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 الكرام،المساهمين   السادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وكل عام وأنتم بخير

 : لشركة تطوير الصناعات السعودية فإنه يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم فيما يليمع انتهاء العام المالي  

م مرفقاا به  2021ديسمبر  31التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في  
 القوائم المالية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة.

بأدائها  وسوف   والرقي  اإلنتاجية  أنشطتها  وتنمية  تطوير  في  هللا  بإذن  الشركة  جهود  مستويات إ تستمر  لى 
المبيعات   ة قياسية جديدة تحقق تطلعات وآمال المساهمين الكرام، والعمل على خفض تكاليف اإلنتاج وزياد 

ول لشركة المصنع العالمي سمنتية المحدودة وإيجاد أفضل الحل والتوسع في أنشطة شركة تطوير الصناعات اإل 
ستفادة من الخبرات المتراكمة في إدارة العضو الجديد في الشركات التابعة )شركة لبنات واإل ،  لعلب المجوهرات

ستثمار عن طريق إيجاد قنوات تسويق طويلة  وتعظيم العائد على اإل   - ستثمار العقاري (  شرقية للتطوير واإل 
 رضية للجميع.المدى تساهم في الوصول إلى نتائج م

وتحقيق  بشركتكم  للرقي  المستمرة  والمثابرة  الحثيث  السعي  مجدداا  لكم  يؤكد  اإلدارة  مجلس  فإن  وهنا 
لتزام بقيم الشركة واتباع األنظمة والقوانين السائدة في أي المصلحة القصوى للمساهمين مع المحافظة واإل 

البيئ سالمة  على  والمحافظة  نشاطها  الشركة  فيه  تمارس  التنمية  مكان  في  والمساهمة  الجهد  وبذل  ة 
 الجتماعية.

، ويدعو هللا عز وجل أن المجلس  اوليتموهأ بجزيل الشكر على الثقة التي    لكموفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة  
يزيد هذه البالد من نعمه وخيراته، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان  

آل    زسلمان بن عبد العزيآل سعود، وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن    زالعزيعبد  بن  
 .حفظهم هللا سعود 

بن سعود كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل  
، وكافة ودعمهماهمين الكرام على ثقتهم  وإلى المس  للشركة،  الرئيس الفخريمير منطقة القصيم  آل سعود أ 

كما يشكر العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة    ،عمالء الشركة الكرام على تعاونهم وتشجيعهم الدائم
 للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

 الموفق،وهللا 

 

 

 

 

 كلمة مجلس اإلدارة: 
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الصناعات   تطوير  في شركة  الشركات  لنظام  وفقاا  تأسست  سعودية  مقفلة  مساهمة  شركة  هي  السعودية 
هـ، وتعمل  1385ربيع األول    22بتاريخ    6المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي الصادر رقم م/

ق  هـ المواف1416ربيع الثاني    8الصادر في مدينة بريدة بتاريخ    1131013427الشركة بموجب سجل تجاري رقم  
 م.1995سبتمبر  4

، 959، ص.ب  زعبد العزيطريق الملك    –إن موقع الشركة الرئيسي هو في المدينة الصناعية األولى بالقصيم، بريدة  
 ، المملكة العربية السعودية. 51421بريدة 

النشاط   أوجه  تغطي  التي  المشاريع  وامتالك  إقامة  الشركة  نشاط  الصناعات  إن  مجالت  في  الصناعي وخاصة 
الكيماوية والبتروكيماوية والهندسية والصناعات التحويلية والصناعات المكملة وغيرها، وايضاا إدارة وتشغيل 

، وصيانة المشاريع الصناعية وتدريب الكوادر الفنية واإلدارية واكتساب التقنية عن طريق شراء براءات الختراع
 مار في التطوير العقاري. باإلضافة إلى الستث

 

 لعلب المجوهرات:  المصنع العالمي شركة /أ 

البالستيكية  م استحوذت تطوير على المصنع العالمي لعلب المجوهرات والساعات والمنتجات  1999في عام  
رقم    بموجب الصناعي  وتاريخ  611الترخيص  )تطوير( 29/12/2014/ص  لشركة  التابعة  المصانع  أحد  وهو  م 

دينة الصناعية األولى في مدينة بريده، وينتج العديد من المنتجات كعلب المجوهرات والساعات  ويقع في الم
من   والعديد  والهدايا  التغليف  وعلب  بأنواعها  الحلويات  وأطباق  المصحف  وحامل  الساعات  وستاندات 

لسعودية باإلضافة المنتجات البالستيكية المختلفة. وتغطي منتجات )العالمي( كافة أرجاء المملكة العربية ا 
 إلى التصدير إلى خارج المملكة.

 سمنتية: الصناعات اإل  شركة /ب

كإحدى الشركات التابعة لشركة أسمنت   2007تأسست شركة الصناعات اإلسمنتية المحدودة )سيمنتكس( عام  
هـ وتقدم  1/2/1435( وتاريخ  195نتاج الخرسانة الجاهزة بموجب ترخيص صناعي وطني رقم )إ القصيم في مجال  

ومصنع   حائل  مصنع  في  العمل  إطالق  تم  وقد  الجودة  عالية  بمواصفات  خرسانية  منتجات  سيمنتكس  شركة 
حواذ على  ستالقصيم وذلك لمواكبة استراتيجية انشاء الشركة، وقد قامت شركة تطوير الصناعات السعودية باإل 

م وتهدف أن يكون لسيمنتكس تواجد بالمدن الرئيسية بالمملكة  01/05/2015كامل شركة سيمنتكس في  
 مـن خـالل زيادة األصـول الثابتة للشركة واستهداف المشاريـع الكبرى بالمملكة.

 لبنات شرقية للتطوير والستثمار العقاريشركة ج/ 

م للعمل في األنشطة العقارية ممثلة في  2021عام    لستثمار العقاريلبنات شرقية للتطوير وا تأسست شركة  
 التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية األخرى داخل المملكة.    وأعمالشراء وبيع العقارات وإنشاء المباني  

: التأسيس والنشاط:  أولا

 : التشغيل واإلنتاج:ثانياا 
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الش مشاريع  باكورة  على  العمل  بريدة، وجاري  بمدينة  غرناطة  بحي  أراضي  بشراء  الشركة  قامت  ركة وبالفعل 
فلة سكنية والتي يتوقع بحول هللا أن تنعكس نتائجه على القوائم المالية للشركة في العام   30لتطوير قرابة  

   . م 2023

 ( ريال x 1,000التابعة: ) جدول يبين وصف ألنواع النشاط الرئيس للشركة وشركاتها ومصانعها 

 

 

تدرس الشركة حالياا المتغيرات في بيئة العمل التي تحيط بقطاع الصناعة لكي تتفاعل بشكل سريع  
مع أي فرص قد تسهم في تنمية الشركة على المدى الطويل أو أي مخاطر قد تؤثر سلباا على عمل 

دية الشركة لكي تحد منها أو تمنع من تأثيرها عليها. وتعكف إدارة شركة تطوير الصناعات السعو
الطبيعي والنمو من خالل خلق  الرائدة للشركة في سوقها  المكانة  على تطبيق ما من شأنه تعزيز 
األهداف   للشركة  العام  المستقبلية بشكلها  الخطة  وتتضمن  السعودي.  السوق  في  تنافسية  ميزة 

 التالية:  

 ارتفاع معدلت الربح بمستوى متميز وتحقيق رضى المساهمين. •
اإليرادا • ونمو  استراتيجيين وشركاء  تعدد  عمالء  مع  استراتيجية  شراكات  وإقامة  ت 

 فنيين جدد. 
 تكوين اسم مميز للشركة كعالمة تجارية بارزة.  •
 تطوير العاملين في الشركة ورفع كفاءتهم التنفيذية واإلنتاجية. •
 تحقيق الجودة الشاملة في جميع أعمال الشركة.  •
 إدراج أسهم الشركة في السوق المالية. •

 
 

بناء على المتغيرات التي طرأت على السوق السعودي في الفترة السابقة، فإن    المستقبلية:التوقعات  
إدارة الشركة تعكف على تحديث الخطط الستراتيجية، وذلك لضمان نمو الشركة وتعظيم العائد على  

