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يتمحور التركيز اإلستراتيجي للشركة 
حول العناصر التالية:

• تقديم المنتجات ذات الجودة األعلى 	
• تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة	
• تقديم الحلول المبتكرة	
• استخدام أحدث التقنيات المتطورة	
• بناء شراكات محلية ودولية طويلة المدى	

)ساف(  المتطورة  األنسجة  مصنع  شركة  أما 
غير  األقمشة  إلنتاج   ٢٠٠٢ العام  في  تأسست  فقد 
المنسوجة بتقنية الغزل باإلذابة )Spunmelt( ذلك 
العالم  في  والصحي  الطبي  بالقطاعين  بتسويقها 
للشركة  اإلنتاجية  الطاقة  مضاعفة  وتمت  أجمع. 
نفس  وفي  ثاٍن.  إنتاج  خط  بإضافة   ٢٠٠٦ العام  في 
السنة، أصبحت أول شركة في العالم تقوم باإلنتاج 
معالجة  مصنع  إنشاء  عبر  باإلذابة  الغزل  خالل  من 
ضمن  والصحية  الطبية  األردية  ألقمشة  متكامل 
أعمالها القائمة. وفي عام ٢٠١٠ قامت شركة  تكوين 
شركة  وأصبحت  ساف  في  ملكيتها  نسبة  بزيادة 

تابعة مملوكة بالكامل لها.

نبذة عن شركة تكوين المتطورة للصناعات
تأسست شركة تكوين المتطورة للصناعات عام ١٩٩٣ عندما تم إنشاء فرع 
مؤسسها  يد  على  البالستيكية  للمنتجات  العثمان  مصنع  باسم  مؤسسة 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة  ٢٠٠١ تحولت  العثمان، وفي عام  زيد  عبداهلل 
تحت مسمى شركة العثمان للمنتجات البالستيكية )بالستيكو( ومن ثم إلى 
شركة مساهمة مقفلة عام ٢٠١٠ حيث تم تعديل اسمها لتصبح شركة تكوين 

المتطورة للصناعات. 

وهما  لها،  التابعتان  والشركتان  للصناعات  المتطورة  تكوين  شركة  تقوم 
الفائقة  العبوات  صناعة  وشركة  ساف  المتطورة  األنسجة  مصنع  شركة 
واألقمشة  البالستيكية  التغليف  منتجات  وبيع  بتصنيع  ألتراباك،  المحدودة 
الخليجيين والدوليين. وكان  العمالء  المنسوجة لمجموعة متنوعة من  غير 
من أهم األحداث التي شهدتها الشركة طرح أسهمها لالكتتاب في يناير ٢٠١٢، 
ونجاح  كبيرة  تغطية  عن  وأسفرت  أسبوع  لمدة  االكتتاب  فترة  استمرت  فقد 
باهر وأداء متميز للشركة، وفي فبراير ٢٠١٢، تم إدراج سهم شركة تكوين في 

السوق المالية السعودية )للتداول(.

في  جدة  مدينة  في  ألتراباك  شركة  وتأسست 
السعودية  العربية  تتراباك  اسم  تحت   ١٩٩٩ العام 
العثمان  شركة  قامت    ،٢٠٠٦ مايو   وفي  المحدودة. 
اسم  تغيير  وتم  تتراباك  مصنع  بتمّلك  القابضة 
الفائقة  العبوات  صناعة  شركة  لتصبح  الشركة 
المحدودة )ألتراباك(. والحقًا في عام ٢٠١٠، استحوذت 
وأصبحت   ، ألتراباك  على  بالكامل  تكوين  شركة 
من  القوارير  مصغرات  إنتاج  في  متخصصة  الشركة 
  )PET Preform( تيريفثاليت   اثيلين  بولي  مادة 
المعدنية  المياه  صناعات  في  المشروبات  لتعبئة 
األلبان  ومنتجات  المكربنة  الصودا  ومشروبات 
شركات  أكبر  من  واحدة  ألتراباك   وتعتبر  والعصائر. 
ولديها  المنطقة  في  القوارير  مصغرات  تصنيع 
المتعددة  الشركات  كبرى  مع  وطيدة  عالقات 
المشروبات  تعبئة  في  عالميًا  والرائدة  الجنسيات 

وإنتاج األلبان والعصائر.
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رسالة الرئيس
تتغير الظروف وال يتغير الطموح و الهدف.... فال يزال 
هو   ٢٠١٢ العام  وهذا  مستمر،   االنجاز  على  التركيز 
سجل مميز لإلنجازات وتتابع النجاحات وهلل الحمد. 
يتسم  الذي  االقتصادي  المناخ  من  الرغم  فعلى 
أن  إال  المخاطر،  وكثرة  المنافسة  وزيادة  بالتقلبات 
شركة تكوين ال تزال مستمرة في الصعود وتحقيق 
معدالت نمو جيدة. فنحن في شركة تكوين نتفهم 
بالخطوة  ونبادر  المبادرة  بزمام  ونأخذ  التغيرات 
أسلوب  حولنا  من  جميع  يالحظ  حتى  الخطوة  بعد 
القيادة المبني على العلم النظري والتجربة العميقة 

والحدس القيادي. 

قامت الشركة في مطلع هذا العام ٢٠١٢ م بطرح ٣٠% 
من اسهمها لالكتتاب العام وقد كان االكتتاب وهلل 
الحمد تجربة مذهلة في سوق األسهم السعودية، 
حيث تمت تغطية االكتتاب بما يقارب ٦ مرات. ولقد 
وجده  ما  هو  االكتتاب  هذا  في  النجاح  مفتاح  كان 
جميع  توفر  من  تكوين  شركة  في  المساهمون 
مستثمر  كل  عنها  يبحث  التي  النجاح  قصة  عناصر 
برهان  يوجد  وال  االستثمارية.  للفرص  تقييمه  عند 
والتي  والمشاريع  األرقام  إال  التقييم  ذلك  دقة  يعزز 

جاءت حقيقة مطابقة للوعود. 

أفضل  تجذب  أن  تكوين  شركة  استطاعت  لقد 
العام  شهد  حيث  البشرية،  واإلمكانيات  العقول 
شركة  في  متميزة  إدارية  عناصر  انضمام   ٢٠١٢
تكوين وشركاتها التابعة وفي  العديد من االقسام 
واإلدارت. واهم ما يميز تلك العناصر هو العمل بروح 
الفريق الواحد الذي يعكس فلسفة اإلدارة المنصبة 
على تحقيق أعلى المكاسب لمصلحة المساهمين. 

تكوين  شركة  تعيشها  التي  النقالت  ولمواكبة 
برامج  لتحديث  طموحة  خطة  بوضع  اإلدارة  قامت 
إلى  لالنتقال  البيانات  وقاعدة  الشركة  موارد  إدارة 
وخفض  الكفاءة  زيادة  إلى  تهدف  تقدمًا  أكثر  برامج 
تكوين  شركة  موارد  ربط  إلى  إضافة  التكاليف، 

وشركاتها التابعة بشكل موحد ومتكامل. 

لتصنيع  الثالث"  اإلنتاج  "خط  التوسعة  مشروع  إن 
لتقنية  رابغ  مجمع  في  المنسوجة  غير  األقمشة 
نوعية  ونقله  إستراتيجي  استثمار  هو  البالستيك 
مقدمة  في  اهلل  بإذن  تكوين  شركة  تضع  سوف 

شركات  باقي  عن  كبيرة  وبمسافة  المنافسة 
المنطقة. ونحن متفائلون بأن هذا المشروع مقدمة 

لنجاحات أكبر.

أهنئ  أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  زمالئي  مع  يسعدني  
التي  اإلنجازات  على  تكوين  شركة  منسوبي  جميع 
تمت ونؤكد جميعنا أن اإلنجاز عمل جماعي تسبقه 
نوايا صادقة ورغبة حقيقة وتؤسس له رؤية وقيادة 
تصنع المستحيل من الخيارات الواقعية المحدودة. 

أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وزمالئي  أنا  حاولت  لقد 
مختصر  وباسلوب  التقرير  هذا  صفحات  في  نجمع 
عاشتها  التي  المحورية  واألحداث  األنشطة  أهم 
كذلك  ونحن   ،٢٠١٢ العام  هذا  خالل  تكوين  شركة 
بحماس  إليها  ونتطلع  القادمة  باأليام  متفائلون 

فحجم الطموح لدينا ليس له حدود.

الذي  االنطباع  التقرير  هذا  صفحات  تترك  أن  آماًل 
وخصوصًا  تكوين  شركة  في  الجميع  إليه  يطمح 
رموز  فهم  الشركة  في  والعاملين  الموظفين 
مدينون  نحن  وختامًا  تكوين.  شركة  وطاقة  النجاح 
بهذا النجاح بعد اهلل إلى ثقتكم التي هي الحافز على 

مضاعفة الجهود.

“قامت الشركة في مطلع 
هذا العام ٢٠١٢ م بطرح 30% من 
اسهمها لالكتتاب العام وقد 

كان االكتتاب وهلل الحمد تجربة 
مذهلة في سوق األسهم 

السعودية”

5  | التقرير السنوي ١4٣4 هـ  | ٢٠١٢ م 



الرؤية

الرسالة

الموقع  تحتل  أن  إلى  للصناعات  المتطورة  تكوين  شركة  تسعى 
الريادي في مجال الصناعات التحويلية لمنتجات البوليمرات التغليفية 
وصناعات  الدوران  سريعة  االستهالكية  البضائع  في  المستخدمة 

منتجات المستهلكين في أسواق الشرق األوسط والعالم. 

مهمة الشركة هي تمّلك أحدث تقنيات البوليمرات وتطويرها إلنتاج 
تستخدم  والتي  عالية  بجودة  واألنسجة  والتغليف  التعبئة  منتجات 
في البضائع االستهالكية سريعة الدوران ومنتجات المستهلكين في 
المختار  الشريك  تكون  أن  على  تحرص  كما  والعالم،  األوسط  الشرق 

ألفضل العالمات التجارية في هذه الصناعات.  
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قيمنا

• النزاهة واالحترام: العمل بكل نزاهة وشفافية والتعامل مع 	
العمالء والشركاء والموظفين واإلدارة بكامل االحترام.

• معايير 	 أفضل  وفق  اإلنتاج  على  الحرص  واالمتياز:  الجودة 
الجودة وتقديم أفضل الخدمات للعمالء في المملكة وخارجها.

• الكفاءات 	 ذوي  الموظفين  استقطاب  المتضامن:  الفريق 
العالية وتأمين بيئة عمل سليمة ومتضامنة.

• فعالية 	 الوسائل  بأكثر  مواردنا  تسخير  والكفاءة:  الفعالية 
وكفاءة لتفادي الهدر وتحقيق أفضل النتائج.

• وفق 	 واألحكام  القوانين  كل  اّتباع  االجتماعية:  المسئولية 
معايير المسئولية االجتماعية ودعم النشاطات االجتماعية. 

• المسئولية تجاه البيئة: االلتزام بمعايير المحافظة على البيئة 	
في كل أعمالنا ونشاطاتنا.   
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أعضاء مجلس اإلدارة
األعضاء  من  المثلى  المجموعة  على  المحافظة  في  تكوين  شركة  تتمثل 
سبعة  من  اإلدارة  مجلس  ويتألف  والمستقلين،  التنفيذيين  وغير  التنفيذيين 
غنية  مهنية  ومسيرة  متعمقة  ثقافية  بخلفية  منهم  كل  يتميز  أعضاء 
ورسالة  مفهوم  مع  يتناسب  بما  متنوعة  قطاعات  في  واإلنجازات  بالخبرات 

تكوين كشركة مبتكرة ومتعددة الصناعات.     

الصف األمامي، من اليمين إلى اليسار: السيد خالد عبد الرحمن 
الراجحي، السيد عبداهلل محمد العثمان، السيد موسى 

 عبدالمحسن الموسى.

الصف الخلفي، من اليمين إلى اليسار: السيد عبد العزيز صالح 
الربدي، الدكتور سليمان عبد العزيز التويجري، السيد عبد 

المحسن محمد العثمان، السيد جورج أبراهام.
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السيد عبداهلل محمد العثمان
رئيس مجلس اإلدارة

بدرجة  والمعادن  للبترول  فهد  الملك  جامعة  من  عبداهلل  السيد  تخرج 
كونه  إلى  إضافة   .١٩٩٥ عام  الصناعية  اإلدارة  قسم  من  تسويق  بكالوريوس 
إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات بعضوية غير تنفيذية،  رئيس مجلس 
عام  من  ابتداًء  القابضة.  العثمان  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  حاليًا  وهو 
٢٠٠١، ترّأس شركة أنظمة حلول األعمال اإلستراتيجية ومن ثم شركة العثمان 
للتسويق الصناعي، مصنع المتحدة للصناعات الحديدية، وشركة تقنيات نظافة 
البيئة. في عام ٢٠٠٦، أصبح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة 
الجذور  لمجموعة  اإلدارة  مجلس  عضو  كذلك  وهو  )والء(،  التعاوني  للتأمين 
اختير عضو مجلس  العربية وعضو مجلس اإلدارة لبنك الخليج الدولي ومؤخراً 

.)CPC( إدارة لشركة مواد البناء القابضة

منذ  وخارجها  المملكة  داخل  متعددة  مناصب  العثمان  عبداهلل  السيد  تقّلد 
البحرين  مملكة  في  البرتغالية  للقنصلية  الفخري  القنصل  فهو   ،٢٠٠٥ عام 
للشؤون  السعودية  العربية  المملكة  في  البلجيكية  للسفارة  ومستشار 
اللجنة  كعضوية  أخرى  مناصب  عدة  شغل  كما  الخارجية،  بالتجارة  المتعلقة 
اللجنة  وعضوية  السعودية  التجارية  الغرفة  بمجلس  الوطنية  الصناعية 
عضو  حاليًا  وهو  الشرقية  المنطقة  في  والصناعية  التجارية  للغرفة  الصناعية 

مجلس إمارة المنطقة الشرقية.

السيد عبد المحسن محمد العثمان 
عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

المتطورة  تكوين  لشركة  المنتدب  العضو  هو  العثمان  المحسن  عبد  السيد 
للصناعات بعضوية تنفيذية. حصل على درجة بكالوريوس العلوم في المحاسبة 
 ،٢٠٠٥ العام  في   .١٩٩٧ عام  والمعادن  للبترول  فهد  الملك  جامعة  من  اإلدارية 
ورئيس  المتطورة  األنسجة  لتصنيع  ساف  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  أصبح  
التنفيذي  الرئيس  منصب  تسّلم  كما  العالمية،  ندى  مدرسة  إدارة  مجلس 
العثمان لإلنتاج والتصنيع  القابضـة عام ٢٠٠٦ ومن ثم شركة  العثمان  لشركــة 

الزراعي )ندى لأللبان( عام ٢٠٠٧.

من  العديد  عضوية  العثمان  المحسن  عبد  السيد  يشغل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وشركة  العقارية  بيان  شركة  مثل:  المساهمة  الشركات  إدارات  مجالس 
األعمال  مجال  في  الالمعة  األسماء  من  العثمان  والسيد  للتنمية.  اإلحساء 
والمجتمع فهو عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 
في المنطقة الشرقية، كما يشغل عدة مناصب في محافظة اإلحساء، ومنها 
التجارية  الغرفة  إدارة  مجلس  وعضوية  للمحافظة،  البلدي  المجلس  عضوية 
الصناعية، ومجلس التنمية السياحية. وهو أيضًا عضو اللجنة الوطنية للصناعات 
البالستيكية في مجلس الغرف التجارية وعضو اللجنة الوطنية لمنتجي األلبان. 
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السيد جورج أبراهام
عضو مجلس اإلدارة

أبراهام منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة  يشغل السيد جورج 
األعمال  إدارة  في  بكالوريوس  درجة  على  حصل  للصناعات.  المتطورة  تكوين 
مع التخصص في مجالي المالية واإلدارة عام ١٩٨١ من جامعتي سان جوزيف في 

بيروت وباريس دوفين في فرنسا. 

