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القيم
•  النزاهة واالحترام:  العمل بكل نزاهة وشفافية والتعامل مع 

العمالء والشركاء والموظفين واإلدارة بكامل االحترام.

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

•  الفريق المتضامن:  اســتقطاب الموظفين ذوي الكفــاءات العالية وتأمين بيئة 
عمل سليمة ومتضامنة. 

•  الفعالية والكفاءة:  تســخير الموارد بأكثر الوسائل فعالية وكفاءة لتفادي الهدر 
وتحقيق أفضل النتائج.

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

•  المســؤولية تجاه البيئة: االلتزام بمعايير المحافظة 
على البيئة في كل أعمالنا ونشاطاتنا.

الرؤية
تسعى شــركة تكوين المتطورة للصناعات، 

ألن تحتل الموقع الريــادي في مجال الصناعات 
التغليفيــة  البوليمــرات  لمنتجــات  التحويليــة 
المســتخدمة في البضائع االســتهالكية ســريعة 

الــدوران وصناعــات منتجات المســتهلكين في 
أسواق الشرق األوسط والعالم.

الرسالة
مهمــة الشــركة هــي تمّلك أحــدث تقنيات 

البوليمــرات وتطويرهــا إلنتــاج منتجــات التعبئة 
والتغليف واألنســجة بجودة عالية، والتي تســتخدم 
في البضائع االستهالكية ســريعة الدوران ومنتجات 
المســتهلكين في الشــرق األوســط والعالم، كما 

تحرص على أن تكون الشــريك المختار ألفضل 
العالمات التجارية في هذه الصناعات.
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أعضاء مجلس اإلدارة

األستاذ/ عبدالّله حممد العثمان
رئيس جملس اإلدارة

األستاذ/  موسى عبداحملسن املوسى
عضو جملس اإلدارة

الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري
عضو جملس اإلدارة

األستاذ/  عبدالعزيز صالح الربدي
عضو جملس اإلدارة

األستاذ/ جورج انطونيوس إبراهام
عضو جملس اإلدارة

األستاذ/  خالد عبدالرحمن الراجحي
عضو جملس اإلدارة

األستاذ/  عبداحملسن حممد العثمان
عضو جملس اإلدارة والعضو املنتدب
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

م اإىل ال�شادة امل�شاهمني الكرام التقرير ال�شنوي الذي بني يديكم، مو�شحًا ما �شهدته �شركة  اأن اأقدِّ

تكوين من الإجنازات التي ُتعد جناحات متميزة يف ال�شناعات البال�شتيكية، و�شناعة الأقم�شة غري 

املن�شوجة وقيمة م�شافة للقطاع ال�شناعي يف مملكتنا الغالية. 

خر جهدًا يف �شبيل و�شع �شركة تكوين يف الريادة دائمًا، ويخطط نحو اآفاق   اإن جمل�س اإدارة �شركة تكوين مل يدِّ

م�شتقبلية وطموحات كبرية لتنامي ا�شتثمارات ال�شركة وزيادة حقوق امل�شاهمني.

ول ي�شعني يف هذا املقام اإل اأن اأعبِّ عن بالغ ال�شكر والتقدير حلكومتنا الر�شيدة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني 

وويل عهده الأمني، و�شمو النائب الثاين على الدعم املتوا�شل مل�شاريع التنمية وم�شاريع ال�شناعات التحويلية. 

م بخال�س ال�شكر والعرفان ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شعود بن نايف بن عبدالعزيز   كما يطيب يل اأن اأتقدَّ

اآل �شعود اأمري املنطقة ال�شرقية، وفقهم اهلل جميعًا على اجلهود املبذولة يف دعم م�شاريع ال�شركة كجزء من دعم 

التنمية القت�شادية يف هذا اجلزء الغايل من بالدنا. وال�شكر مو�شول لل�شادة امل�شاهمني على ثقتهم يف جمل�س 

الإدارة والعاملني يف ال�شركة.

