial statements for the ( 
second, third  quarters and annual result ) of the fiscal year 2022, and the 

first quarter of the fiscal year 2023, and  to determine his fees.  

5. It was approved to authorize the Board of Directors to distribute interim 
dividends in a semi- or quarterly manner for the fiscal year 2022 AD, and 

to determine the due date and disbursement in accordance with the 

regulatory controls and procedures issued in implementation of the 
Companies Law. 

6. Approving the works and contracts that will take place between the 

company and Al-Abdul Latif Furniture Company, in which Board 
member Suleiman bin Omar Al Abdul Latif and Mr. Abdul Latif bin 

Omar Al Abdul Latif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdul Latif have an 

indirect interest in it, which is mainly sales; wholesale of carpet and rug 

products, and they do not have any preferential conditions, and the value 

of these transactions during the year 2021 amounted to (37.007) thousand 

riyals. 
7. Approving the works and contracts that will take place between the 

company and Al-Abdullatif Furniture Company, in which Board member 

Suleiman bin Omar Al-Abdullatif and Mr. Abdullatif bin Omar Al-
Abdullatif and Mr. Fahd bin Omar Al-Abdullatif have an indirect interest 

in them, which are services and benefits provided to, have been approved. 

The related party (a rental contract for warehouses in favor of the Abdul 
Latif Industrial Investment Company (the lessor) and Al Abdul Latif 

Furniture (the lessee), and there are no preferential terms, and the value 

of these transactions during the year 2021 amounted to (2.468) thousand 
riyals.   

8. Approving the works and contracts that will take place during the year 

2022 AD between the company and the Abdul Latif Furniture Company, 
in which Board member Suleiman bin Omar Al Abdullatif, Mr. Abdul 

Latif bin Omar Al Abdullatif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdullatif have 

an indirect interest in them, bearing in mind that the nature of the 
relationship consists of services and benefits provided to a related party, 

which is a contract to provide catering and housing services between Ritaj 

Al Waseel Services, Maintenance and Catering Company (the lessor), 
one of the company’s subsidiaries, and Al-Abdullatif Furniture Company 

(the lessee), and the value of these transactions during the year 2021 
amounted to (841) thousand riyals.  

9. Approving the works and contracts that will take place between the 

company and the Abdul Latif Furniture Company, in which Board 
member Suleiman bin Omar Al Abdul Latif, Mr. Abdul Latif bin Omar 

Al Abdul Latif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdul Latif have an indirect 

interest in them, bearing in mind that the nature of the relationship 
consists of services and benefits provided to the related party, which are 

logistic services, and there are no preferential conditions, and the value 

of these transactions during the year 2021 AD amounted to (20) thousand 
riyals.  

10. Approving the works and contracts that will take place between the 

company and the Abdul Latif Furniture Company, in which Board 
member Suleiman bin Omar Al Abdul Latif, Mr. Abdul Latif bin Omar 

Al Abdul Latif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdul Latif have an indirect 

interest in them, bearing in mind that the nature of the relationship 
consists of services and benefits from (Related party) These are housing 

 م 31/12/2021على تقرير مجلس اإلدارة للعام المنتهي في . تمت الموافقة 1

 م.31/12/2021على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في .  تمت الموافقة 2

 م.31/12/2021على القوائم المالية المدققة للعام المنتهي في .  تمت الموافقة 3

شركة وذلك 4 سيد العيوطي وشركاه كمراجع لحسابات ال شركة ال سادة  .  تمت الموافقة على تعين ال

 م2022 من العام المالي (والسننننننننو  والثالثالثاني ) للربعلفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية 

 .تحديد أتعابهتم م، و2023والربع األول من العام المالي 

تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنو  عن .  تمت الموافقة على 5

و للرنننننوابن واإلجرا ات التن يمية 2022العام المالي  م، وتحديد تاريخ االسنننننتحقاص والصنننننرض وفقا

 الصادرة تنفيذاو لن ام الشركات.

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف والتي .  تمت الموافقة 6

لعرننننو مجلس اإلدارة سننننليما  بن عمر العبد اللطيف واألسننننتاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبداللطيف 

بشكل واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات 

و بة  طبيعة العالقة ال تالتلف عن التعامالت مع  رئيسننننننني بالجملة لمنتجات السنننننننجاد والموكيت علما

المدينين والدائنين التجاريين العاديين وال يوجد لها أ  مزايا أو شننننروط  اقننننة وقد بلهت قيمة هذه 

 ( ألف لاير.37.007مبلغ ) 2021المعامالت  الل العام 

ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف والتي ا.  تمت الموافقة  على 7

لعرننننننو مجلس اإلدارة سننننننليما  بن عمر العبداللطيف واألسننننننتاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف 