إن السيرة الذاتية للسيد أبراهام هي تاريخ حافل من التجارب والمعرفة التي تم 
بناؤها بعناية دقيقة ومتابعة قريبة من الصناعة التي تعمل بها الشركة، حيث 
الزراعي  أبراهام منصب مدير عام شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع  توّلى السيد 
)ندى( في الفترة من ١٩٩٣ إلى ٢٠٠٠، ومن ثم منصب العضو المنتدب لمجموعة 
تكوين  شركة  باسم  اليوم  والمعروفة  وألتراباك  ساف،  بالستيكو،  شركات 
المتطورة للصناعات وذلك خالل فترة عام  ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٨. ويشغل السيد أبراهام 
منذ  القابضة  العثمان  المستشارين بشركة  وكبير  إدارة  مجلس  عضو  منصب 
مثل  المهنية  والجمعيات  النقابات  من  العديد  عضوية  إلى  إضافة    ،٢٠٠٩ العام 
عضوية االتحاد اللبناني للمحاسبين وعضوية االتحاد األسترالي للتصدير وغرفة 

التجارة والصناعة العربية في استراليا. 

السيد خالد عبد الرحمن الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة

بدرجة  والمعادن  للبترول  فهد  الملك  جامعة  من  الراجحي  خالد  السيد  تخّرج 
الخاصة  الشركات  صعيد  فعلى   .١٩٩4 عام  التمويل  في  علوم  بكالوريوس 
التنفيذي  الرئيس  منصب  الراجحي  خالد  السيد  يشغل  المقفلة،  والمساهمة 
رئيس  ومنصب   ٢٠٠٥ عام  منذ  وشركائه  الراجحي  صالح  عبدالرحمن  لشركة 
مجلس إدارة مستشفى الرعاية الصحية )بروكير( منذ عام ٢٠٠٧ ورئيس مجلس 
إدارة مجمع مدارس السالم بالخبر منذ عام ١٩٩٨ وكذلك عضو مجلس إدارة 

شركة تنامي العربية. 

أما بالنسبة للشركات المساهمة العامة وإضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة 
حاليًا  خالد  السيد  يشغل  للصناعات،  المتطورة  تكوين  شركة  في  تنفيذي  غير 
منصب رئيس مجلس إدارة شركة األسمنت السعودية كما أنه عضو مجلس 
اللجان  وبعض  )والء(  التعاوني  للتأمين  المتحدة  السعودية  الشركة  إدارة 
ومجلس  التأسيسية  اللجنة  في  عضو  فهو  البالد  بنك  في  أما  عنها.  المنبثقة 
وعضو  التأسيسية  اللجنة  عضو  كونه  إلى  إضافة  التنفيذية،  واللجنة  اإلدارة 
المراجعة  لجنة  رئاسة  توّلى  وقد  اإلمارات.  في  غاز  دانة  شركة  إدارة  مجلس 
إدارة  مجلس  في  عضواً  كان  أنه  كما   ٢٠٠٩ عام  السعودية  االتصاالت  شركة  في 
الشركة ولجنتها االستثمارية، وشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة 

السعودية للنقل البحري وبعض اللجان المنبثقة عنها.
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السيد عبد العزيز صالح الربدي 
عضو مجلس اإلدارة

إدارة  مجلس  في  مستقل  عضو  منصب  الربدي  العزيز  عبد  السيد  يشغل 
للبترول  فهد  الملك  جامعة  من  تخّرج  للصناعات.  المتطورة  تكوين  شركة 
منصب  توّلى   .١٩٨٥ عام  الصناعية   اإلدارة  في  بكالوريوس  بدرجة  والمعادن 
لشركة  المنتدب  العضو  منصب  بعدها  ومن   ،١٩٩٦ عام  الزوردي  عام  مدير 
صالح  بن  عبدالعزيز  شركة  وترّأس  فأّسس   ،٢٠٠٣ عام  في  أما   .٢٠٠٠ عام  نادك 

واالستشارات.  للتمويل  الربدي 
 

وشغل السيد عبد العزيز أيضًا العديد من الوظائف القيادية في صندوق التنمية 
دولة  في  السعودية  للقنصلية  اقتصاديًا  مستشاراً  وكان  السعودي  الصناعية 
اإلمارات العربية المتحدة، كما يشغل عضوية العديد من مجالس اإلدارات منها 
عبداهلل  أسواق  وشركة  )والء(  التعاوني  للتأمين  المتحدة  السعودية  الشركة 
العثيم ومجموعة العبيكان الصناعية، إضافة إلى عضوية العديد من الجمعيات 
المهنية والمعاهد مثل معهد مجالس اإلدارات لدول مجلس التعاون الخليجي 

والجمعية االقتصادية السعودية. 

السيد موسى عبدالمحسن الموسى 
عضو مجلس اإلدارة

شركة  في  مستقل  إدارة  مجلس  عضو  منصب  الموسى  موسى  السيد  يشغل 
تكوين المتطورة للصناعات.

إلى ١٩٧٣ بعد حصوله على  السعودية من عام ١٩٧٠  الخطوط  عمل كطيار في 
شهادات في الطيران التجاري من بريطانيا والواليات المتحدة، وبعد ذلك درس 

االقتصاد ونال درجة البكالوريوس من جامعة والية أريزونا في العام ١٩٧٩. 

مناصب  عدة  خاللها  وتقّلد   ٢٠١٠ إلى   ١٩٨٠ العام  من  سامبا  مجموعة  في  عمل 
المملكة  إلى  بعدها  من  عاد  و١٩٩4،   ١٩٩٢ بين  لندن  في  البنك  فرع  مدير  منها 
الشرقية  المنطقة  في  اإلقليمي  المدير  منصب  ليتوّلى   ١٩٩4 العام  أواخر  في 

لمجموعة الشركات واالستثمار والقطاع العام حتى عام ٢٠١٠. 

لشركات  إدارة  مجالس  عدة  في  وعضواً  ماليًا  مستشاراً  حاليًا  أنه  كما 
وخاصة.  مساهمة 
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الدكتور سليمان عبد العزيز التويجري
عضو مجلس اإلدارة

جامعة  من  المحاسبة  في  الدكتوراه  شهادة  التويجري  سليمان  الدكتور  نال 
كيس ويسترن ريزرف، كليفالند، والية أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية عام 
 .١٩٨٩ عام  العلمي  للتميز  فهد  بن  محمد  األمير  جائزة  على  حائز  وهو   ،١٩٩٨
المتطورة  تكوين  شركة  في  مستقل  إدارة  مجلس  عضو  كونه  إلى  إضافة 
للصناعات، يشغل الدكتور سليمان مناصب عديدة، ففي عام ٢٠٠٣، توّلى منصب 
مدير الخدمات المشتركة في شركة زجول لالتصاالت المتقدمة، وفي عام ٢٠٠٥ 
التنفيذي والعضو  الرئيس  العام لشركة ندى لأللبان، ومن بعدها  المدير  أصبح 
عدة  في  عضو  أنه  كما   .٢٠٠٨ عام  في  أميانتيت  شركات  لمجموعة  المنتدب 
المملكة  داخل  الشركات  من  العديد  إدارة  لمجالس  ورئيس  إدارة  مجالس 

العربية السعودية وخارجها.

رئيس  ومنصب  إدارة  مجلس  عضوية  أيضًا  التويجري  سليمان  الدكتور  يشغل 
أنه  كما  )والء(،  التعاوني  للتأمين  المتحدة  السعودية  بالشركة  المراجعة  لجنة 
عضو مجلس إدارة الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة )توزيع(. وقد عمل 
للغرفة  وكمستشار  العالي  التعليم  صندوق  عام  كأمين  سليمان  الدكتور 
كمؤسسة  الشركات  من  وللعديد  الشرقية  المنطقة  في  والصناعية  التجارية 
الجزيرة وأيضًا كمستشار  الثميري وعيادة  التجارية للصيرفة وعيادات  الراجحي 

للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  
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استعراض 
األعمال 

واألداء



شركة تكوين لمنتجات 
التغليف البالستيكية 

• من 	 البالستيكية  والتعبئة  التغليف  منتجات 
لفائف البولي ستايرين المستخدمة في التشكيل 
الحراري  والتشكيل  الفوري  والتغليف  والتعبئة 
وبصورة  واحدة  مرة  تستخدم  التي  لألكواب 
أساسية في صناعة األلبان واألغذية والمشروبات 

)طريقة البثق(. 
• أكواب وأغطية البولي ستايرين المشكلة بالحرارة 	

والعصائر  الزبادي  لبن  تعبئة  في  تستخدم  والتي 
والحلويات  واألجبان  والكريمة  والحليب  واللبن 

والعصائر والمياه )عملية التشكيل الحراري(.
• قوارير البولي ستايرين العالي الكثافة المستخدم 	

والمشروبات  والعصير  واللبن  الحليب  تعبئة  في 
األخرى. 