 المساهمين وتحقيق اإليرادات المستهدفة.حقوق 

 رأس المال الشركة
نسبة  

 النشاط  نوعها  الملكية 
موقع  
 النشاط 

 صافي األرباح حسب الملكية
2021 2020  

المصنع العالمي لعلب 
والمنتجات المجوهرات 
 البالستكية 

ذات مسئولية   100% 5,000
 محدودة 

انتاج منتجات 
 بالستيكية 

 900 (2,311) القصيم 

شركة الصناعات  
 %100 50,000 السمنتية 

ذات مسئولية  
 الخرسانة الجاهزة محدودة 

القصيم 
 24,628 35,879 وحائل

ذات مسئولية   %100  100 شركة لبنات شرقية
 محدودة 

التطوير  
  والستثمار

 العقاري
 - (22) القصيم 

: الخطط والتوسعات:  ثالثاا

 : التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها الشركة: رابعاا 
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 تتركز المخاطر التي تواجه الشركة في اآلتي:  الشركة:المخاطر التي تواجهها 

 ، أهم هذه المخاطر التي قد تواجهها هي: مخاطر قد تواجه المصنع العالي وشركة سيمنتكس   -1

 الكبير في األسعار. والرتفاعمخاطر المواد الخام  •
 مخاطر الوقود.  •
 اطر العمالة.مخ •
تذبذب مستوى العرض والطلب وكذلك أسعار البيع نتيجة دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى   •

  األسواق.
 تغير األنظمة والسياسات الحكومية. •

ج  تعمل الشركة دائماا لضمان توفر المواد الخام الالزمة ومصادر الطاقة الضرورية لتحقيق النتائ لذا  
سب أن المجلس على دراسة وضع المصنع العالمي لعلب المجوهرات و كما يعكف    .المستهدفة

 . الخيارات تجاهه

 مخاطر مالية عامة:  - 2

 مخاطر أسعار العمولة   •

 العمولة أسعار تقلبات  بسبب  المالية األدوات  قيمة تذبذب  مخاطر هي  العمولة أسعار مخاطر
)الناشئة   المحلية  البنوك  بين  التمويل  تكلفة  عمليات  في  أي  على  ذلك  وتأثير  السايبور( 
في   مستقبليةتمويلية   لها  المخطط  التوسعات  الشركة  بها  تواجه  ومرابحات  قروض  من 

 . أعمالها ومشاريعها 

 مخاطر السيولة   •

العمالء   ى نمو المبيعات وتقوية عمليات التحصيل لمديونياتها لد  علىدوماا  الشركة تعمل -
في األنشطة التشغيلية بالمجموعة لتتمكن من اإليفاء   بحيث تكون لها تدفقات نقدية قوية

و ستحقاقها ا حـال المالية والمطلـوبات لتزاماتها إ ب   على السيولة احتياجات  مـراقبة تتم ، 
 حال تزامات إل أي  لمقابلة كافية أموال توفر مـن على التأكد اإلدارة وتعمل شهري  أسـاس

 تسهيالت مع البنوك في  تفاقيات  الذاتية أو بالسواء كانت من التدفقات النقدية  نشوئها  
 .بشروط ممتازة ومقبولة ائتمانية

 مستحقة ومصروفات  دائنة ذمم  من للشركة المتداولة المالية المطلوبات  تتكون -
 المتـوقع مـنو  ،ألجـل ضو والقـر البنكية التسهيالت  من المتداول والجـزء أخرى  ومطلوبات 

 تاريخ  من شهرا 36 خالل المالية المطلوبات  هذه  جميع سداد  يتم أن الفعلية النـاحية مـن
 بذلك. للقيام كافية أموال لديها  يكون أن الشركة وتتوقع الموحدة  المالي  قائمة المركز

 ئتمان مخاطر اإل  •

تكبد  فـي  والتسبب  بالتزامه الوفـاء فـي  مـالية أداة فـي  طرف  خفاقإ فـي  الئتمان مخاطـر تتمثل
 يتعلق بالعمالء فيما  الئتمان مخاطر من الحد على الشركة وتعملمالية،   خسارة  اآلخر الطرف 
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في كل شركة تابعة حسب    عميل لكل ئتمـانال حـدود سياسة واضحة لضوابط   وضـع طريق عن
إلى   وتحديد نشاطها، باإلضافة  الشركة،  حقوق  حفظ  تضمن  التي  المطلوبة  المستندات  كافة 

التحصيل وفق شروط الئتمان الممنوحة لكل    ومتابعةوأعمارها    القائمة المدينة الـذمم مـراقبة
 . عميل

 مخاطر العملة   •

  ، األجنبية  العمالت  صرف  أسعار لتقلبات  نتيجة مالية أداة  قيمة تذبذب  في  العملة مخاطر تتمثل
 تقـم العادية لـمأعمالها   دورة  خـالل األجنبية  العمالت  صرف  أسعار لتقلبات  معرضة إن الشركة

 السنة. خالل بالعمالت األجنبية جوهرية معامالت  أية بإجراء الشركة

 مخاطر السوق   •

تم وضع إطار مناسب إلدارة مخاطر السوق فيما يتعلق في جميع األصول بما في ذلك األصول 
 التي ليست لها أسعار سوق متداولة و / أو معرضة لتقلبات السوق. 

 الإدارة مخاطر رأس الم  •

 العوائد للمساهمين تضخيم مع الستمرار على  قدرتها  من للتأكد  رأسمالها بإدارة  الشركة تقوم
 تحقيقها  ينبغي  أو معدلة محددة  بأهداف  مال رأس هيكل الشركة لدى  ليس  ،ممكن قدر بأكبر

 دون عليه هـي  كـما  الـكلية للشركة الستراتيجية المـال، وتبقى رأس مخاطـر إدارة  مع يتصل بما 
   .المـاضية الـسنة عـن تغيير

 مخاطر تغيرات األنظمة والسياسات الحكومية:   •

تتابع الشركة جميع القوانين والسياسات الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية وتعمل 
على تطبيق ما يخص أنشطتها والقيام بالالزم من تعديل على خططها واتخاذ التدابير الالزمة  

    . والسياسات لتأثير تلك القوانين 

 ( ريال x 1,000التالي: )هيكل رأس المال كما في نهاية السنة على النحو 

 م 2020 م 2021 البيان 
 75,118  77,617  مجموع اللتزامات

 13,204  5,164  ناقص: النقد وما في حكمه  
 61,914  72,453  صافي اللتزامات  

 173,481  762, 198 مجموع حقوق الملكية
 %35.69  %36.45  معدل صافي اللتزامات إلى حقوق الملكية )نسبة( 
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 بيان موجز بأصول وخصوم شركة تطوير الصناعات السعودية ونتائج أعمالها خالل الخمس سنوات األخيرة 

 ( ريال  x 1,000)  :المالي قائمة المركز  •

 

 (  ريال x 1,000)  :قائمة الدخل  •

 

 

 

 

 

 

 م 2017 م 2018 م 2019 م 2020 م 2021 البيان 
 40,141 44,678 317, 53 773, 59 950, 69 موجودات متداولة

 - - - - - طويلة األجل   -األصول األخرى 
 157,075 145,582 797, 146 188,825 206,429 موجودات غير متداولة

 197,217 190,260 200,114 248,598 276,379 إجمالي الموجودات 
 10,590 33,156 44,335 116, 59 65,933 مطلوبات متداولة

 33,458 4,011 6,198 002, 16 11,685 مطلوبات غير متداولة
 44,049 167, 37 533, 50 118, 75 77,618 إجمالي المطلوبات 

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 رأس المال
 46,740 44,581 35,774 44,955 51,717 الحتياطات

 - - - - - أ.غ.محققة استثمارات
 6,428 8,512 13,807 28,525 47,044 مبقاه أرباح و )خسائر( 

 153,168 153,093 149,581 173,480 198,761 حقوق المساهمين 
 197,217 190,260 200,114 248,598 276,379 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

 م 2017 م 2018 م 2019 م 2020 م 2021 البيان 
 83,935 80,928 105,873 145,337 191,440 اإليرادات 
 (61,443) (57,265) (78,489) (107,181) (139,813) التكاليف 

 492, 22 662, 23 384, 27 38,155 627, 51 مجمل الربح
 (11,613) (13,035) (13,607) (14,686) (19,340) مصاريف إدارية وتسويقية 