واهلل املوفق

عبدالّله محمد العثمان
رئيس جملس اإلدارة

عبدالّله محمد العثمان

ي�شعدين
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تقرير مجلس اإلدارة للمساهمين
ال�شادة / م�شاهمي �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات    املحرتمني

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

م اإليكم التقرير ال�شنوي  الذي يعر�س اأعمال ال�شركة وبيان مركزها املايل عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م وجميع العوامل املوؤثرة يف  ي�شرنا اأن نقدِّ

اأعمال ال�شركة ، وفق ما ن�شت عليه الأنظمة املرعية و متطلبات الف�شاح الواردة يف املادة الثالثة والأربعني من قواعد الت�شجيل والإدراج واملادة التا�شعة من لئحة 

)حوكمة ال�شركات(.  

املتمثلة  التابعة  و�شركاتها  )»تكوين«(،  لل�شناعات  املتطورة  تكوين  �شركة  وا�شلت 

يف  �شركة تكوين ملنتجات التغليف البال�شتيكية – �شركة م�شنع الأن�شجة املتطورة 

الت�شنيع  يف  بالتطور  )الرتباك(  الفائقة  العبوات  �شناعة  –�شركة  )�شاف( 

واملبيعات ملنتجات التغليف البال�شتيكية والأقم�شة غري املن�شوجة لعمالئها  املحليني 

والدوليني. وتبيع ال�شركة منتجات التغليف البال�شتيكية التي ت�شنعها اإىل قطاعات 

�شناعية متنوعة مثل �شناعات الألبان والأطعمة والع�شائر وامل�شروبات اخلفيفة، 

اإىل القطاع الطبي  الأقم�شة غري املن�شوجة  اأي�شًا من  ال�شركة منتجاتها  تبيع  فيما 

وال�شحي. ويعتب عمالء ال�شركة من الرواد يف قطاعاتهم.

وقد �شهد عام 2014م زيادة يف املبيعات تقدر بن�شبة حوايل 5% عن العام ال�شابق. 

اإنتاج  من  الثالث  اخلط  مل�شروع  التجاري  الت�شغيل  بدء   2014 العام  �شهد  كما 

الأقم�شة غري املن�شوجة )م�شنع �شاف- رابغ( والذي بداأ يف بداية  الربع الثاين 

من العام 2014م.

وي�شرنا اأن نعر�س على ال�شادة امل�شاهمني الكرام اأعمال ال�شركة واأن�شطتها وو�شع 

ال�شركة املايل واملعلومات الواجب الإف�شاح عنها مبوجب لئحة حوكمة ال�شركات 

على النحو التايل:

المقدمة
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للشركة  الرئيسة  األنشطة  ألنواع  وصف   -1
وتأثيره  نشاط  بكل  وبيان  التابعة  وشركاتها 
وإسهامه  التجارية  الشركة  أعمال  حجم  في 

في النتائج 

تنقسم أنشطة الشركة إلى ثالثة قطاعات رئيسية كما يلي:

أواًل:  التغليف البالس��تيكي:  ش��ركة تكوين لمنتجات 
التغليف البالستيكية - األحساء:

المنتجات: 

لفائف  من  البال�شتيكية  والتعبئة  التغليف  منتجات   -

والتعبئة  الت�شكيل  يف  امل�شتخدمة  �شتريين  البويل 

التي  لالأكواب  احلراري  والت�شكيل  الفوري  والتغليف 

�شناعة  يف  اأ�شا�شية  وب�شورة  واحدة  مرة  ت�شتخدم 

الألبان والأغذية وامل�شروبات. 

باحلرارة  امل�شكلة  �شتريين  البويل  واأغطية  اأكواب   -

واللنب  والع�شائر  الزبادي  تعبئة   ت�شتخدم يف  والتي 

واحلليب  والع�شائر واملياه.

يف  امل�شتخدمة  الكثافة  العايل  اإيثلني  البويل  قوارير   -

تعبئة احلليب واللنب والع�شائر وامل�شروبات الأخرى.