• األلبان 	 ومنتجات  العصير  لتعبئة  تي  اي  بي  قوارير 
)طريقة النفخ(. 

• قوارير 	 في  المستخدمة  والسدادات  األغطية 
األلبان والمشروبات )طريقة الحقن(. 

الرؤية
التغليف  لمنتجات  تكوين  شركة  تسعى 
الرائدة  الشركات  من  تصبح  ألن  البالستيكية 
عالميًا في تقديم حلول التغليف والتعبئة لصناعات 

المشروبات واأللبان. 

الرسالة 
المستويات  ذات  وخدمات  منتجات  الشركة  تقّدم 
وبأسعار  والكفاءة  الجودة  مجال  في  العالية 
أحدث  استخدام  خالل  من  وذلك  تنافسية، 
البحوث  فريق  في  المختصين  وأفضل  التكنولوجيا 
وتطوير  تحسين  على  وتحرص  لديها،  والتطوير 
الشرق  في  البالستيكية  والتعبئة  التغليف  حلول 

األوسط والعالم.  

المنتجات 
تعد شركة تكوين من الشركات الوحيدة التي توفر 
تنوع  خالل  من  وذلك  المتكاملة  الحلول  لعمالئها 

المنتجات وتنوع طرق تصنيعها وتشمل:
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أبرز معالم األداء
تتميز شركة تكوين لمنتجات التغليف البالستيكية 
 4٠،٥٠٠ إلى  وصلت  التي  الهائلة  اإلنتاجية  بإمكانياتها 
المبتكرة  بقدراتها  تتميز  كما    ،٢٠١٢ العام  في  طن 
فهي الشركة الوحيدة التي تنتج صفائح رغوة البولي 
والشرق  المملكة  في  الجودة  العالية  ستايرين 
المملكة  في  السوقية  حصتها  وتقّدر  األوسط، 
لهذه المنتجات بحوالي الـ٩١%  أما حصتها السوقية 
لمنتجات التعبئة واألكواب فبلغت 4١%. ويعد عمالء 
المراعي  ومنهم  قطاعاتهم  في  رواداً  الشركة 
والصافي دانون، وقد استفادت مبيعاتها من الزيادة 
استخدام  نحو  النهائي  المستهلك  توجهات  في 
األوزان  وذات  الشفافة،  البالستيكية  التغليف  مواد 

الخفيفة التي تحافظ على المنتج لفترات أطول.

نبذة عن السوق
يتصف سوق التغليف بالبالستيك العالمي بالتشّتت 
والتجزؤ، ويتم تقدير حجم السوق في المملكة ودول 
بناًء على تقدير استهالك  الخليجي  التعاون  مجلس 
التغليف  عبوات  سوق  شهد  فقد  والعصائر،  األلبان 
مجلس  دول  في  والعصائر  لأللبان  البالستيكية 
تراكمي  سنوي  بمعدل  نمواً  الخليجي  التعاون 
 ٢٠٠4 من  الممتدة  الفترة  خالل  سنويًا   %4 قدره 
تعبئة  استبدال  النمو  محركات  أبرز  ومن   .٢٠١٢ إلى 
البالستيكية  المنتجات  بتعبئة  والزجاج  الكرتون 
نظراً ألفضلية قوارير البالستيك الشفافة من حيث 
وتكاليف  الخام  المواد  توفر  وإمكانية  المظهر 
الترقبات،  صعيد  وعلى  الطعم.  واستقرار  الشحن 
فمن المتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظًا نظراً 
واأللبان  العصائر  استهالك  وزيادة  السكاني  للتزايد 

خالل السنوات القادمة. 

منتجات 
التغليف 

البالستيكية
40،500 طن
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شركة مصنع األنسجة 
المتطورة  )ساف( 

الرؤية
تسعى ساف ألن تصبح الخيار األول عالميًا كشركة 
والمصنوعة  منسوجة  الغير  لألقمشة  منتجة 
أسواق  أرقى  في  لالستخدام  الغزل  إذابة  بتقنية 

المالبس الطبية والصحية.  

الرسالة 
غير  واألنسجة  األقمشة  أفضل  الشركة   تقّدم 
المنسوجة، ومن خالل استخدام أحدث التكنولوجيا 
وابتكار منتجات جديدة تحرص على أن تكون المّورد 
منسوجة  الغير  األقمشة  ماركات  لكافة  األكبر 

عالميًا.  

المنتجات 
من  متنوعة  مجموعة  ساف  منتجات  تشمل 
القطاعات  في  لالستخدام  المركبة  األنسجة 
المرحلة  وتتم  والطبية.  والصناعية  الصحية 
تنتج  حيث  المعالجة  مصنع  في  للتصنيع  التالية 
للكهرباء  والمضادة  للكحول  المقاومة  األنسجة 
الجراحية  لألغطية  المستخدمة  اإلستاتيكية 
األنسجة  المنتجات  أهم  ومن  الطبية.  والمالبس 

لالستخدمات   Spunbondالـ بطريقة  المصنوعة 
والفوط  والبالغين  األطفال  حفاضات  من  الصحية 
الصحية النسائية، االستخدامات الطبية كالمالبس 
الواقية، واالستخدامات الفنية والمعمارية كطبقات 
وأغطية  الزراعية  واألغطية  األساسية  التغليف 

اإلسطوانات .

األقمشة  فتشمل   Meltdownالـ منتجات  أما   
الممتصة للسوائل والزيوت، ترشيح السوائل والغازات 
والهواء ومنتجات صحية كحفاضات األطفال والفوط 
للتحكم  واألغلفة  والحشوات  النسائية  الصحية 
فهي  المركبة  لألقمشة  وبالنسبة  باالمتصاص. 
مكونة من طبقات الصقة من النسيج المغزول الذائب 
بالنفخ والمواد غير المنسوجة مع طبقة خشنة على 
الخارج ولها استخدامات صحية من حفاضات األطفال 
والبالغين، استخدامات طبية كأقنعة الوقاية وعازل 
الحماية من البكتيريا والسوائل في األردية واألغطية، 
واستخدامات صناعية من المالبس واألقنعة الواقية 

ومركبات الورق. 
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زيادة اإلنتاج
40،000 طن

أبرز معالم األداء
انطالقها  منذ  اإلنتاجية  قدرتها  الشركة  وسعت    
في عام ٢٠٠٢ إلنتاج نحو ٢٦،٠٠٠ طن من األقمشة غير 
المنسوجة، كما تحافظ على حصة سوقية مميزة في 
السوق بحسب  بـ4٠% من  تقدر  المملكة لمنتجاتها 
المحدودة. ومن أهم عمالء  إيراس  دراسات شركة 
سافابالست  وشركة  كوربوريشن  ماروبيني  ساف 
غامبل،  أند  وبروكتر  بروتكشن  سينو  ومجموعة 
الطبية  للمنتجات  دولية  سمعة  نالت  قد  أنها  كما 
وتقوم  ميدالون،  اسم  تحت  تسوق  التي  الممتازة 
حاليًا بتوسيع إمكانياتها بهدف زيادة االنتاج إلى 4٠،٠٠٠ 
لإلنتاج  ثالث  خٍط  إضافة  خالل  من  السنة  في  طن 
جاهزة  ستكون  والتي  الصناعية،  رابغ  بترو  مدينة  في 

للتسويق في الربع النهائي لعام ٢٠١٣. 