شرة فيها ،والتي هي عبارة عن  دمات ومنافع  واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مبا

عالقة)عقد ايجار مستودعات لصالح شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي مقدمة الى الطرض ذو 

و بة  طبيعة العالقة ال تالتلف عن التعامالت  )المؤجر( ومفروشننننات العبداللطيف )المسننننتةجر(، علما

مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين وال يوجد لها أ  مزايا أو شنننننروط  اقنننننة وقد بلهت قيمة 

 (ألف لاير.2.468مبلغ ) 2021لعام  ت  الل اهذه المعامال

األعمال والعقود التي سننننتتم بين الشننننركة وشننننركة مفروشننننات العبداللطيف والتي . تمت الموافقة 8

لعرننننننو مجلس اإلدارة سننننننليما  بن عمر العبداللطيف واألسننننننتاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف 

رة فيها، علما أ  طبيعة العالقة تتكو   دمات واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباش

لى الطرض ذو عالقة وهو عقد تقديم  دمات إعاشنننننننة وإسنننننننكا  بين شنننننننركة ريتا  إومنافع مقدمة 

عاشننننة )المؤجر( إحدش الشننننركات التابعة للشننننركة وبين شننننركة الوقننننيل للالدمات والصننننيانة واإل

( 841مبلغ) 2021معامالت  الل العام  مفروشات العبداللطيف )المستةجر( ، وقد بلهت قيمة هذه ال

 ألف لاير. 

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي .  تمت الموافقة 9

لعرننننننو مجلس اإلدارة سننننننليما  بن عمر العبداللطيف واألسننننننتاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف 

ة غير مباشننننرة فيها، علما أ  طبيعة العالقة تتكو  من واألسننننتاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصننننلح

و بة  طبيعة العالقة ال إ دمات ومنافع مقدمة  لى الطرض ذو عالقة وهي  دمات لوجسنننننننتية ، علما

تالتلف عن التعامالت مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين وال يوجد لها أ  مزايا أو شنننننننروط 

 ( ألف لاير. 20م )2021ت  الل العام   اقة وقد بلهت قيمة هذه المعامال

على األعمال والعقود التي سننننتتم بين الشننننركة وشننننركة مفروشننننات العبداللطيف تمت الموافقة  -10

والتي لعرو مجلس اإلدارة سليما  بن عمر العبداللطيف واألستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف 

رة فيها، علما أ  طبيعة العالقة تتكو   دمات واألستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباش

ومنافع من )طرض ذو عالقة(وهي عقود إيجارات مسنننننناكن و الفه لصننننننالح شننننننركة مفروشننننننات 

العبداللطيف )المؤجر( على شنننركة العبد اللطيف لالسنننتثمار الصنننناعي )المسنننتةجر( وذلك إلسنننكا  

و بة  طبيعة العالقة ال تالتلف عن  بعض موظفي شنننننركة العبد اللطيف لالسنننننتثمار الصنننننناعي، علما

التعامالت مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين وال يوجد لها أ  مزايا أو شنننننروط  اقنننننة. وقد 

 ( ألف لاير. 75مبلغ ) 2021بلهت قيمة هذه المعامالت  الل العام 

العبداللطيف تمت الموافقة على األعمال والعقود التي سننننتتم بين الشننننركة وشننننركة مفروشننننات  -11

والتي لعرو مجلس اإلدارة سليما  بن عمر العبداللطيف واألستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف 

واألسننننتاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصننننلحة غير مباشننننرة فيها، علما أ  طبيعة العالقة تتكو  من 

 ار  مدينة  دمات ومنافع من )طرض ذو عالقة( وهي عقود إيجارات مسنننننننتودعات ومراكز بيع 

الرياض لصننننالح شننننركة مفروشننننات العبداللطيف )المؤجر( والمسننننتةجر هو شننننركة أدفا للبطانيات 

و بة  طبيعة العالقة ال  )إحدش الشننننركات التابعة لشننننركة العبد اللطيف لالسننننتثمار الصننننناعي(. علما

زايا أو شنننننننروط تالتلف عن التعامالت مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين وال يوجد لها أ  م