قوارير بي اأي تي لتعبئة الع�شري ومنتجات الألبان.  -

الألبان  قوارير  يف  امل�شتخدمة  وال�شدادات  الأغطية   -

وامل�شروبات.

ثانياً: األقمشة غير المنس��وجة: )شركة مصنع األنسجة 
المتطورة � ساف - األحساء ورابغ:

المنتجات:  

الأن�شجة املركبة لال�شتخدام يف القطاعات ال�شحية   -

وال�شناعية والطبية .

للكهرباء  وامل�شادة  للكحول  املقاومة  الأن�شجة   -

اجلراحية  لالأغطية  ت�شتخدم  التي  الإ�شتاتيكية 

واملالب�س الطبية واملالب�س الواقية.

من  ال�شحية  لال�شتخدامات  امل�شنوعة  الأن�شجة   -

ال�شحية  وال��ف��وط  وال��ب��ال��غ��ني  الأط���ف���ال  ح��ف��اظ��ات 

الن�شائية.

 PET( ثالثاً: منتجات البولي اثيلين تيريفثاليت: البوليمرات
Preform( شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة 

)الترباك( - جدة 

المنتجات:  

ب�شعات   )PET Preform( القوارير  م�شغرات   -

لرت ل�شتخدامات  و2٫25  لرت  ميلي  بني 180  ترتاوح 

م�شانع الع�شائر وامل�شروبات الغازية وم�شانع املياه.

رابعاً: ملخص لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج خالل 2014م )بالمليون ريال(: 

البيان

التاأثري فـي النتائجالتاأثري فـي حجم الأعمال

الن�سبةالربح من الن�ساطالن�سبةالإيرادات

26٫01%35٫814٫79%274٫74منتجات التغليف والتعبئة 

41٫65%40٫623٫68%311٫94منتجات �شحية و�شناعية وطبية

32٫34%23٫618٫39%181٫0منتجات م�شغرات القوارير لزوم تعبئة املياه  وامل�شروبات الغازية

100%10056٫86%767٫68الإجمايل

خامساً: أبرز معالم األداء خالل العام 2014م: 

بدء الت�شغيل التجاري ملنتجات اخلط  الثالث مل�شنع �شاف املقام يف رابغ  يف الربع الثاين من عام 2014م  مما اأ�شهم   -

يف زيادة الطاقة الإنتاجية للم�شنع من 28٫000 طن مرتي اإىل 42٫000 طن مرتي من الأقم�شة �شنويًا.

ح�شول �شركة م�شنع الأن�شجة املتطورة )�شاف( على جائزة غرفة الأح�شاء للتميز للعام 2014م.  -

بلغت  ن�شبة النمو يف الإنتاج  على م�شتوى ال�شركة ككل خالل العام 2014م بزيادة قدرها حوايل  9% عن العام ال�شابق.  -
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ال�شركة  املبيعات  على م�شتوى  النمو يف  ن�شبة  بلغت    -

 %5 قدرها حوايل   بزيادة  العام 2014م  ككل خالل 

عن العام ال�شابق.

على  ا�شتحقاقها  التابعة  وال�شركات  ال�شركة  وا�شلت   -

ال�شهادات  تلك  وجتديد  ملنتجاتها  اجلودة  �شهادات 

و�شهادة   9001 الأيزو   �شهادة  يف  واملتمثلة  �شنويًا 

ملنتجات  البيطانية  اجلودة  و�شهادة   22000 الأيزو 

.)BRC ( الأغذية

بالعر�س   2014 اأغ�شط�س   5 تاريخ   ال�شركة يف  فوز    -

مت به ل�شركة الأح�شاء للتنمية والبالغ قيمته  الذي تقدَّ

31٫5 مليون ريال �شعودي الذي يت�شمن �شراء كامل 

م�شنع الأقم�شة واملرافق التابعة له ومن بينها مبنى 

املدن  هيئة  مبوجبه  وافقت  والذي  العاملني،  �شكن 

ال�شناعية عن التنازل على عقد الأر�س املقام عليها 

ا�شرتاتيجية  وتهدف  تكوين  �شركة  ل�شالح  امل�شنع 

من  ال�شتفادة  اإىل  ال�شفقة  هذه  خالل  من  ال�شركة 

ت�شغيل امل�شنع يف تطوير وتو�شعة �شناعتها م�شتفيدة 

والتي  القائمة  واملنافع  واملرافق  املعدات  بع�س  من 

كفاءتها  لرفع  تهيئتها  اإعادة  على  ال�شركة  �شتعمل 

الت�شغيلية.