نبذة عن السوق
في  نمواً  األسرع  باإلذابة  الغزل  تقنية  قطاع  يّعد 
مع  المنسوجة،  غير  واألقمشة  األنسجة  سوق 
نمو  بمعدل  آسيا  وفي  عالميًا  الطلب  في  ارتفاع 
و٩،٢%   ٢٠٠٥ العام  في   %٧،4 قدره  تراكمي  سنوي 
مدار  على  النمو  هذا  استمر  وقد   .٢٠٠٨ العام  في 

السنوات األخيرة بمعدل ٧%. 

من  الدخل  ونمو  المتزايد  السكاني  النمو  ويعد 
إلى  إضافة  للسوق،  المحركة  األساسية  العوامل 
استبدال األقمشة والمنسوجات التقليدية باألنسجة 

 .spunmelt المصنوعة بتقنية الغزل باإلذابة
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شركة صناعة العبوات الفائقة 
المحدودة )التراباك(

الرؤية
تكلفة  األقل  المنتج  تصبح  أن  إلى  التراباك  تسعى 
 PET Preform واألكثر ابتكاراً ونجاحًا لحلول التعبئة

الستخدامها في الصناعات الغذائية والمشروبات.   

الرسالة 
 PET منتجات  تأمين  حول  التراباك  مهمة  تتمحور 
يحصل  كي  األوسط  الشرق  أسواق  في   Preform
عليهم  يعود  مما  األفضل  الجودة  على  عمالءها 

بزيادة في األرباح والتنافسية. 

المنتجات 
منتجات  من  متكاملة  مجموعة  التراباك  تقّدم 
وأحجام  وألوان  بأوزان  تيريفثاليت  اثيلين  البولي 
مختلفة الستخدامات متنوعة. يتم بيع البوليمرات 
القوارير  مصانع  إلى  مصغرة  عبوات  بشكل   PETوالـ

التي تقوم بتحويلها عبر آالت النفخ إلنتاج القوارير. 

ومبتكرة  حديثة  تكنولوجيا  التراباك  تقدم  كما 
القوارير  مصغرات  فتنتج  السوائل،  تعبئة  لصناعات 
التعبئة  أو  مرتفعة  حرارة  درجة  تحت  للتعبئة 

الخفيفة الوزن، فهي الشركة الوحيدة في المنطقة 
درجة  تحت  التعبئة  مصغرات  بإنتاج  تقوم  التي 
الرياضية  والمشروبات  العصائر  لصناعات  مرتفعة 
التعبئة  وتساهم  الحمضية.  العالية  والمشروبات 
الخفيفة الوزن في التوفير من حيث المواد األولوية 

المستخدمة. 

أبرز معالم األداء
شهد المصنع توّسعًا ملحوظًا منذ تأسيسه وبشكل 
سريع، فارتفع إنتاجه إلى أكثر من ١،٥ مليار وحدة من 
الشركة  وتتميز  السنة.  في    PET Preform قوالب 
الشرق  في  األولى  أنها  حيث  المبتكرة  بقدراتها 
المرتفعة.  بالحرارة  التعبئة  قوارير  إنتاج  في  األوسط 
سوق  من   %٢٠ على  التراباك  شركة  وتستحوذ  كما 
نمو  بمعدل  المبيعات  ارتفعت  وقد  العبوات،.  هذه 
و٢٠١٠   ٢٠٠٨ العامين  بين   %٣،4 قدره  تراكمي  سنوي 
مقومات  ومن  و٢٠١٢.   ٢٠١٠ العامين  بين   %١٠ وبمعدل 
جغرافيًا  القريبة  األسواق  على  التركيز  التراباك  نجاح 
بسهولة  اليها  الشاحنات  وصول  من  تمكنها  والتي 

وتوفير مراقبة للجودة عن طريق التواصل.
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تستحوذ شركة 
التراباك على %20 
من سوق عبوات 

القوارير

نبذة عن السوق
حجم  من   %٧٠ نسبة  على    PET قوارير  تستحوذ 
سوق التغليف العالمي والذي شهد نمواً بنسبة ٩،١% 
بين العامين ٢٠٠4 و٢٠١٢. وتعد الخيار السائد للقوارير 
أنها  كما  المعدنية،  المياه  تعبئة  في  المستخدمة 

سوق  في  المعدنية  والعلب  للزجاج  قوي  منافس 
الكربون  يدخل  التي  الخفيفة  الغازية  المشروبات 
وارتفاع  المتزايد  السكاني  للنمو  في تركيبها. ونظراً 
الطاقة  في  للتوسع  حاجة  فهناك  الدخل،  معدل 

اإلنتاجية لتلبية الطلب المتنامي. 

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

2008 2009 2010 2011 2012

صافي الربح (بآالف الرياالت السعودية)
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التدريب والتطوير 
لنجاح  األساسي  الركن  البشرية  الموارد  تشّكل 
مجموعة تكوين ولذلك تحرص كل من شركاتها 
خالل  من  البشري  العنصر  في  االستثمار  على 
جميع  على  والتطويرية  التدريبية  الدورات  تقديم 
المهنية  كالسالمة  مجاالت  عدة  وفي  المستويات 
تكوين  شركة  وألن  والفنية.  القيادية  والدورات 
من  يحققه  وما  المستمر  التطوير  بأهمية  تؤمن 
والعمليات  األنشطة  مختلف  إلى  مضافة  قيمة 
دائمًا  تسعى  والكفاءة،  الجودة  مستويات  رفع  وإلى 
على  وتعمل  الحديثة  اإلدارية  األفكار  احتضان  إلى 
جميع  على  العملي  التطبيق  إلى  التجارب  تلك  نقل 

المستويات اإلدارية المختلفة.   

برنامجًا   ٢٠١٢ العام  في  تكوين  شركة  قّدمت  وقد 
ستة  إلى  تقسيمه  وتم  موظفًا،   ٨٣ حضره  تدريبيًا 
تدريبية.  ساعة   ١،٨٣4 بمجموع  مختلفة  دورات 
ويتم اختيار هذه الدورات والبرامج بعناية كي تتمكن 
والمعارف  الالزمة  المهارات  إضافة  من  الشركة 
وبالتالي  الموظف  تطوير  في  تساهم  التي  الجديدة 
بأن  علمًا  المجموعة،  شركات  أداء  على  تنعكس 
في  العام  طوال  مستمر  العمل  رأس  على  التدريب 

أنحاء مختلفة من إدارات المجموعة. 

العنصر  في  االستثمار  مواصلة  في  اإلدارة  تتردد  لن 
هو  التطوير  بأن  تامة  قناعة  على  ألنها  البشري 
الطريق إلى االزدهار، فهي نتطلع بتفاؤل إلى مستقبل 

مزهر بإذن اهلل. 
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السعودة 
والحجم  المجال  في  المطلوبة  السعودة  نسبة  إن 
شركة  مجموعة  خالله  من  تعمل  الذي  الصناعي 
بأهمية  منها  إيمانًا  ولكن  فقط،    %١٥ هو  تكوين 
المساهمة في  المجتمع وحرصها على  دورها تجاه 
تكوين  شركة  تواصل  التوطين،  نسب  أعلى  تحقيق 
المؤهلة  الوطنية  الكوادر  استقطاب  على  بالعمل 
شركاتها.  ضمن  الوظائف  من  عدد  أكبر  وتأمين 
ما  إلى  السعوديين  الموظفين  مجموع  وصل  فقد 
ويستمر  الموظفين،  عدد  إجمالي  من   %٢٥ نسبته 
تكوين  شركات  ضمن  والمهارات  الكفاءات  ذووا 
حافلة  مهنية  مسيرة  لبناء  قدراتهم  استثمار  في 

بالتقدم واإلنجازات.

مفهوم  إلى  ننظر  ال  تكوين  شركة  في  ونحن 
إنجاز  هو  بل  بسيطة،  حسابية  كعملية  السعودة 
وأفضل  المستويات  أعلى  وفق  تحقيقه  إلى  نسعى 
وتدريب  تطوير  في  مشاركتنا  خالل  من  القيم 

وتوظيف الكوادر البشرية السعودية.