 ( ألف لاير.80م مبلغ )2021العام  اقة وقد بلهت قيمة هذه المعامالت  الل 



leases, etc., in favor of Al-Abdul Latif Furniture Company (the lessor) on 

the Al-Abdul Latif Industrial Investment Company (the lessee) in order 

to accommodate some of the employees of the Al-Abdul Latif Industrial 
Investment Company, and it has no preferential displacement. The value 

of these transactions during the year 2021 amounted to (75) thousand 

riyals.  
11. Approving the works and contracts that will take place between the 

company and the Abdul Latif Furniture Company, in which Board 

member Suleiman bin Omar Al Abdul Latif, Mr. Abdul Latif bin Omar 
Al Abdul Latif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdul Latif have an indirect 

interest in them, bearing in mind that the nature of the relationship 

consists of: Services and benefits from (a related party), which are 
warehouse leases and sales centers outside the city of Riyadh for the 

benefit of Al-Abdullatif Furniture Company (the lessor) and the lessee is 

Adfa Blankets Company (a subsidiary of Al-Abdul Latif Industrial 
Investment Company). It does not have any preferential conditions, and 

the value of these transactions during the year 2021 AD amounted to (80) 

thousand riyals.  
12. Approving the and contracts that will take place between the company 

and the Abdul Latif Furniture Company, in which Board member 

Suleiman bin Omar Al Abdul Latif, Mr. Abdul Latif bin Omar Al Abdul 
Latif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdul Latif have an indirect interest in 

them, which is the lease of a warehouse and a water well from Al-

Abdullatif Furniture Company, which runs from 1/1/2022 to 31/12/2022 
and has a value of (115) thousand rials.   

13- Approving the works and contracts that will take place between the 

company and the Abdul Latif Furniture Company, in which Board 
member Suleiman bin Omar Al Abdullatif, Mr. Abdullatif bin Omar Al 

Abdullatif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdullatif have an indirect interest 

in them, bearing in mind that the nature of the relationship consists of 

purchases  From a (related party), (carpet upholstery supplies) for the 

implementation of the projects of the Abdul Latif Industrial Investment 

Company, and the executing agency is the Al Abdul Latif Furniture 
Company. It does not have any preferential conditions, and the value of 

these transactions during the year 2021 amounted to (187) thousand 

riyals.  
14. Approving the works and contracts that will take place between the 

company and the Natural Gas Distribution Company, in which the 
members of the Board of Directors Mr. Abdullatif bin Omar Al-

Abdullatif and Mr. Majed bin Abdulrahman Al-Osailan have an indirect 

interest. Knowing that the nature of the relationship consists of 
procurement in general from a distribution company Natural gas (natural 

gas material). It does not have any preferential conditions, and the value 

of these transactions during the year 2021 amounted to (1.722) thousand 
riyals.  

15. Approving the works and contracts that will take place between the 

company and the Red Sea Cables Company (a Closed Distribution 
Company), in which the members of the Board of Directors Mr. Suleiman 

bin Omar Al-Abdullatif  is a board member in it(an indirect interest) 

knowing that the nature of the relationship consists general purchases 
from the Red Sea Cables Company.  And it does not have any preferential 

conditions, and the value of these transactions expected during the year 

2022 amounted to (500) thousand riyals.  
16. It has been approved to authorize the Board of Directors with the 

authority of the Ordinary General Assembly with the authorization 

contained in Paragraph (1) of Article 71 of the Companies Law, for a 
period of one year from the date of approval of the General Assembly or 

until the end of the delegated Board of Directors session, whichever is 

earlier, in accordance with the conditions contained in the controls and 
procedures The regulations issued in implementation of the Companies 

Law for Listed Joint Stock Companies. 

17- Approving to disburse an amount of (100,000) riyals to three 
members of the board of directors as a reward for the fiscal year ending 

on 31/12/2021 AD, with a total of (300,000) riyals, they are (Mr. Hisham 

bin Abdul Rahman Al-Askar, Mr. Majid bin Abdul Rahman Al-Osailan 
and Mr. Abdul-Aziz bin Abdullatif Al-Dulaijan), noting that the rest of 

the three members, Mr. Suleiman Omar Al-Abdullatif, Mr. Abdullatif 

Omar Al-Abdullatif, and Mr. Fahad Omar Al-Abdullatif, waive their 

األعمال والعقود التي سنننتتم بين الشنننركة وشنننركة مفروشنننات العبداللطيف .  تمت الموافقة على 12

 والتي لعرو مجلس اإلدارة سليما  بن عمر العبداللطيف واألستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف

واألسننننتاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصننننلحة غير مباشننننرة فيها، علما أ  طبيعة العالقة تتكو  من 

عقد إيجار مسننننننتودع وشننننننيب مياه من شننننننركة مفروشننننننات  دمات ومنافع من )طرض ذو عالقة( 

 ( ألف لاير. 115وتبلغ قيمته ) 31/12/2022م وحتى 1/1/2022العبداللطيف، يبدأ تارياله من 

على األعمال والعقود التي سننننتتم بين الشننننركة وشننننركة مفروشننننات العبداللطيف . تمت الموافقة 13

والتي لعرو مجلس اإلدارة سليما  بن عمر العبداللطيف واألستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف 

من  واألسننننتاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصننننلحة غير مباشننننرة فيها، علما أ  طبيعة العالقة تتكو 