كامل  ل�شراء  �شافول  جمموعة  مع  اتفاقية  -توقيع 

التغليف يف  لأنظمة  �شافول  �شركة  راأ�شمال  ح�ش�س 

بقيمة  2014/12/30م  املوافق  1436/03/08ه� 

اإجمالية وقدرها 910 ماليني ريال �شعودي.

الشــركة  وقــرارات  خطــط  وصــف   )2(
المهمــة )بما في ذلك التغييــرات الهيكلية 
، أو توســعة أعمالهــا، أو وقــف عملياتها( 
والتوقعات المســتقبلية ألعمال الشركة وأي 

مخاطر تواجهها:

أواًل : الخطط المستقبلية

من  كبري  ب�شكل  ال�شتفادة  اإىل  »تكوين«  ت�شعى   -

املختلفة،  ال�شوق  قطاعات  يف  الريادي  مركزها 

من  التو�شعات  من  املزيد  لتنفيذ  وعامليًا،  حمليًا 

القيمة  ذات  املنتجات  من  املزيد  ت�شنيع  خالل 

امل�شافة، وال�شتحواذ قدر الإمكان على قطاع �شوق 

�شاأنها  من  والتي  واخلليج  اململكة  يف  البال�شتيك 

ومنو  املبيعات  وزيادة  املنتجات،  ت�شكيلة  حت�شني 

هام�س الربح وبالتايل تعزيز  حقوق امل�شاهمني.

تتبنى »تكوين« ا�شرتاتيجية تقوم على خطط مر�شومة   -

فقد  وبالتايل  القطاعات،  كافة  يف  للتو�شع  بعناية 

لزيادة  م�شانعها  جلميع  تو�شعية  خططًا  و�شعت 

واإ�شافة   ال�شوق  متطلبات  وتلبية  الإنتاجية  الطاقة 

وتطوير  جديدة  ومنتجات  واآلت  جديدة  م�شانع 

وارتفاع  املنتج  تكلفة  توفري  يف  ي�شاعد  مبا  املنتجات 

جودته وزيادة املبيعات.

البحث  اأن�شطة  على  امل�شتمر  »تكوين«  تركيز  اإن   -

البتكارات  كافة  يف  الزاوية  حجر  يعتب  والتطوير 

من  املزيد  وحتقيق  لل�شوق،  ريادتها  من  عززت  التي 

البتكارات م�شتقباًل لتعزيز هذه الريادة والربحية.

موظفيها،  مع  التعامل  يف  »تكوين«  �شيا�شات  اإن   -

وعمالئها، ومورديها هي الباعث الأول على جناحها، 

وتقوم هذه التعامالت على مبداأ ال�شفافية، والأمانة، 

وامل�شلحة املتبادلة، والعمل اجلماعي وغري ذلك من 

الركائز الأ�شا�شية التي تقوم عليها الأهداف واخلطط 

ال�شرتاتيجية لل�شركة والتوقعات امل�شتقبلية.

ثانياً : القرارات المهمة والتوقعات المستقبلية

والذي  التابعة  واملرافق  الأقم�شة  م�شنع  ال�شركة  متلك   -

�شركة  �شناعات  ينا�شب  مبا  وت�شغيله  تهيئته  �شيعاد 

تكوين،  وقد اأنهيت اإجراءات عقد التنازل لل�شركة من 

ال�شركة   وتخطط  2014م،  دي�شمب  �شهر  خالل  مدن  

امل�شنع  ت�شغيل  من  لال�شتفادة  2015م  العام  خالل 

اجلدير   ، البال�شتيكية  �شناعتها  وتو�شعة  تطوير  يف 

بالذكر اأن امل�شنع يقع يف املدينة ال�شناعية بالعيون يف 
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الأح�شاء على م�شاحة 43٫200 مرت مربع بالإ�شافة اإىل 

مبني ال�شكن البالغ م�شاحته حوايل 2400 مرت مربع. 