النشاطات االجتماعية 
  تلتزم مجموعة تكوين كل االلتزام بمسئولياتها 
إليه،  تنتمي  الذي  المجتمع  وتجاه  موظفيها  تجاه 
الذي  المجتمع  هذا  من  جزءاً  نفسها  تعتبر  فهي 
تعمل فيه. وينعكس هذا المبدأ على األسلوب الذي 

األحداث  مختلف  مع  تفاعلها  في  الشركة  تنتهجه 
نشاطات  في  تكوين  شركة  فتشارك  والمناسبات، 
توطيد  إلى  خاللها  من  تهدف  متنوعة  سنوية 
القضايا  دعم  في  والمساهمة  االجتماعية  الروابط 
المشاركة  النشاطات  هذه  أبرز  ومن  االجتماعية. 
التبرع  حمالت  في  تكوين  شركات  لكل  السنوية 
حث  خالل  من  وذلك  المنطقة،  في  تقام  التي  بالدم 
الصعيد  على  أما  بالدم.  للتبرع  موظفيها  وإرسال 
رياضية  نشاطات  عدة  الشركة  فتنظم  الرياضي، 
سنوية يشارك فيها العديد من موظفي المجموعة، 
الذي  السنوي  الرمضاني  اإلفطار  إقامة  إلى  إضافة 
حفالت  وإقامة  الشركة  موظفي  معظم  يحضره 
عيدي  بمناسبة  للموظفين  السنوية  المعايدة 
المساهمات  هي  هذه  وليست  واألضحى.  الفطر 
المشاركة  إلى  تكوين  شركة  تسعى  التى  الوحيدة 
المجتمع  بدعم  ملتزمة  الشركة  إن  بل  فيها 
التعليمي من خالل التعاون مع العديد من الناشطين 

والباحثين في مختلف المعاهد والجامعات. 

أولويات  من  عليها  والمحافظة  البيئة  حماية  إن 
برامج  تطبيق  إلى  تكوين  شركة  فتسعى  الشركة، 
نسبة  وتخفيض  مصانعها  جميع  في  التدوير  إعادة 
النفايات الناتجة إلى الحد األدنى عن طريق االستخدام 
الهدر. كما  األمثل للطاقة والرقابة المشددة لمنع 
يتم إنجاز جميع العمليات التشغيلية واألنشطة وفقًا 
لمعايير عالية من العناية وبدقة متقنة، وقد حصلت 
لألرصاد  العامة  الرئاسة  شهادة  على  تكوين  شركة 

وحماية البيئة لتقيدها التام بالمقاييس البيئية. 
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االكتتاب العام وطرح 
أسهم شركة تكوين في 

تداول 
أهم  من  يّعد  بارزاً  حدثًا  م   ١٦  /  ١  /٢٠١٢ يوم  شهد 
المتطورة  تكوين  شركة  تاريخ  في  المحطات 
الشركة  فيه  افتتحت  الذي  اليوم  فهو  للصناعات، 
 ٣٠٠ البالغ  مالها  رأس  من  لـ٣٠%  العام  االكتتاب 
سهم   ٩،٠٠٠،٠٠٠ طرح  تم  حيث  سعودي،  ريال  مليون 
من  واألفراد  المؤسسات  من  للمستثمرين 
السعوديين والسعوديات وذلك بالتعاون مع شركة 
لسجل  ومدير  مالي  كمستشار  ستانلي  مورغان 
االكتتاب  تغطية  ومتعهد  المؤسسات  اكتتاب 
المساعد، واألهلي كابيتال كمدير االكتتاب ومتعهد 
المالية  الرياض  وشركة  الرئيس  االكتتاب  تغطية 
لمدة  االكتتاب  استمر  وقد  مساعد.  كمتعهد 
سبعة أيام شاملة آخر يوم إلغالقه في ٢٠١٢/ ١ /٢٢ م.

الشركة  أسهم  في  التغطية  نسبة  وبلغت 
  %٥٧١ األفراد  المستثمرين  الكتتاب  المطروحة 
مكتتب   ٦٨٧،٩٠٦ إلى  المكتتبين   عدد  ووصل 
وبما  لألفراد  المخصصة  سهم   4،٥٠٠،٠٠٠ لمجموع 

وصلت قيمته إلى ٦٦٧،٩٠4،٩٠٠ ريال سعودي.

وقد أتمت شركة مورغان ستانلي السعودية مرحلة 
بناء سجل األوامر بنجاح، وبلغت نسبة التغطية التي 

كانت متاحة للمؤسسات المكتتبة ٢٣4% . 

وبعد النجاح الباهر لالكتتاب، احتفلت شركة السوق 
يوم  تكوين  وشركة  )تداول(  السعودية  المالية 
/ ٢ /٧م بإدراج سهم الشركة بالسوق  الثالثاء ٢٠١٢ 
لشركة  التنفيذي  المدير  بحضور  وذلك  المالية، 
والرئيس  تكوين  لشركة  المنتدب  والعضو  تداول 
والمستشار  العموم  مدراء  إلى  إضافة  التنفيذي 
تكوين  شركة  بانضمام  الترحيب  تم  وقد  المالي. 
المتطورة للصناعات لتكون الشركة الـ ١٥١ المدرجة 
يشهده  إدراج  وكأول  السعودية  المالية  السوق  في 
عدد  رفع  ومما   ،٢٠١٢ العام  خالل  السعودي  السوق 
الشركات المدرجة ضمن قطاع االستثمار الصناعي 

إلى ١4 شركة. 

الشركة  إدارة  أشارت  المميزة،  المناسبة  هذه  وفي 
تكوين  شركة  بها  تتمتع  التي  التنافسية  المزايا  إلى 
من خالل مصانعها الثالثة في المملكة، ومما جعلها 
الريادي من خالل توريد األقمشة غير  تحتل الموقع 
التعبئة  منتجات  وتصنيع  الطبي  للقطاع  المنسوجة 
والتغليف البالستيكية ومصغرات القوارير لقطاعات 
األلبان والعصائر والمشروبات، وقد ساهمت حصتها 
اإلستراتيجي  الخيار  جعلها  في  الرائدة  السوقية 
للعديد من كبار الشركات. وتستمر هذه المؤشرات 
وتوقعات  للشركة  المالي  األداء  ودعم  تعزيز  في 
النمو المستقبلية، كما أوضحت اإلدارة أن الهدف من 
طرح ٣٠% من أسهم الشركة لالكتتاب هو تسهيل 
مهمة شركة تكوين للدخول في شراكات وتحالفات 
استثمارية مع شركات أخرى تعمل في المجال ذاته، 
أسهم  إدراج  بعد  تحقيقه  يسهل  الهدف  هذا  وأن 

الشركة في سوق األسهم السعودية. 

مشروع خط االنتاج الثالث 
لتصنيع األقمشة

خالل العام ٢٠١٢، قامت شركة تكوين بترسية عقود 
خط  إنشاء  لمشروع  والتوريد  واإلنشاء  الهندسة 
المنسوجة.  غير  األقمشة  لتصنيع  الثالث  اإلنتاج 
األعمال  عقود  توقيع  إجراءات  الشركة  أتمت  وقد 
إطار  في  الوطنية   الشركات  كبرى  مع  اإلنشائية 
رابغ  مدينة  في  المشروع  بتنفيذ  الخاصة  األعمال 
سعودي  ريال  مليون   ٢٣٢ قيمته  والبالغ  الصناعية 
القائم في زيادة  التوسع  تقريبًا. وسوف يسهم هذا 
بنسبة  المنسوجة  غير  لألقمشة  اإلنتاجية  الطاقة 
٥٠%، أي من ٢٨،٠٠٠ طن متري سنويًا إلى أكثر من 4٠،٠٠٠ 
حيث  من  جاهزة  ستكون  والتي  سنويًا  متري  طن 
من  النهائي  الربع  في  والتسويق  الفعلي  التشغيل 

العام ٢٠١٣.