 (1,727) (1,542) - - (3,217)  استثماراتقيمة  انخفاض
 (1,291) (1,119) (2,798) (1,204) (1,351) أعباء مالية

 1,038 769 1,546 310 (86) صافي  -إيرادات أخرى 
 (837) (864) (1,087) (683) (1,501) مخصص الزكاة 

 8,062 7,872 439, 11 21,892 133, 26 صافي الربح
 0.81 0.79 1.14 2.19 2.61 ربحية السهم 

: األصول والخصوم ونتائج األعمال:   خامساا
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 ( ريال x 1,000)بيان النمو في صافي اإليرادات وصافي الربح:   •

 

 

   (ريال  x 1,000) حقوق المساهمين:  وصافي بيان النمو في إجمالي األصول  •
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                        ريال(    x 1,000)   تحليل إليرادات شركة تطوير والفروع التابعة لها  •

                        ( ريال  x 1,000: ) وتكاليفهاإليرادات نسبة التغّير في إجمالي ا •

 نسبة التغير  ( -)أو التغيرات +   م 2021 م 2020 البيان 
% 31.72 46,103 191,440 145,337 اإليرادات   
% 30.45 32,632 139,813 107,181 التكاليف   

% 35.31 13,472 51,627 38,155 مجمل الربح  
% 31.69 4,654 19,340 14,686 مصاريف إدارية وتسويقية   
( 3,217) 3,217 - انخفاض قيمة استثمارات   - 

% 12.21 147 1,351 1,204 أعباء مالية  
(86) 310 صافي-إيرادات أخرى  (396 )  -127.74 %  

% 119.77 818 1,501 683 مخصص الزكاة   
% 19.37 4,241 26,133 21,892 صافي الربح  

 

 

م وفقاا لمعايير  2021/ 31/12تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في  
 الدولية.المحاسبة 

 

 :التوزيع الجغرافي ألعمال شركة تطوير وشركاتها ومصانعها التابعة

 

 

 2021 2020 البيان 
 175,910 130,704 شركة الصناعات السمنتية

 13,167 10,806 شركة المصنع العالمي لعلب المجوهرات
 2,363 3,827 إيرادات توزيعات أرباح أسهم مستلمة )تطوير(

 ـ ـ شركة لبنات شرقية للتطوير والستثمار العقاري
 191,440 145,337 اإلجمالي 

شركة المصنع  شركة تطوير الصناعات السعودية  البيان 
 العالمي 

شركة الصناعات  
 المحدودة السمنتية 

شركة لبنات شرقية  
 والستثمارللتطوير 

 العقاري
 بريدة  المجمعة  -حائل  -القصيم  بريدة  بريدة  موقع نشاطها

صناعة منتجات   الستثمارات والستحواذ على المصانع نشاطها
 بالستيكية 

 التطوير العقاري الخرسانة الجاهزة

 % 100 % 100 % 100 % 100 نسبة الملكية 
 م 2021 م 2007 م 1999 م 1994 التأسيس تاريخ 

: توزيع    اإليرادات:سادساا

: اإليضاحات المحاسبية:   سابعاا

 : الشركات التابعة:ثامناا 
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 -التالي: األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة على النحو 

 

 

 

 

 . ل توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم

 

 

 

 

عدد األسهم/   اسم الشركة
 الحصص المصدرة

عدد األسهم/ الحصص  
 المملوكة 

 نوع الشركة

 ذات مسئولية محدودة  50,000 50,000 شركة الصناعات السمنتية المحدودة
 محدودة ذات مسئولية  500,000 500,000 شركة المصنع العالمي لعلب المجوهرات

 ذات مسئولية محدودة  10,000 10,000 العقاري والستثمارشركة لبنات شرقية للتطوير 

 الجهة التي يمثلها   السم  م

 األسهم المملوكة

ألعضاء  
 المجلس 

لتابعي 
أعضاء 

 المجلس
 للجهة التي يمثلها 

  1,204,000   ـ ـ شركة مجموعة الزامل  عبد الرحمن الزامل  ناصر /األستاذ 1
 ـ ـ ـ مستقل األستاذ/ فهد محمد العبيالن  2
 900,000 ـ ـ شركة التصنيع الوطنية  بن خليف العنزي محمد /األستاذ 3
للتأمينات المؤسسة العامة  األستاذ/ إبراهيم يوسف العليان  4

 الجتماعية 
 ـ ـ

650,000 
 ـ ـ األستاذ/ علي ثابت القحطاني 5
 25,000 ـ ـ منصور الزامل      نعبد الرحممساعد  العود  عبد هللا زعبد العزياألستاذ/  6
 ـ ـ ـ مستقل المهندس/ هشام عبد الرحمن الرباح 7

 أصل القرض الجهة المانحة 
ما تم سداده عام  

 م 2021
المتبقي  رصيد القرض 

2021/12/31 
المدة  

 بالسنوات 
 تاريخ النتهاء 

 30/04/2022 5إلى  3 10,000,000 - 10,000,000 بنك مسقط 
 01/04/2023 3 9,260,403 6,139,605 15,400,008 شركة معالم التمويل

 24/11/2024 3 3,357,489 109,511 3,467,000 مصرف الراجحي 

: تفاصيل األسهم للشركات التابعة:   تاسعاا

: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة:   عاشراا

 الحادي عشر: المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

 الثاني عشر: وصف ألنشطة وأدوات الدين: 
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تكوين مجلس اإلدارة ومشاركة األعضاء في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى سواءا كانت )مدرجة أو غير 
  (:مدرجة

  بمقترحات   مالا ع   –  التنفيذين  غير  وبخاصة  –  أعضائه  اإلدارة إلحاطةاإلجراءات التي اتخذها مجلس   •
 : وأدائها الشركة حيال  وملحوظاتهم المساهمين

لم يتلق مجلس اإلدارة أي مالحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها. علماا بان كافة  
الرد   تم  المساهمين  األسئلة  استفسارات  توثيق  ويتم  العامة،  الجمعيات  اجتماعات  في  عليها 

 واإلجابات في محاضر الجمعيات. 

 

 

م، ويوضح الجدول أدناه  2021( اجتماعات خالل العام 4تعزيزاا لدوره ومسئولياته، فقد عقد مجلس اإلدارة )
 م:2021جتماعات المجلس خالل العام سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة إل 

 
 م. 2021/ 08/ 21*عين المهندس/ محمد العنزي كعضو في مجلس اإلدارة بتاريخ  

 م. 08/2021/ 20الدكتور يوسف العريني بتاريخ  ** انتهت عضوية  

تصنيف   الصفة  السم  رقم 
 العضو 

بيان بالشركات المساهمة )المدرجة وغير المدرجة( التي  
 يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس إدارة تطوير 

 .شركة عزم للتطوير والستثمار العقاري  - غير تنفيذي  الرئيس  الزامل   نعبد الرحم األستاذ/ ناصر  1
 .شركة أكاديمية التعلم- 

 األستاذ/ فهد محمد العبيالن   2
نائب  

 مستقل  الرئيس 
 .شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية -
 .شركة نجم-

 أخرى.ل يوجد عضوية في مجالس شركات   غير تنفيذي  عضو    .ممثالا عن شركة التصنيع الوطنية( ) العنزيالمهندس/ محمد خليف   3
 أخرى.ل يوجد عضوية في مجالس شركات   غير تنفيذي  عضو  .ممثالا عن التأمينات الجتماعية()العليان األستاذ/ إبراهيم يوسف   4
 .ل يوجد عضوية في مجالس شركات أخرى غير تنفيذي  عضو  .عن التأمينات الجتماعية( ممثالا )  القحطانياألستاذ/ علي ثابت  5
 .ل يوجد عضوية في مجالس شركات أخرى غير تنفيذي  عضو  العود    عبد هللا  زعبد العزي األستاذ/   6
   .شركة أي مكان للخدمات التجارية مستقل  عضو  المهندس/ هشام عبد الرحمن الرباح  7