توقيع  عقب  امللكية  ونقل  التملك  اإجراءات  - تنفيذ 

�شركة تكوين اتفاقية مع جمموعة �شافول ل�شراء 

لأنظمة  �شافول  �شركة  راأ�شمال  ح�ش�س  كامل 

ا�شتكمال  بعد  تاريخ 2014/12/30م  التغليف يف 

عمليات فح�س العناية املهنية الالزمة والفح�س 

النايف للجهالة والتخطيط لإمتام عملية ال�شتحواذ 

بعد  ريال  ماليني   910 البالغ  ال�شراء  �شعر  ودفع 

ا�شتكمال عدد من ال�شروط والإجراءات النظامية 

وا�شتكمال  الطرفني  بني  عليها  التفاق  مت  التي 

ذات  احلكومية  اجلهات  موافقة  على  احل�شول 

العالقة. 

ا�شتكمال اإجراءات  متويل 100% من �شعر ال�شراء    -

بنوك  احتاد  قبل  من  التغليف  اأنظمة  ل�شركة 

�شعودية بعد انتهاء مفاو�شات التمويل مع البنوك 

�شركة  مل�شاهمي  العادية  العامة  وموافقة اجلمعية 

اجلدير  2015/03/01م.  يف  واملقررة  تكوين 

التغليف متتلك  لأنظمة  �شافول  �شركة  اأن  بالذكر 

لل�شناعات  ال�شرق  )�شركة  تابعتني  �شركتني 

لل�شناعات  مارينا  نيو  و�شركة  البال�شتيكية 

لها  الإنتاجية  الطاقة  وتبلغ  مب�شر(  البال�شتيكية 

200 األف طن �شنويًا ومتار�س ال�شركة ن�شاط اإنتاج 

والعبوات والقوارير  وت�شنيع احلاويات والباميل 

ال�شراء  عملية  اإن  وحيث  البال�شتيكية،  والأغطية 

تتما�شى مع الأهداف ال�شرتاتيجية ل�شركة تكوين، 

نوعية  قفزة  حتقيق  اإىل  خاللها  من  تطمح  فاإنها 

يف تو�شعاتها امل�شتقبلية واأرباحها ونتائجها املالية. 

ومن املتوقع اأن تنتهي كافة الإجراءات ونقل امللكية 

خالل العام 2015م.

التي  ال�شتثمارية  املحفظة  يف  ال�شتثمار  موا�شلة   -

ثالثني  بقيمة  2014م  العام  خالل  ال�شركة  اأن�شاأتها 

وم�شادر  ا�شتثمارات  تنوع  لغر�س  ذلك  ريال،  مليون 

على  اإيجابي  مردود  لها  كان  والتي  بال�شركة  الدخل 

القوائم املالية للعام 2014م.

ثالثاً: المخاطر

ونتائج  املايل  ومركزها  ال�شركة  ن�شاط  يتاأثر  قد   -

عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�شورة �شلبية وجوهرية 

التي  املخاطر  هذه  من  اأي  حتقق  اأو  حدوث  حال  يف 

اأنها  الوقت احلا�شر  ال�شركة يف  اإدارة  يعتقد جمل�س 

يت�شن  اأخرى مل  اأية خماطر  بحدوث  اأو  موؤثرة،  غري 

اإذا  اأو  جوهرية،  تعتبغري  التي  تلك  اأو  حتديدها، 

اأ�شبحت هذه الأخرية خماطر جوهرية.