االتفاقية مؤكدة  بتوقيع  الشركة  إدارة  وقد قامت 
الشركة  إستراتيجية  من  جزء  هو  التوّسع  هذا  أن 
ورؤية   منهج  مع  يتوافق  أنه  كما  األجل  الطويلة 
صناعة  في  رياديًا  موقعًا  الحتالل  تكوين  شركة 
الطبي  للقطاعين  المنسوجة  غير  األقمشة 
األنسجة  مصنع  خالل  من  وعالميًا  محليًا  والصحي 

المتطورة، ساف. 
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توزيع األرباح على 
المساهمين 

ومساهميها،  شركائها  إلى  األفضل  لتقديم  سعيًا 
تلتزم شركة تكوين كل االلتزام بتحويل رؤيتها إلى 
واقع ملموس وتحرص باستمرار على استثمار كل 
جهودها وطاقاتها ووضع كل اإلستراتيجيات الالزمة 
والبعيد.  القريب  المدى  في  والتوّسع  النمو  لتحقيق 
ففي تاريخ ٢٠١٢ / 4 / ١٨م، وافقت الجمعية العامة على 
توزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١١ بنسبة ١٣،٥% من رأس 
 4٠،٥ قدره  بإجمالي  اإلسمية(  القيمة  من  )أو  المال 
من  وذلك  للسهم،  ريال   ١،٣٥ بواقع  أي  ريال  مليون 
/ ٣١م، وقد تم توزيع   ١٢ /  ٢٠١١ األرباح المبقاة كما في 
سجالت  في  المقيدين  الشركة  لمساهمي  األرباح 
العامة.  الجمعية  انعقاد  يوم  تداول  بنهاية   تداول 

  ERP SAP تطبيق نظام
المتطور

برامج  بتطوير  الشركة  قامت   ،٢٠١٢ العام  خالل 
 Enterprise Resource( المؤسسة  موارد  إدارة 
الجديد   SAP برنامج  تطبيق  خالل  من   )Planning
شركات  تزويد  على  يعمل  متكامل  نظام  وهو 
تستطيع  وشاملة  جاهزة  عمليـة  بحلول  تكوين 
األقسام  كل  وربط  بهيكلة  تقوم  أن  خاللهـا  من 
الشركة  موارد  إدارة  يسهل  ومما  واحد،  نظام  في 
المبيعات  وأنظمة  المخازن  ونظام  أصول  من 
األعمال  وإدارة  الموظفين  وشئون  والمشتريات 
وساف  تكوين  شركة  من  كل  تتمكن  كي 
اإلدارية  العمليات  بكل  القيام  من  والتراباك 
يمكن.  ما  بأفضل  واللوجستية  والتقنية   والمالية 
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اجتماعات 
مجلس اإلدارة 

وإفصاحات 
المدراء



اجتماعات مجلس اإلدارة وافصاحات المدراء
عقد مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠١٢ جلستين بحضور جميع األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين 
تحديد  تم  حيث  التامة  بالشفافية  الجلسات  وتميزت  األعمال،  جدول  على  المطروحة  القضايا  لمناقشة 
مهام وأهداف اللجان المنبثقة عن المجلس إضافة إلى معالجة وإنجاز كل األمور العالقة والخاصة بكل من 
شركات تكوين، وقد تم من بعدها اصدار عدة قرارات تتعلق بالرؤية واألهداف المستقبلية للمجموعة من 

حيث إستراتيجيات النمو والتوسع على صعيد المنطقة والعالم. وكان بيان الحضور كما يلي: 

أعضاء مجلس 
اإلدارة 

حضور االجتماع تصنيف العضوية المنصب 
 األول بتاريخ
 18 / 4 / 2012

حضور االجتماع 
 الثاني بتاريخ

  11 / 12/ 2012

عبد اهلل بن 
✓ ✓ غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة محمد العثمان 

عبد المحسن بن 
محمد العثمان 

عضو مجلس اإلدارة 
✓ ✓ تنفيذي المنتدب

خالد بن عبد 
✓ ✓ غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة الرحمن الراجحي 

جورج انطونيوس 
✓ ✓ غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة ابراهام 

عبد العزيز بن 
✓ ✓ مستقل عضو مجلس اإلدارة صالح الربدي 

موسى عبد 
✓ ✓ مستقل عضو مجلس اإلدارة المحسن الموسى 

د. سليمان 
بن عبد العزيز 

التويجري 
✓ ✓ مستقل عضو مجلس اإلدارة 
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يبين الجدول التالي عدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة.  

وكبار  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  تعود  الشركة  أسهم  في  تملك  نسب  توجد  ال  أدناه،  المذكور  وباستثناء 
التنفيذيين اآلخرين وأقربائهم. كما ال توجد خالل العام ٢٠١٢ أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية أخرى وحقوق 
اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من 

شركاتها التابعة.

أعضاء مجلس م
اإلدارة 

عدد 
االسهم 

في  بداية 
الفترة 

نسبة 
الملكية 
في  بداية 

الفترة 

 التغير
خالل 

الفترة

نسبة 
التغير 

خالل 
الفترة 

عدد 
األسهم 

في نهاية 
الفترة 

نسبة 
الملكية 

في نهاية 
الفترة 

عبد اهلل بن 1
١.4٠٢%4٢٠,٦١٧ ٠.٢4%١,٠٠٠ ١.٣٩٩%4١٩,٦١٧محمد العثمان 

عبد المحسن بن 2
١.٣٩٩%4١٩,٦١٧ - ١.٣٩٩%4١٩,٦١٧محمد العثمان 

خالد بن عبد 3
٢.٣٩٠%٧١٦,٩44 - ٢.٣٩٠%٧١٦,٩44الرحمن الراجحي 

جورج انطونيوس 4
٠.٠٠٣٣%١,٠٠٠ ١٠٠%١,٠٠٠ - - ابراهام 

عبد العزيز بن 5
٠.٠٠٣٣%١,٠٠٠ ١٠٠%١,٠٠٠ - - صالح الربدي 

موسى عبد 6
٠.٠٠٣٣%١,٠٠٠ ١٠٠%١,٠٠٠ - - المحسن الموسى 

7
د. سليمان 

بن عبد العزيز 
التويجري 

 - - ٠.٠٠٣٣%١,٠٠٠ ١٠٠%١,٠٠٠
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إدارة 
المخاطر 



فاعلية  ومراجعة  وتطبيق  تصميم  مسؤولية  تكوين  شركة  إدارة  على  تقع 
سياسات واجراءات الرقابة الداخلية. ويشمل ذلك التأكد من فاعلية الرقابة في 
التي تعمل ضمنها الشركة مثل المخاطر  التي تحيط بالبيئة  تقليص المخاطر 
بمتابعة  الشركة  تقوم  كما  االلتزام.  ومخاطر  والعملية  والسيولة  االئتمانية 
المناسب  اإلداري  المستوى  إلى  الرقابة ورفع تقرير عنها  أية مخالفات إلجراءات 
موارد  على  المحافظة  في  ودورها  الرقابة  بمعايير  الشركة  التزام  على  للتأكيد 

الشركة وزيادة الفاعلية والكفاءة ومنع التجاوزات والممارسات الخاطئة.

المنتجات  بدمج  متواصل  بشكل  الشركة  تقوم 
االستراتيجية  خططها  ضمن  الرئيسية  واألنشطة 
الخطط  خالل  من  ومتابعتها  تطبيقها  يتم  والتي 
المبادرات  جميع  االعتبار  بعين  تأخذ  التي  التفصيلية 

وتأثيرها المالي واالقتصادي. 

وللتأكد من تطبيق منظمة الصالحيات والسلطات 
تحرص  تجاوزات،  او  استثناءات  أية  وبدون  بالكامل 
تمارين  من  العديد  إجراء  على  تكوين  شركة 
المراجعة والتدقيق. ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة 
الحاجة  دعت  كلما  والتعديل  الصالحيات  منظومة 
بالتنسيق  الداخلية  المراجعة  إدارة  وتعمل  لذلك. 
الخاصة  المقترحات  تقديم  على  المراجعة  لجنة  مع 
المجلس  إلى  تقاريرها  وتقديم  التعديالت  بتلك 

لتقليص أية مخاطر محتملة. 

عمل  ورشة  العام  هذا  خالل  الشركة  أطلقت  وقد 
لجميع  واإلجراءات  السياسات  لمراجعة  مستمرة 
العديد  تنظيم  تم  كما  واألقسام،  الوظائف 
في  للمشاركة  الجميع  ودعوة  االجتماعات  من 
واإلجراءات.  السياسات  تلك  على  والتعليق  النقاش 
جميع  وتقّبل  الحوار  بأهمية  تكوين  شركة  تؤمن 
الموظفين للسياسات واالجراءات بما يضع مصلحة 
جميع  مراعاة  خالل  من  المقدمة  في  الشركة 

العوامل المحتملة.