 الصفة  اسم العضو  م
 جتماعات  اإل

 110رقم   109رقم   108رقم   107رقم  
2021/06/09 2021/08/29 2021/10/26 2021/12/20 

 اعتذر     ✓    ✓    ✓ مجلس اإلدارة رئيس  الزامل   نعبد الرحم  ناصر  / األستاذ 1

    ✓    ✓    ✓    ✓ نائب رئيس المجلس  األستاذ/ فهد محمد العبيالن  2

    ✓    ✓    ✓ ل ينطبق  عضو مجلس اإلدارة  بن خليف العنزي*  محمد  / المهندس 3

    ✓    ✓    ✓    ✓ مجلس اإلدارة عضو  العود   عبد هللا  زعبد العزي األستاذ/   4

    ✓    ✓    ✓    ✓ عضو مجلس اإلدارة  األستاذ/ علي ثابت القحطاني  5

    ✓    ✓    ✓    ✓ عضو مجلس اإلدارة  المهندس/ هشام عبد الرحمن الرباح  6

    ✓    ✓    ✓    ✓ عضو مجلس اإلدارة  األستاذ/ إبراهيم يوسف العليان  7

 ل ينطبق  ✓ عضو المجلس السابق  الدكتور/ يوسف بن عبد هللا العريني**  8

 أعضائه:الثالث عشر: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف  

 الرابع عشر: سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة:
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 مستحقات من أطراف ذات عالقة:                                            •

 م 2020عام  م 2021عام  البيان م 
 - - شركة المصنع العالمي لعلب المجوهرات   1
 - - شركة الصناعات اإلسمنتية المحدودة 2
 - - العقاري  والستثمارشركة لبنات شرقية للتطوير   3

  لها. التابعة  والشركاتل توجد صفقات تجارية بين شركة تطوير 

 

 )ريال سعودي( وكبار التنفيذيين  مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة  •

 اسم العضو

 م 2020 م 2021

بدل حضور  
جلسات مجلس  
اإلدارة واللجان  

المنبثقة عنه  
والبدلت األخرى  

 )ريال( 

المكافأة  
السنوية  
لعضوية  

المجلس في  
 السنة 

بدل حضور جلسات  
مجلس اإلدارة  

واللجان المنبثقة  
عنه والبدلت األخرى  

 )ريال( 

المكافأة السنوية لعضوية  
 المجلس في السنة 

 14,000 * 225,000 16,000 الزامل  نعبد الرحماألستاذ/ ناصر 

 ـ

 10,000 225,000* 6,000 الدكتور/ يوسف العريني 
 8,000 - - المهندس/أحمد القرعاوي

 - - 12,000 األستاذ/ فهد محمد العبيالن 
 - - 10,000 بن خليف العنزي  محمد /المهندس

 20,000 * 216,667 22,000 العود  عبد هللا زعبد العزياألستاذ/ 
 16,000 225,000* 16,000 األستاذ/ إبراهيم يوسف العليان 

 16,000 * 225,000 16,000 القحطانياألستاذ/ علي ثابت 
 .11,960 141,667 18,000 المهندس/ هشام عبد الرحمن الرباح

 2,000 - 6,000 المهندس/ محمد صالح المحيميد 
 5,000 - 4,000 الستاذ/ بسام شعفوط 

 3,000 - - محمد حسن أحمد الستاذ/ 
 م2019/2020*المكافأة السنوية لعامين  

ت مجلس اإلدارة بسبب تأخر انعقاد الجمعية العمومية ألسباب إجرائية لتحديث  آلم تسدد مكاف : حوظةمل 
 .معلومات المساهمين لدى وزارة التجارة

 

اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي أو  ليس هناك أية ترتيبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس 
 . تعويض

 الخامس عشر: الصفقات بين الشركة واألطراف ذات العالقة: 

 : )المدفوعة(السادس عشر: مكافآت وتعويضات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  

 

 السابع عشر: التنازلت عن الرواتب والتعويضات: 
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 ليس هناك أية ترتيبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح.

المصروفات العمومية والتكاليف األخرى ومخصص الزكاة  توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع  
  :الشرعية على الوجه التالي

 العاديةأن تقرر الجمعية العامة  ويجوز%( من صافي األرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة 10يجّنب ) (1
 %( من رأس المال المدفوع. 30هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي المذكور ) وقف

 
بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو   وذلك للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى،   (2

المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي   وللجمعية  المساهمين.   على يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان  
   .  من هذه المؤسساتاألرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماا 

 
3)  ( عن  تقل  ل  نسبة  المساهمين  على  ذلك  بعد  الباقي  من  المدفوع. 5يوزع  الشركة  رأسمال  من   )% 

 
للشركة   (4 األساسي  النظام  من  )العشرون(  المادة  في  المقررة  األحكام  مراعاة  السادسة   والمادة مع 

على   اإلدارة،%( من الباقي لمكافأة مجلس  10من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة )  والسبعين
 العضو. أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباا مع عدد الجلسات التي يحضرها 

 2020األرباح التي تم توزيعها عن العام   البيان

 م  2021/  11/  29 تاريخ الصرف
 % 5 النسبة

 5,000,000 اإلجمالي 

مجلس   ▪ أعضاء  وأسماء  األخيرة،  المالية  السنة  المنعقدة خالل  العامة للمساهمين  الجمعيات  بتواريخ  بيان 
 :اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

 

 

 

 اجتماع   الســـــــــــــــــم  م
 الجمعية العامة غير العادية )السابعة(  

 حضر األستاذ / ناصر عبد الرحمن الزامل  1
 حضر المهندس/ هشام عبد الرحمن الرباح  2

 الثامن عشر: التنازلت عن األرباح وتوزيع األرباح على المساهمين: 
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 م 2021المدفوعات النظامية المستحقة عام 

 مالحظات م 2020 م 2021 البيان 
المؤسسة العامة للتأمينات  

 الجتماعية 
772,262 466,049 

اشتراكات نظامية لشركة تطوير  
 التابعة   والشركات

 745,345 1,083,622   والدخلهيئة الزكاة 
تشمل الزكاة الموحدة لشركة  

 التابعة   والشركاتتطوير 
  

 
 

 الشركة: يوضح الجدول التالي رصيد المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي 

 مالحظات م 2020 م 2021 البيان 
   4,843,313 5,717,499 مكافأة نهاية الخدمة 

 

 

 ُيقر مجلس اإلدارة باآلتي: 

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  -
 الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية. أن نظام  -
 أنه ل يوجد أي شك ُيذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  -
 ل يوجد في تقرير مراجع الحسابات ما يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية.  -
 الفترة المعين من أجلها. ل يوجد توصية لمجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء  -
 ل يوجد أسهم للخزينة محتفظ بها من قبل الشركة.  -

 

 

 

 

 التاسع عشر: المدفوعات النظامية المستحقة: 

 العشرون: المخصصات لمصلحة موظفي الشركة: 

 الواحد والعشرون: إقرارات مجلس اإلدارة: 
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 يلي:    فيما مهامها    وتتلخص   التنفيذية: / اللجنة  1

 .مراجعة تقارير اإلدارة التنفيذية الدورية، وتقييم األداء  ▪
 . مراجعة الستثمارات الجديدة أو إعادة الستثمار والخطط الستثمارية للسيولة الفائضة ▪
متابعة واستالم تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع القائمة أو أعمال الشركة التوسعية   ▪

 . العتمادوالمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس ل
 . مراجعة الموازنة التقديرية السنوية والمصادقة عليها قبل اعتمادها من المجلس    ▪

 م 2021( اجتماعات خالل العام  5عقدت اللجنة التنفيذية )       

 م. 21/08/2021* عين األستاذ/ فهد العبيالن كعضو في اللجنة التنفيذية بتاريخ 
 م. 20/08/2021** انتهت عضوية الدكتور/ يوسف العريني بتاريخ 

 لجنة المراجعة: و تتلخص مهامها في ما يلي:   / 2

من  ▪ والتأكد  الشركة  في  الداخلية  المراجعة  إدارة  على  باإلشراف  المراجعة  لجنة  تقوم 
إدارة  تقوم  حيث  ومهامها،  أعمالها  تنفيذ  في  فاعليتها  مدى  من  والتحقق  استقالليتها  

ا التابعة من أجل تزويد لجنة  المراجعة الداخلية بمراجعة األعمال الرئيسية للشركة وشركاته
المراجعة برأي مستقل عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية بالشركة وكفاءة أعمالها التشغيلية  
والقدرة على تحقيق أهدافها اإلستراتيجية ويتم ذلك من خالل تنفيذ خطة المراجعة السنوية  

المخاط درجة  تحليل  على  والمبنية  المراجعة  لجنة  قبل  من  لها  المعتمدة  تتعرض  قد  التي  ر 
 الشركة في أعمالها التشغيلية الرئيسة.  