وق���د حر����س جمل����س اإدارة ال�شركة عل���ى دعم ق�شم    -

واللوائ���ح  ال�شيا�ش���ات  وو�ش���ع  واللت���زام  املخاط���ر 

والإجراءات لهذا الق�ش���م مبا ي�شهم يف تطوير اأعمال 

ال�شرك���ة والتقلي���ل م���ن احتمالية ح���دوث اأي نوع من 

اأنواع املخاطر.  

طبقًا  ال�شركة  تواجه  قد  التي  املخاطر  اأنواع  يلي  وفيما 

لعملياتها الت�شغيلية ولطبيعة ن�شاطها:  

)أ( المخاطر االستراتيجية:   

1( األوضاع اإلقليمية

توؤثر  قد  والتي  ال�شيا�شية  التقلبات  بع�س  املنطقة  ت�شهد 

بع�س  اإىل  الو�شول  يف  التناف�شية  املقدرة  على  �شلبًا 

العمالء يف تلك املناطق. اإل اأن ال�شركة تعمل دائمًا ومن 

املخاطر  اإدارة  و�شيا�شة  ال�شرتاتيجية  اأهدافها  �شمن 

التي  تعتمدها ال�شركة للو�شول اإىل اأ�شواق جديدة وتنويع 

م�شادر الدخل

2( األوضاع االقتصادية الحالية 

تعتمد عمليات واأداء »تكوين« على الظروف القت�شادية 

على ال�شعيد العاملي، والتي تتاأثر بالأزمات املالية العاملية 

التي تظهر من وقت لآخر. هذه الظروف جتعل من ال�شعب 

على العمالء احلاليني واملحتملني التنبوؤ والتخطيط بدقة 

لأن�شطة الأعمال يف امل�شتقبل، وقد جتبهم على خف�س 

على  التاأثري  وبالتايل  ال�شركة  منتجات  على  الإنفاق 

ربحيتها. ول ميكن لل�شركة اأن تتنباأ بوقت اأو قوة اأو مدة 

اأي تباطوؤ اقت�شادي اأو انتعا�س اقت�شادي لحق.

3( البيئة التنافسية

تت�شم الأ�شواق التي تعمل فيها »تكوين« بالتناف�شية العالية. 

يف  اأ�شعارها  على  �شغوطًا  ال�شركة  واجهت  املا�شي  ويف 

الأ�شواق، وميكن اأن تعاين انخفا�شًا يف اأ�شعار منتجاتها 

نتيجة للمناف�شة وميكن اأن يوؤدي مثل هذا النخفا�س اإىل 

اأن  اإلَّ  فقدان الأعمال، وانخفا�س يف هوام�س الربحية.  
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�شيا�شة ال�شركة ل تركز على التناف�س على الأ�شعار بقدر 

اأن  كما  وخدماتها.   منتجاتها  ومتيز  جودة  يف  تركز  ما 

ال�شركة ا�شتطاعت مع مرور الوقت التعوي�س جزئيًا عن 

�شغوط الأ�شعار من  خالل حت�شني هيكل تكاليفها وجعل 

تقنيات  اإدخال  خالل  من  كفاءة  اأكرث  الت�شنيع  عملية 

جديدة ومبتكرة.

 )ب( المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية للشركة 

1( االعتماد على موردين رئيسيين

»�شابك«  �شركة   على  الأغلب  يف  ال�شركة  تعتمد   -

البويل  و  بروبلني  البويل  )مثل  اخلام  للمواد  كمورد 

اإثيلني(  البويل  ترفثالت  و  اإيثلني  والبويل  �شتايرين 

ت�شنيعها  يتم  التي  بروبلني  البويل  مادة  وبا�شتثناء 

هي  “�شابك”  فاإن  اأخرى  حملية  �شركات  قبل  من 

الأولية  املواد  جلميع  الوحيد  املحلي  الرئي�س  املورد  

وميكن  التابعة.   و�شركاتها  ال�شركة  ت�شتخدمها  التي 

لهذا العتماد على منتجات “�شابك” اأن يكون له اأثر 

�شلبي على قدرة تكوين على ت�شنيع منتجاتها، حيث 

اإنه اإذا توقفت �شابك عن توفري املواد اخلام الالزمة، 

فاإن ذلك قد يوؤثر على ربحية ال�شركة.