توفير  في  ودورها  التكنولوجيا  على  التركيز  يعتبر 
التي  التطورات  مالمح  أبرز  من  البيانات  ودقة 
شهدتها الشركة في العام ٢٠١٢. فقد قامت شركة 
تكوين باالستثمار في أحدث برامج تخطيط الموارد 
من  العديد  بعد  بعناية  اختياره  تم  الذي   SAP وهو 
دراسات الجدوى للتأكد من أنه يتناسب مع طبيعة 
خصوصية  مع  يتالءم  وبما  التصنيعية  النشاط 

نموذج العمل والوظائف. 

بإطار  االلتزام  ومتابعة  المطابقة  وظائف  تقوم 
الحوكمة بدورها االشرافي للتأكد من أن العمليات 
والشفافية  بالمسؤولية  تتصف  اإلدارية  والقرارات 
مع  المساهمين  جميع  مصلحة  يخدم  بما 
وأفضل  والتشريعات  النظامية  التعليمات  مراعاة 
الرقابة  إدارة  أما  المجال.  هذا  في  الممارسات 
ثقافة  نشر  خالل  من  حيوي  بدور  فتقوم  الداخلية 
التصرف  على  ينعكس  مما  والمحاسبة  الرقابة 
إدارة  وتعمل  عملياتها.  جميع  في  للشركة  العام 
وموضوعي  مستقل  بشكل  الداخلية  المراجعة 
عوامل  تقييم  إلجراء  المراجعة  لجنة  من  وباشراف 
إدارة  وتقوم  عليها.  واالشراف  والرقابة  المخاطر 
المراجعة  خطة  على  بالعمل  الداخلية  المراجعة 
وتقديم  واألقسام  الشركات  لجميع  السنوية 
التواصل  فقنوات  ومنتظم،  دوري  بشكل  التقارير 
مع المجلس مفتوحة بشكٍل دائم لالطالع على أي 

تطورات في هذا الخصوص.
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حوكمة 
الشركة



التي نؤمن  القيم واألخالقيات  الشركة على مجموعة من  يرتكز إطار حوكمة 
والعالقات.  التجارية  المعامالت  جميع  لتنفيذ  مساراً  خاللها  من  ونرسم  بها 
المساءلة  مبادئ  على  تقوم  فلسفة  هي  الشركة  منظور  من  فالحوكمة 
على  الثقافة  هذه  مثل  وجود  ساعد  ولقد  والمسؤولية.  والشفافية  والعدالة 
التجربة  وخاصًة  األخيرة  السنوات  خالل  الشركة  في  الحوكمة  تطبيق  تطوير 
السوق  في  مدرجة  مساهمة  شركة  إلى  تكوين  شركة  تحولت  حيث  األخيرة 
المبادئ  في  الممثلة  الحوكمة  إطار  عناصر  ساهمت  وقد  السعودية،  المالية 
ومجلس اإلدارة وفريق اإلدارة في نجاح عملية االكتتاب والذي تمت تغطيته بما 

يقارب الست مرات. 

سلسلة  توفير  إلى  الشركة  حوكمة  إطار  يهدف 
العليا ومجلس  وإدارتها  الشركة  بين  العالقات  من 
إدارتها ومساهميها وغيرهم من الجهات واألطراف 
المعنية. ويوفر هذا اإلطار اآللية التي يتم من خاللها 
بلوغ  إلى  تؤدي  التي  والسبل  الشركة  أهداف  وضع 
هذه األهداف وكذلك وضع الحوافز المناسبة لقيام 
تحقيق  بمتابعة  الشركة  وإدارة  اإلدارة  مجلس 
األغراض التي تخدم مصلحة الشركة ومساهميها. 

الممارسات  أفضل  بتطبيق  تكوين  شركة  تلتزم 
ومصلحة  النظامية  التعليمات  مع  يتوافق  بما 
عامل  ألي  تجاهل  أي  وبدون  المساهمين  جميع 
التي  المستمرة  والتغيرات  المخاطرة  عوامل  من 
تشهدها بيئة األعمال على المستوى العالمي. كما 
من  الممارسات  تلك  أفضل  على  باستمرار  نطّلع 
خالل تبّني أفضل البرامج التدريبية للقيادات اإلدارية 
االجتماعية،  والمسؤولية  الحوكمة  مجال  في 
في  المساهمين  مع  الدائم  التواصل  على  والحرص 
جميع المناسبات ومن خالل جميع القنوات، وكذلك 

التركيز على الجودة في االفصاح والشفافية وإطالع 
جميع  على  عام  بشكل  والمجتمع  المساهمين 
الرؤية  تّعد  كما  الشركة.  تعيشها  التي  التطورات 
الوسيلة  الحوكمة  تبني  في  للشركة  االستراتيجية 
الشركة  مكتسبات  على  للمحافظة  المثلى 
جميع  بين  الحوكمة  مبادئ  ونشر  وسمعتها 
الموظفين وفي جميع األنشطة اليومية للشركات.

إدارات  كافة  لدى  داخلية  رقابة  أنظمة  تبني  تم  لقد 
الشركة، إذ يوجد حاليًا لدى شركة تكوين ثالث لجان 
المراجعة،  ولجنة  التنفيذية،  اللجنة  هي  حوكمة 
جميعًا  تعنى  والتي  والمكافآت،  الترشيحات  ولجنة 
تخصصها  مجاالت  في  الشركة  أعمال  بمراجعة 
وخبراتها، وتقديم تقارير نتائج أعمالها واقتراحاتها 
أن  الشركة  تتوقع  اإلطار،  لهذا  ونتيجة  للمجلس. 
تتمكن من استخدام مواردها بطريقة أكثر فعالية 

وبما يحقق أعلى عائد على المساهمين.
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األخبار 
ووسائل 

اإلعالم



مهمة  تسهيل  هو  لالكتتاب  الشركة  أسهم  من   %٣٠ طرح  من  الهدف  ..أن 
شركات  مع  استثمارية  وتحالفات  شراكات  في  الدخول  أجل  من  تكوين  شركة 

أخرى تعمل في المجال ذاته.. 

13/ 1 / 2012
شركة  وأغلقت  كبيراً،  المكتتبة  المؤسسات  من  والطلب  اإلقبال  ..وكان 
يناير ٢٠١٢م وتم تغطية  األوامر يوم األحد ٨  السعودية سجل  مورغان ستانلي 

االكتتاب ٢،٣  مرة.. 

..تصدر سهم شركة تكوين قائمة األسهم األكثر نشاطًا بالقيمة واألكثر ارتفاعًا، 
 وبلغت قيم التداول  4،١ مليار ريال وشكلت ٦،١٥ في المائة من قيمة تداوالت السوق.. 

..نسعد اليوم بإدراج وبدء تداول أسهم شركة تكوين في السوق المالية، كأول 
إدراج يشهده السوق السعودي خالل العام الجاري ٢٠١٢..  

7/ 2/ 2012 
قفز سهم شركة تكوين المتطورة للصناعات بأكثر من ١٢٠% في أول يوم إدراج 

 له بسوق األسهم السعودية.. 

16 / 3/ 2012 
..مجلس إدارة شركة تكوين يوصي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 

 المالي ٢٠١١..

5 / 8 / 2012 
..منهج الشركة في التطوير هو الريادة وأن هذا التوسع يمثل مرحلة تم 

التخطيط لها لتصبح شركة تكوين ومن خالل شركتها التابعة شركة 
مصنع األنسجة المتطورة ساف، الالعب الرئيسي في صناعة األقمشة غير 

 المنسوجة..

 5 / 8 / 2012 
..يسهم هذا التوسع في زيادة الطاقة اإلنتاجية من األقمشة غير المنسوجة 

 بنسبة ٥٠% ، من ٢٨ ألف طن متري حاليًا إلى 4٢ ألف طن متري سنويًا..

15 / 10 / 2012 
..ارتفعت أرباح شركة تكوين خالل الربع الثالث بـ٥% مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي..
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