 دمات ومنافع من )طرض ذو عالقة( وهي مشنننننننتريات من طرض ذو عالقة )مسنننننننتلزمات فر  

لزوم تنفيذ مشننروعات شننركة العبداللطيف لالسننتثمار الصننناعي والجهة المنفذة هي شننركة  السننجاد(

و بة  طبيعة العالقة ال تالتلف عن التعامالت مع المدينين والدائنين  مفروشنننننننات العبد اللطيف. علما

اريين العاديين وال يوجد لها أ  مزايا أو شنننننروط  اقنننننة وقد بلهت قيمة هذه المعامالت  الل التج

 ( ألف لاير. 187مبلغ ) 202 1العام 

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الهاز الطبيعي والتي  على .  تمت الموافقة14

طيف واألسننننتاذ/ ماجد بن عبدالرحمن لعرننننو  مجلس اإلدارة األسننننتاذ/عبداللطيف بن عمر العبدالل

العسنننيال  مصنننلحة غير مباشنننرة فيها علما أ  طبيعة العالقة تتكو  من المشنننتريات بشنننكل عام من 

و ) الطبيعيالهاز  مادة) الطبيعيشركة توزيع الهاز  بة  طبيعة العالقة ال تالتلف عن التعامالت  . علما

مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين وال يوجد لها أ  مزايا أو شنننننروط  اقنننننة وقد بلهت قيمة 

 ( ألف لاير. 1.722مبلغ ) 2021العام هذه المعامالت  الل 

ت البحر األحمر على األعمال والعقود التي سنننننتتم بين الشنننننركة وشنننننركة كابالتمت الموافقة   . 15

سنننتثمر بها( والتي يشنننهل األسنننتاذ/ سنننليما  بن عمر العبداللطيف عرنننوية  )شنننركة مسننناهمة مقفلة م 

مجلس اإلدارة بها )مصننلحة غير مباشننرة( علما بة  طبيعة العالقة تتكو  من المشننتريات بشننكل عام 

عاديين وال يوجد لها أ  من الكابالت، وال تالتلف عن التعامالت مع المدينين والدائنين التجاريين ال

في حدود  2022العام أ  تبلغ قيمة هذه التعامالت  الل  التي من المتوقعمزايا أو شروط تفريلية و

 ( ألف لاير.500مبلغ )

تمت الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بصنننننالحية الجمعية العامة العادية بالتر يص الوارد  -16

سنننننننبعين من ن ام الشنننننننركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ ( من المادة الحادية وال1في الفقرة )

و للشروط الواردة  موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا

في الرنننوابن واإلجرا ات التن يمية الصنننادرة تنفيذاو لن ام الشنننركات الالاقنننة بشنننركات المسننناهمة 

 المدرجة.

( لاير لثالثة أعرنننا  من أعرنننا  مجلس اإلدارة 100,000قنننرض مبلغ ) لىتمت الموافقة ع -17

( لاير وهم )األستاذ/هشام بن 300,000م بإجمالي )31/12/2021كمكافةة للعام المالي المنتهي في 

عبدالرحمن العسنننكر واألسنننتاذ/ماجد بن عبدالرحمن العسنننيال  واألسنننتاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف 

و بة  ب قية األعرننننننا  الثالثة وهم األسننننننتاذ / سننننننليما  عمر العبداللطيف واألسننننننتاذ / الدليجا ( علما

عبداللطيف عمر العبداللطيف واألستاذ / فهد عمر العبداللطيف يتنازلو  عن مكافآتهم عن عرويتهم 

سبة لألستاذ/ فوز  أيوب قبر  فقد 31/12/2021بمجلس اإلدارة عن العام المنتهي في  م،أما بالن

 ت بالتوكيل وذلك ل روض  اقة وعليه لم يتم قرض مكافئة له .حرر االجتماعا

 تعديل الئحة مكافآت وبدالت حرور المجلس واللجا .  تمت الموافقة على-18

 من الن ام األساسي للشركة.  22تعديل المادة  تمت الموافقة على -19

إبرا  ذمننة أعرننننننننا  مجلس اإلدارة عن السننننننننننة المنناليننة المنتهيننة في  تمننت الموافقننة على -20

31/12/2021   

 

 

 

 



rewards for their membership in the Board of Directors for the year 

ending on 12/31/2021 AD.  Mr. Fawzi Ayoub Sabri has attended the 

meetings by behalf due his own circumstances, hence no reward paid for 
him.  

18. Approving the Amendment of Rewards and meetings attending 

Allowances regulation. 
19. Approving the Amendment Article 22 from the Basic Low of the 

Company.  

20. It was approved  to absolve the members of the Board of Directors 
from liability for the fiscal year ending on 31/12/2021 AD. 

 