من  اخلام  املواد  ا�شترياد  ال�شركة  قررت  حال  ويف   

املفرو�شة  الر�شوم  اأجل جتنب  الدولية ومن  الأ�شواق 

موافقة  على  احل�شول  عليها  يتعني  الواردات،  على 

اجلهات الر�شمية، والتي من ال�شعب احل�شول عليها 

يف ظل توفر املنتج حمليًا.

2(  ارتفاع األسعار وتوفر المواد الخام 

باعتبار » تكوين »  �شركة �شناعية ، تعتمد يف مبيعاتها   -

وربحيتها على توفر وتكلفة املواد اخلام التي تخ�شع 

الكثري  املا�شي  يف  حدثت  وقد  الأ�شعار.  لتقلبات 

معدلت  لرتفاع  نتيجة  الأ�شعار  يف  الزيادات  من 

يتكرر  اأن  ويتوقع  اخلام  املواد  تكاليف  ويف  الت�شخم 

على  قدرتها  على  جزئيًا  ال�شركة  اأداء  ويعتمد  ذلك، 

بيع  اأ�شعار  �شمن  التكاليف  يف  التغريات  هذه  اإدراج 

املنتجات. ول ت�شمن ال�شركة التحكم يف ثبات ا�شعار 

املواد اخلام. 

3( محدودية القدرة على التوسع 

امل�شاحة  توفر  التو�شع على  ال�شركة يف  تتوقف قدرة   -

خطوط  لإ�شافة  للت�شنيع  املخ�ش�شة  الأر�شية 

على  تكوين  �شركة  ا�شتحواذ  ومع  اإ�شافية.  ت�شنيع 

م�شنع الأقم�شة و�شركة �شافول لأنظمة التغليف فاإنه 

ل يوجد مثل هذا العن�شر من املخاطرة يف ال�شركة 

اىل  املعدات  نقل  اإىل  الأمر  ي�شتلزم  قد  اأنه  اإل   ،

اإن النتقال  اإ�شافتها.   امل�شانع اجلديدة التي متت 

موؤقت  ب�شكل  الإنتاج  تعليق   اإىل  يوؤدي   قد  املحتمل 

مما قد يوؤثر على الأداء الإنتاجي لل�شركة، علمًا باأنه 

مل يحدث مطلقًا لأي من امل�شانع الثالثة »لتكوين« 

توقف  اأي  و»األرتاباك«  »�شاف«  التابعة  و�شركتيها 

موؤثر يف عمليات الإنتاج با�شتثناء التوقفات املجدولة 

لعمليات ال�شيانة. 

4( مخاطر توقف التشغيل والتعطل غير المتوقع: 

يعتمد عمل ال�شركة على الت�شغيل امل�شتمر والفعال   -

بدون  امل�شانع  تعمل  اأن  يخطط  حيث  للم�شانع، 

الأ�شبوع.  اأيام  كافة  يف  ال�شاعة  مدار  على  توقف 

�شلبا  توؤثر  قد  التي  املخاطر  بع�س  وهناك 

الكوارث  مثل:  لل�شركة  الت�شغيلية  الكفاءة  على 

الطبيعية، الأعطال يف الآلت اأو احلا�شبات الآلية، 

وانقطاع  املهمني،  باملوظفني  املتعلقة  واحلوادث 

اإىل  الإنتاج  تعطل  يوؤدي  قد  املاء.  اأو  الكهرباء 

والأرباح.  العائدات  وانخفا�س  التكاليف  زيادة 

بعدم  �شمانات  اأي  تقدمي  ال�شركة  ت�شتطيع  ول 

تعطل عملياتها، رغم قيام ال�شركة بعمل ال�شيانة 

الدورية والوقائية امل�شتمرة.