 م: 2021( اجتماعات خالل العام  4عقدت لجنة المراجعة )  ▪

 
م.2021/ 08/ 21*عين األستاذ/ محمد العنزي كضو في مجلس اإلدارة بتاريخ   

م.2021/ 08/ 20العود من اللجنة بتاريخ  ز عبد العزي ** انتهت عضوية األستاذ/   

 الصفة العضو اسم
 الجتماعات 

 36رقم  35رقم  34رقم  33رقم  32رقم 
2021/03/03 2021/03/10 2021/05/19 2021/10/24 2021/12/14 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اللجنة رئيس  الزامل   نعبد الرحم األستاذ/ ناصر 

 ✓ ✓ ل ينطبق  ل ينطبق  ل ينطبق  عضو اللجنة  األستاذ/ فهد محمد العبيالن* 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة  العود   عبد هللا  زعبد العزي األستاذ/  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة  المهندس/ هشام عبد الرحمن الرباح 

 ل ينطبق  ل ينطبق  ✓ ✓ معتذر  عضو اللجنة السابق الدكتور / يوسف العريني**  

 الصفة العضو اسم
 الجتماعات 

 38رقم  37رقم  36رقم  35رقم 
2021/03/31 2021/06/07 2021/10/03 2021/12/27 

 ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة  األستاذ/ علي ثابت القحطاني 

 ✓ ✓ ل ينطبق  ينطبق ل  عضو اللجنة  األستاذ/ محمد خليف العنزي* 

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة  األستاذ/ إبراهيم يوسف العليان 

 ل ينطبق  ل ينطبق  ✓ ✓ اللجنة السابق رئيس  األستاذ/ عبد العزيز العود ** 

 الثاني والعشرون: لجان مجلس اإلدارة واختصاصها:
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المالية   • القوائم  المعتمدة ومن أهمها دراسة  الالئحة  المراجعة بمهامها وفق  تقوم لجنة 
الفني   الرأي  المتعلقة بها وإبداء  الربع سنوية والختامية للشركة واإلعالنات  بشأن  األولية 

عدالتها ووضوحها ودراسة أي مسائل مهمة أو مستجدة تتضمنها والتحقق من التقديرات  
باإلضافة إلى دراسة السياسات المحاسبية    ،المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة فيها

كما تقوم اللجنة بدراسة ،  المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها
تنفيذ ومراجعة   الداخلية ومتابعة  المراجعة  تقارير  بالشركة ودراسة  الداخلية  الرقابة  نظام 

اإلجراءات التصحيحية لما ورد فيها من مالحظات واإلشراف على أدائها وأنشطتها والتأكد  
من فعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها وإعداد تقرير عن رأي اللجنة في شأن 

ال نظام  كفاية  نطاق  مدى  في  تدخل  أعمال  من  به  قامت  وما  الشركة  في  الداخلية  رقابة 
وعزله  صاختصا  الحسابات  مراجع  بترشيح  اإلدارة  لمجلس  بالتوصية  اللجنة  تقوم  كذلك  ها. 

وتحديد أتعابه وتقييم أدائه والتحقق من استقالليته وعدالته ومراجعة نطاق أعمال وشروط  
جابة على استفساراته ودراسة تقريره ومالحظاته  التعاقد معه ومراجعة خطته وأعماله واإل

 على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. 
 رأي اللجنة:   -

وبناءا على ما قامت به إدارة المراجعة الداخلية من أعمال وفق الخطة المعتمدة من قبل  
عام   في  المراجعة  ومنا 2021لجنة  ودراسة  الخارجي  المراجع  تقارير  على  والطالع  قشة  م 

للجنة   يتبين  لم  الخارجي  والمراجع  الداخلي  المراجع  قبل  من  لها  المقدمة  المالحظات 
النظام   الداخلية كما أن  الرقابة  المراجعة وجود مالحظات جوهرية على مدى كفاية نظام 
في   الشركة  باستمرار  اللجنة  وتوصي  الشركة  وأنشطة  لحجم  مناسب  والرقابي  المحاسبي 

 لداخلي وتحديث السياسات واإلجراءات بشكل مستمر.  تطبيق إجراءات الضبط ا
 

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض   •
المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله تحديد أتعابه وتقييم أدائه أو 

 تعيين المراجع الداخلي: 
ل توجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة، كما ل توجد توصيات من   -

اللجنة رفض المجلس األخذ بها بشأن مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه 
 توصيات أخرى.  أي  وأو تعيين المراجع الداخلي أ

 

   لم يتم فرض أي جزاءات أو عقوبات على الشركة. 

 

 

 

 والعشرون: الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة: الثالث 
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 تحرص الشركة في الحد من التلوث البيئي بالتقيد باإلجراءات والتشريعات الصادرة من الجهات ذات العالقة. 

 

 

استدامة   يحقق  بما الـجودة  معايير أعلـى  تطبيق  يعني سياستها مـن والنابـع  الشركة لدى الـجودة  مفهوم  إن
 وأخالقياتها، ويحرز أعلى  استراتيجيتها من جزءاا اساسياا  يمثل والذي للعمالء الرضى  مستوى ورفع  ستثمار،اإل 

 على  الحفاظ على ضمان دوماا  فيها العمل وفريق الشركة إدارة  تحرص  لذا  مساهميها،  لصالح  مضافة قيمة
حصلت   وقدالجودة،   عالية منتجات تقديم خالل من وتعزيزها لتطويرها والسعي ومكانتها الشركة سمعة

على الحفاظ على ذات المستوى الذي أوصلها للحصول على   وتعملالشركة على شهادات إدارة الجودة )آيزو(،  
 تلك الشهادات. 

 

 

 والبرامج الخطط استكمال الى م2021 عام خالل الشـركة في  البشـرية الموارد إدارة سـعت
 تأسيسها منذ الشركة درجـت حيث ، العاملين لجميع ومريحـة آمنة عـمل بيئـة لتحـقيق التطويرية

 التطويرية والبرامج الخطط وضع خالل من البشـرية مواردها  بتنمية والعناية الهتمام على
، لكافة والتدريبيـة  تسعى حيث ، وإبداعاتهم إنتاجيتهم ورفع أدائهم وتطوير  لتحسـين العاملين 

 اإلدارية الشركة بإدارات للعـمل المتميزة البشـرية الكفاءات استقطاب في البشـرية الموارد إدارة
هياكلها والخطط البرامج  وضـعتو،   والفنية بتطوير  وأدلة   التنظيمية وقامت  والوظيفية 

الصالحيات لوائح  إلى  باإلضافة  التشغيلية   متطلبات مع يتالءم بما السياسات واإلجراءات واألدلة 
 من والحد اإلنتاجية الكفاءة وزيادة الموظفين ولء  العـمل، واستهداف كسـب سـوق  ومتغـيرات

 .الوظيفي التسرب

 

 

  واستطاعت تحديث معلوماتهم أول بأول  على  وتعملتواصلت الشركة مع المساهمين بكل الوسائل المتاحة  
السعي دوماا للحصول على أرقام المحافظ    وكذلك  لديها،الوصول إلى عدد كبير من المساهمين المجهولين  

 ستثمارية الخاصة حسب متطلبات هيئة السوق المالية إلدراج الشركة في سوق نمو. اإل 

 الرابع والعشرون: حماية البيئة: 

 الخامس والعشرون: مراقبة الجودة: 

 السادس والعشرون: الموارد البشرية: 

 السابع والعشرون: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم: 
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( من النظام األساسي للشركة، فإن مجلس اإلدارة وبعد استعراض إنجازات  45( و) 44طبقاا للمادتين )
 م، وكذلك القوائم المالية يقترح ما يلي:31/12/2021الشركة خالل السنة المنتهية في 

 .م31/12/2021لس اإلدارة عن السنة المنتهية في تقرير مج  علىالتصويت  -1
 م.31/12/2021التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في  -2
 م.12/2021/ 31التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في  -3
 م.2021التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي  -4
مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة التصويت على تعيين   -5

 م وتحديد أتعابه. 2022وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنه الحالية 
 التصويت على توصية مجلس اإلدارة باعتماد عمل لجنة المراجعة بالصيغة المرفقة.  -6
 . المرفقة بالصيغة باعتماد لئحة الحوكمةالتصويت على توصية مجلس اإلدارة  -7
التصويت على الموافقة للتقدم إلى هيئة السوق المالية )الهيئة( لتسجيل كامل أسهم الشركة   -8

( ماليين  عشرة  عددها  السوق 10,000,000البالغ  في  المباشر  اإلدراج  بغرض  عادياا  سهماا   )
والل المالية  األوراق  طرح  قواعد  بموجب  )نمو(  الهيئة الموازية  عن  الصادرة  المستمرة  تزامات 

 واألنظمة والقواعد واللوائح األخرى ذات العالقة. 
عددها   -9 البالغ  الشركة  أسهم  كامل  إلدراج  السعودية  تداول  شركة  إلى  التقدم  على  التصويت 

( ماليين  بموجب  10,000,000عشرة  )نمو(  الموازية  السوق  في  مباشراا  إدراجاا   ، عادياا سهماا   )
اإلد ذات  قواعد  األخرى  واللوائح  والقواعد  واألنظمة  السعودية  تداول  شركة  عن  الصادرة  راج 

 العالقة.
ا -10 مجلس  )رئيس  الزامل  عبدالرحمن  بن  ناصر   / األستاذ  من  كالا  تفويض  على  دارة( إلالتصويت 

حمد القاضي )الرئيس التنفيذي( مجتمعين أو منفردين، ومنحهما  أ والمهندس / عبدالرحمن بن  
ا اإلالصالحيات  مجلس  من  بتفويض  بلكاملة  الالزمة،  إدارة  والقرارات  اإلجراءات  كافة  تخاذ 

الموافقة على تسجيل وإدراج  السعودية بطلب  تداول  المالية وشركة  السوق  والتقدم لهيئة 
أسهم الشركة إدراجاا مباشراا في السوق الموازية )نمو(، حسب قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة 

لتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق  إلاعد طرح األوراق المالية واتداول السعودية وقو
يلزم في هذا   ما  العالقة، والتوقيع على كل  األخرى ذات  المالية واألنظمة والقواعد واللوائح 

 الشأن. 
 ( من النظام األساسي والخاصة بأغراض الشركة. 3التصويت على تعديل المادة ) -11

 التحويلية الصناعات  -1
الكيميائية   العناصر  األساسية    -صناعة  الكيميائية  والمنتجات  المواد  لصناعة  أخرى   - أنشطة 

صناعة الراتنجات يشمل    -وتهيئتها    المعدنية( دباغة الجلود )بالمواد الكيميائية أو النباتية أو  
المختبرية والكيميائية والصناعية    -  والصمغ(  )الورنيش الح  -صناعة السلع الخزفية  ديد صناعة 

صناعة    - إصالح حقائب تخزين األسمدة والمواد الكيميائية    -النقي بواسطة العمليات الكيميائية  
تاج المعادن الثمينة الخام من  إن  -المواد المستخدمة في التنظيف الحمضي ألسطح المعادن  

 (: 8م ) قر  غير العاديةالتوصيات: توصيات مجلس اإلدارة للجمعية العامة 
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 . صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة رئيسية من المعدن -الذهب 
 العلمية والتقنية األنشطة المهنية و -2

 . أنشطة الستشارات الكيميائية
 التعدين واستغالل المحاجر  -3

  - تشغيل المحاجر  - والرصاص(والنحاس  )األلمنيوميشمل   الحديدية،تعدين خامات المعادن غير 
استخراج    -  )الكسارات(يشمل    الحصباء،تشغيل مناجم الرمال أو    -تعدين الجبس والنهيدريت  

تعدين المعادن   -  الطبيعية( الطبيعي وأمالح البوتاسيوم    )الفوسفاتيشمل    الطبيعية،سمدة  األ
والبوتاسيوم   النتروجين  على  الباريوم    -المحتوية  على  المحتوية  والخامات  الكبريت    - تعدين 

التعدين   -التعدين باستغالل المحاجر للحصول على السفلت والقار والبيوتمين الصلب الطبيعي  
حفر آبار    -حفر آبار النفط    –الميكا.    الكوارتز،المحاجر للحصول على الحجار الكريمة،  باستغالل  

 . الحفر الختباري المتعلق بالستكشافات المعدنية والفلزات الثمينة -الغاز الطبيعي 
 األنشطة العقارية  -4

 . مقابل عمولةأنشطة إدارة العقارات    -إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير سكنية(  
 األنشطة المالية وأنشطة التأمين  -5

القابضة   للشركات  التابعة  الشركات  للشركات    -إدارة  الالزمة  والمنقولت  العقارات  امتالك 
القابضة    -القابضة   للشركات  التابعة  الشركات  أموال  والكفالت    -استثمار  القروض  تقديم 

القابضة   للشركات  التابعة  للشركات  للشركات  امتال   -والتمويل  الصناعية  الملكية  حقوق  ك 
 . تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة  -التابعة للشركات القابضة  

 التشييد  -6
 . إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع

 الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم   -7
التابعة   والمرافق  المباني  في  والتشغيل  الصيانة  عمليات    صيانة   خدمات   أنشطة  -لهاإدارة 

 . المباني
 الزراعة والصيد  -8

األسماك   وصيد  والحراجة  الحيواني    -الزراعة  لإلنتاج  الدعم  تفريخ  أ تشغيل    -أنشطة  حواض 
  - سماك البحرية  صيد األ  - حياء البحرية  أنشطة صيد األسماك واأل   - سماك في المياه العذبة  األ

 .حياء البحرية في المياه الدوليةصيد األ
الحرفي   -9 البحرية    -لألسماك  الصيد  المياه  في  المائية  األحياء  في  -استزراع  الربيان  استزراع 

شغيل  ت   -استزراع الربيان في المياه العذبة    -استزراع األحياء المائية في المياه العذبة    -البحار  
   .سماك في المياه العذبةحواض تفريخ األأتشغيل  -البحار أحواض تفريخ األسماك في 

 أنشطة خدمات القامة والطعام  -10
أنشطة وكالت السفر    - إدارة وتشغيل الشقق الفندقية    -يواء السياحي  إدارة مرافق اإل  -الفنادق  

 . والسياحة 
 الفنون والترفيه والتسلية  -11

 . تشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية
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 خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى  -12
 المناجم والبترول وفروعها.  -13
 وفروعه.  ،والغاز ،والماء ،الكهرباء -14
 التجارة.  -15
 النقل والتخزين والتبريد.  -16
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من النظام األساسي والخاصة بصالحيات الرئيس    )د(( فقره 21التصويت على تعديل المادة ) -12

 والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. 
د. لرئيس مجلس اإلدارة  تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام الجهات الحكومية والجهات  
العدل   المظالم وكتابة  القضائية وديوان  القضاء وجميع المحاكم الشرعية والهيئات  الخاصة وأمام 

ارة العمل ومكاتب العمل والعمال وإدارة الجوازات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومكاتب  ووز
ستقدام والتأمينات الجتماعية والبلديات واللجان العمالية على مختلف درجاتها ولجان الفصل في  اإل

الحقوق المدنية منازعات األوراق المالية والتجارية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم و
والمصارف  والبنوك  والشركات  الخاصة  والهيئات  والصناعية  التجارية  والغرف  الشرطة  وأقسام 
مسمياتها   بمختلف  الحكومي  التمويل  ومؤسسات  صناديق  وكافة  المال  وبيوت  التجارية 
المطارات   ادارات  ومراجعة  والسفارات   ، أنواعها  بكافة  الحكومية  والمؤسسات  واختصاصاتها 

التسليف  والم وبنك  والصناعي  العقاري  التنمية  وصندوق  المدني  والدفاع  الحدودية  والبنك  نافذ 
المرور  المركزي   وإدارة  والموانئ  الجمارك  وإدارة  المال  سوق  وهيئة  تصنيف    ووكالةالسعودي 
  ووزارة ية  الخارج   ووزارةالتعليم    ووزارةالنقل    ووزارةاإلعالم    ووزارةالستثمار واإلمارة    ووزارةالمقاولين  

والسكان   والقرويةالشؤون البلدية    ووزارةالتصالت    ووزارةالداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة  
 وكافةالجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء    وإدارةالتجارة    ووزارة

 الوزارات األخرى. 

المخاصمة وإقامة الدعاوي والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوي والرد عليها واإلقرار و  و  المطالبة
واإل اليمين ورده  الصلح  اإلنكار والصلح والمصالحة والتنازل واإلبراء وطلب  عنه رفض وقبول  متناع 

خطوط  والتعديل والطعن بالتزوير وإنكار ال جرحوإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واإلجابة وال
التحكيم وتعيين   والتنفيذ وطلب  الحجز  السفر ورفعه وطلب  المنع من  والتواقيع وطلب  واألختام 

ودفع   والمحامين  والمحكمين  الخبراء  أالخبراء  بتقارير  والطعن  التحكيم  وقبول  ورفض  تعابهم 
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ة  من نظام المرافعات الشرعية والمطالب 230والمحكمين وردهم واستبدالهم وطلب تطبيق المادة 
اإل األحكام وطلب  األحكام ونفيها والعتراض على  األحكام وقبول  إعادة  بتنفيذ  ستئناف والتماس 

النظر وطلب رد العتبار وطلب الشفعة وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدى جميع  
الشر المحاكم  ولدى  القاضي  تنحي  وطلب  األحكام  صكوك  واستالم  المبالغ  واستالم  عية  المحاكم 

ولدى المحاكم اإلدارية وديوان المظالم ولدى اللجان الطبية الشرعية ولدى اللجان العمالية ولدى 
الفصل في منازعات   المصرفية ولدى مكاتب  المنازعات  المالية ولجان تسوية  المنازعات  لجان فض 

التجاري ولدى    األوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية ولدى اللجان الجمركية ولجان الغش
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ولدى النيابة العامة ومراجعة األمارة وشعبة تنفيذ األحكام الحقوقية  
لحرس   العامة  المديرية  ومراجعة  المدني  للدفاع  العامة  المديرية  ومراجعة  الشرطة  مراكز  وجميع 

دولة وفروعها وما يتبعها  الحدود ومراجعة وزارة الحرس الوطني وقطاعاته ومراجعة رئاسة أمن ال
تحرير   المصرفية،  والصفقات  التفاقيات  كافة  وإبرام  المعامالت  بكافة  القيام  وأقسام؛  إدارات  من 
سندات ألمر والكمبيالت و أي أوراق تجارية أو ماليه أخرى تقرها األنظمة السارية في المملكة وفقاا  

المعمول   الشرعية  طلب  بها،للضوابط  بنكي،  اعتماد  والصكوك   طلب  األسهم  شراء  بنكي،  ضمان 
واألوراق المالية المتوافقة مع األحكام الشرعية، بيع األسهم والصكوك واألوراق المالية المتوافقة  
بالضوابط  الستثمارية  المحافظ  فتح  األرباح،  استالم  األسهم،  قيمة  استالم  الشرعية،  األحكام  مع 

اس   ، األوامر  وإلغاء  وتحرير وتعديل  من  الشرعية،  األسهم  نقل  الستثمارية،  الصناديق  ترداد وحدات 
المحفظة، الشتراك في وحدات الصناديق الستثمارية المتوافقة مع األحكام الشرعية، إدارة المحافظ 
الستثمارية، استخراج إثبات مديونية، تصفية المحافظ الستثمارية، إدارة المالك، شراء وبيع األسهم، 

وبيع    ،كتتاباإل  من  ت المساهمة، استالم شهادات المساهمات، استالم الفائضكتتابات في الشركااإل
 وشراء السلع والمعادن وذلك داخل المملكة وخارجها. 

صدار وتجديد وشطب  إالسجالت والغرف التجارية: إصدار وتجديد وشطب السجالت التجارية الرئيسية،  
السجالت التجارية الفرعية، شراء المؤسسة، التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية، بيع  
المؤسسة، مراجعة إدارة السجالت، استخراج السجالت، نقل وإدارة وإلغاء وتعديل وتجديد السجالت  

اإل السجالت، فتح  على  التجالتجارية، اإلشراف  الغرفة  الغرفة شتراك لدى  التوقيع لدى  اعتماد  ارية، 
ا واستالم  المناقصات  دخول  التجارية،  الغرفة  لدى  التوقيع  إلغاء  فرع  إلالتجارية،  تحويل  ستمارات، 

سم التجاري، تجديد  إلالمؤسسة، فتح فروع للسجالت، إضافة نشاط، حجز السم التجاري، التنازل عن ا
بد سجل  استخراج  التجارية،  الغرفة  لدى  مفقود،  الشتراك  أو  تالف  التجارية  ل  والوكالت  العالمات 

والحقوق المعنوية: تسجيل العالمة التجارية التنازل عن العالمة التجارية الترخيص باستخدام العالمة  
التجارية، الغاء العالمة التجارية، استخراج التراخيص، توقيع عقود الوكالت التجارية وعقود المتياز  

الشركات والمؤسسات السعودية واألجنبية وفقاا لألنظمة المعمول بها في    وعقود التوزيع، لتمثيل
المملكة، تسجيل الوكالت التجارية، حقوق المتياز، الغاء الوكالت التجارية وفسخ العقود، تسجيل  
براءات الختراع، تسجيل حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الختراع والتصاميم و امتالك كافة الحقوق  

للشركات  الصن وتأجيرها  واستغاللها  الشركة  ولصالح  باسم  المعنوية  الحقوق  من  وغيرها  اعية 
 الشقيقة او لغيرها. 
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عقود  إلغاء  التعديل،  ومالحق  التأسيس  عقود  على  التوقيع  شركة،  تأسيس  الشركات:  تأسيس 
الشركة، التأسيس ومالحق التعديل، توقيع قرارات الشركاء، تعيين المدراء وعزلهم، تعديل أغراض  

إلى ذات مسئولية محدودة، تحويل الشركة من ذات   تصفية الشركة، تحويل الشركة من مساهمة 
مسئولية محدودة إلى مساهمة، تحويل الشركة من تضامنية الى ذات مسؤولية محدودة، زيادة رأس 
الحصص واألسهم  نقل  قائمة،  الدخول في شركات  المال، دخول وخروج شركاء،  رأس  المال، خفض 

السندات، تحديد رأس المال، استالم فائض التخصيص، بيع الحصص واألسهم واستالم القيمة، التنازل  و
العقد، قبول   فيعن الحصص واألسهم من رأس المال، بيع فرع الشركة، تعديل جنسية أحد الشركاء  

لدى  التنازل عن الحصص واألسهم ورأس المال، شراء الحصص واألسهم ودفع الثمن، قفل الحسابات  
البنوك باسم الشركة، فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة، توقيع التفاقيات، تسجيل الشركة،  
حضور الجمعيات التأسيسية والتحويلية،  حضور الجمعيات العامة، فتح الفروع للشركة، فتح الملفات  

لسجالت التجارية  للشركة، التوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل لدى كاتب العدل، استخراج ا
وتجديدها للشركة، الشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها، مراجعة الهيئة العامة لالستثمار والتوقيع  
لالستثمار   اجنبية  شركات  بمشاركة  الشركاء  قرار  توقيع  الستثمار،  تراخيص  استخراج  أمامها، 

ركة، تحويل فرع الشركة  بالمملكة، استخراج التراخيص وتجديدها للشركة، تحويل المؤسسة إلى ش 
التأسيس   عقد  نشر  للغير،   الشركة  فرع  عن  التنازل  شركة،  إلى  الشركة  فرع  تحويل  مؤسسة،  إلى 
الخاصة   العقود  توقيع  الرسمية،  الجريدة  في  األساسية  واألنظمة  وملخصاتها  التعديل  ومالحق 

،  يان القانوني للشركةبالشركة مع الغير تعديل اسم الشركة، تحويل الشركة إلى مؤسسة تغيير الك 
الشركة باسم  الجوالت  أو  الثابتة  الهواتف  وتأسيس  التصالت  شركات  يخص    ،مراجعة  وفيما 

بيع   الشركات،  عقود  توقيع  بالشركات،  المشاركة  كشريك:  الشركة  فيها  تدخل  التي  الشركات 
ود تأسيس  الشركة في التوقيع على عق  وتمثيلالحصص، تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها  

الشركات التي تشارك فيها، والشركات القائمة المشاركة فيها والتوقيع على مالحق تعديلها ، حيث  
المقر   الشركة ونقل  تقصير مدة  او  وإطالة  أنشطة  او حذف  الشركة واضافة  اسم  بتعديل  الحق  له 

المالية السنة  وتعديل  فيه  التملك  نسب  وتعديل  المال  رأس  وتخفيض  وزيادة  للشركة    الرئيسي 
بيع   التنازل عنها،  الحصص واألسهم وقبول  الشركاء و شراء  قرارات  اتخاذ  وتعديل كيفية وطريقة 
الحصص واألسهم والتنازل عنها ودفع واستالم الثمن وتوقيع القرارات الخاصة بتعيين وعزل المديرين  

الشركة بتصفية  الحق  له  كما  خارجها،  أو  المملكة  داخل  كانت  ا  ،سواء  فيها  والشركات  لمشاركة 
الشركة وتوقيع قرار الشركاء بالتصفية وتعيين المصفين واعتماد الحساب الختامي للتصفية، كما له  
التوقيع على كافة العقود والوثائق والمستندات الالزمة بذلك وله حق توقيع قرارات الشركاء بافتتاح  

التوقي و  وشطبها  وتعديلها  التجارية  سجالتها  وإصدار  للشركة  التجارية  فروع  الغرف  لدى كافة  ع 
تسجيلها في الوزارة  ،  وكتاب العدل وذلك داخل المملكة وخارجها تأسيس الشركات باسم الشركة

وتجديد   اصدار  الشركاء،  قرارات  على  التوقيع  الشركة،  عقد  على  التوقيع  العدل،  كاتب  امام  تمثيل 
 وشطب  السجالت التجارية. 

واأل رهن    يراض العقارات  األراضي  وافراغ  وبيع  شراء  الممتلكات  وافراغ  وبيع  شراء  والممتلكات: 
حق الرهن( تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية مراجعة اإلدارة العامة للتخطيط    – األمالك )القبض  

استخراج فسوحات البناء والترميم تخطيط األراضي استخراج شهادات إتمام البناء استخراج  ،العمراني  
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وير استخراج رخص هدم توقيع عقد اإليجار التنازل عن العقد عمل مخطط لألرض المملوكة  رخص تس
مراجعة أمانة تحويل األرض الزراعية إلى سكنية اإلشراف على البناء توقيع العقود مع مؤسسات البناء  

الع كتابة  مراجعة  الثمن،  ودفع  اإلفراغ   وقبول  الشراء  للمشتري  واإلفراغ  البيع  أو  والمقاولين  دل 
استالم الصكوك ،التأجير واستالم األجرة توقيع عقود األجرة تجديد عقود ،  المحكمة لقبول إفراغها

األجرة إلغاء و فسخ عقود التأجير  واخالء المستأجرين الرهن التجزئة والفرز تعديل الحدود واألطوال  
األحياء وأسماء  وتواريخها  والصكوك  والمخططات  القطع  وأرقام  الرهن،  ،  البيع  ،والمساحة  قبول 

تحديث الصكوك و إدخالها في النظام الشامل بيع النصيب ،شراء النصيب ،تعديل اسم المالك ورقم  
السجل المدني الحفيظة، الهبة واإلفراغ قبول الهبة واإلفراغ، التنازل عن النقص في المساحة ،دمج  

واستخراج مجموعة صكوك    الصكوك، قبول التنازل واإلفراغ استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود
تحويل  ،  إثبات المبني، استخراج صك بدل تالف،  البيع واإلفراغ للورثة، التنازل عن النصيب،  بدل تالف

األرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية، مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة ، التنازل عن القرار الزراعي  
بيع أسهم  ،  لعقارية، شراء أسهم المساهمات العقاريةنقل القرار الزراعي الدخول في المساهمات ا

المساهمات العقارية، التنازل عن األرض المؤجرة، تحديث الصك وإدخاله في النظام الشامل، استخراج  
بناء األرض، استئجار األرض، قسمة األسهم بين ، صك بدل مفقود، تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية

محافظهم   إلى  ونقلها  الشركةالورثة  من  المملوكة  والراضي  العقارات  يخص   فيم  وبيع    ،وذلك 
األراضي والعقارات وشرائها وتأجيرها لصالح الشركة ورهنها والتنازل عنها واإلفراغ، وقبول وتحديد  
واستالم الثمن والتوقيع أمام فضيلة كاتب العدل في جميع أنحاء المملكة وخارجها على أية صكوك  

يما المساحية،  اإلقرارات  وطلب  البلديات  ومراجعة  ومتابعة  الشراء،  أو  المجلس  للبيع  رئيس  رس 
هذا   في  المذكورة  الدارة  مجلس  صالحيات  مع  يتعارض  ل  بما  البند  هذا  في  المذكورة  الصالحيات 

 النظام. 

أحد   الى  او بعض صالحياته  يوكل كل  او  يفوض  ان  المجلس  الغير في أولرئيس  أو  المجلس  عضاء 
وذ ذكر  ما  بعض  أو  بكل  الغير  توكيل  حق  وله  محددة  أعمال  أو  عمل  المملكة  مباشرة  داخل  لك 

 وخارجها. 

 
  :( الخاصة بتوزيع األرباح وإعادة ترتيب بنود المادة46التصويت على إضافة فقرة الى المادة ) -13

  مرحلية  أرباحيجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع    -4
 )نصف أو ربع سنوية(، كما يجوز للجمعية العامة العادية تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية  

    للتوزيع. )نصف أو ربع سنوية(، على أن يكون هذا التوزيع من الرباح الحقيقة القابلة
 

 ( الخاصة بدعوى المسؤولية من النظام األساسي: 50التصويت على تعديل المادة )           -14
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من 

المذكورة إل إذا كان ول يجوز للمساهم رفع الدعوى  ،  شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به
 حق الشركة في رفعها ل يزال قائماا ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى. 

 

25 



 

 

 

نتيجتها   كانت  أياا  الشركة  على  دعوى  إلقامة  المساهم  تكلفها  التي  النفقات  تحميل  يجوز 
 بالشروط التية: 

 . إذا أقام الدعوى بحسن نية .1

إلى   .2 تقدم  ) إذا  رد خالل  الدعوى ولم يحصل على  أقام  أجله  الذي من  بالسبب  ( 30الشركة 
 . ثالثين يوماا 

3. ( المادة  حكم  على  اا  بناء  الدعوى  هذه  إقامة  الشركة  مصلحة  من  كان  التاسعة 79إذا   )
 والسبعين من النظام. 

 . أن تكون الدعوى قائمة على الدعوى قائمة على أساس صحيح  .4

ريال( خمسة مليون   5,000,000التصويت على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح بمبلغ ) -15
م، على أن  2021%( من رأس المال المدفوع عن عام  5( ريال للسهم تشكل )0,50)ريال بواقع  

هـ  26/11/1443يكون استحقاق هذه األرباح للمساهمين المقيدين في سجالت الشركة بتاريخ 
 م.25/6/2022الموافق 

وتشكيل   -16 اللوائح  على  تمت  تعديالت  اخر  وفق  الحوكمة  لئحة  نشر  إعادة  على  التصويت 
ما هو   التنفيذية( "بحيث يكون  )اللجنة  اللجان  لجنة من  لوائح عمل كل  اللجان بعد تضمينها 

 مطبق موثق" وتفويض مجلس اإلدارة.
اإلدارة واللجان  ( ريال كمكافأة ألعضاء مجلس 1,300,000التصويت على صرف مبلغ ) -17

 م. 31/12/2021المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 

 
 

 هذا وهللا ولي التوفيق، 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUDI ARABIA | BURAYDAH | The first industrial city in Qassim 

Tel: 920004319 | 0555181589 

Email:  info@tatweerco.com 

 