5( التغيرات التقنية المستمرة 

ومكلفة  متطورة  ونظم  تقنيات  ال�شركة  ت�شتخدم   -

باإجراء  ال�شناعة  وتت�شم  منتجاتها.  لت�شنيع 

حت�شينات متكررة على املنتجات وا�شتخدام التقنيات 

املتطورة حيث توجد لدى ال�شركة �شيا�شات يف الأبحاث 

والتطوير وبرامج م�شتمرة يف تطوير املنتجات بهدف 

حت�شني جودة املنتج ، والتي ميكن، يف بع�س الأحيان، 

قبل  والأنظمة  التقنيات  توفري  �شرورة  اإىل  توؤدي  اأن 

التاأثري  اإىل  يوؤدي  قد  مما  لتوفريها  املخطط  املوعد 

املطلوبة  املنتجات  ت�شنيع  على  ال�شركة  قدرة  على 

لعمالئها ح�شب التوقعات.
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)ج(المخاطر المتعلقة بالسوق 

1( مخاطر المبيعات الدولية.

اأعمالها التجارية مع املوردين  تقوم ال�شركة بتنفيذ   -

 / اليابان   / اإجنلرتا  يف  كثرية  دول  يف  والعمالء 

 / اآ�شيا  �شرق  دول   / المريكية  املتحدة  الوليات 

ال�شركة  اإيرادات  تتاأثر  وقد  العربية.  الدول  بع�س 

واأرباحها �شلبيًا بالظروف القت�شادية و/اأو الظروف 

البلدان  يف  املتغرية  اللوائح  اأو  والقوانني  ال�شيا�شية 

ويوؤثر  عليها.  �شيطرة  لل�شركة  لي�س  التي  الأجنبية، 

والأ�شواق  والدولية  املحلية  الأ�شهم  يف  اإرباك  اأي 

الأ�شواق  وعلى  املحلي  القت�شاد  على  �شلبيًا  املالية 

وال�شركة  اأعمالها.  فيها  ال�شركة  تنفذ  التي  العاملية 

غري قادرة حاليًا على تقييم اأو التنبوؤ الدقيق بالآثار 

على  الأخرى  الأ�شواق  ل�شطرابات  امل�شتقبلية 

ونتائج  املايل  ملركزها  املوحدة  والبيانات  ال�شيولة 

عملياتها وتدفقاتها النقدية.

2( مخاطر أسعار تبادل العمالت والفائدة:

تتعامل ال�شركة يف جميع وارداتها و�شادراتها الدولية   -

ال�شعودي،  بالريال  املرتبط  الأمريكي  الدولر  مع 

وكذلك اليورو  واأي تذبذب بني قيمة الريال ال�شعودي 

والدولر الأمريكي واليورو قد يكون له تاأثري �شلبي على 

اأرباح ال�شركة. واأي حتول �شلبي يف اأ�شعار ال�شرف يف 

الأ�شواق التي ل يهيمن عليها الدولر ميكن اأن يكون لها 

تاأثري �شلبي على ربحية ال�شركة ب�شبب ارتباط الريال 

ال�شعودي مع الدولر الأمريكي. ف�شاًل عن ذلك، فاإن 

ال�شعودية  البنوك  بني  الفوائد  اأ�شعار  يف  التقلبات 

القرتا�س  تكاليف  من  يزيد  اأن  ميكن  )�شايبور( 

لذا،  العمليات.  نتائج  على  �شلبي  تاأثري  لها  ويكون 

اأو  الأجل  الق�شرية  الفائدة  اأ�شعار  الزيادات يف  فاإن 

مبا�شرة  �شتوؤثر  الإ�شالمية  املرابحة  عمليات  تكاليف 

على مقدار الفائدة / التكاليف التي تدفعها ال�شركة.

)د( المخاطر المالية: 

1( المخاطر المتعلقة بالتزامات التأمين

يف  بعملها  ترتبط  ملخاطر  ال�شركة  عمليات  تخ�شع   -

اأن  من  الرغم  وعلى  التحويلية  ال�شناعات  جمال 

التاأمينية،  التغطية  من  اأنواع  بعدة  حتتفظ  ال�شركة 

اإل اأن تلك البوال�س قد ل توفر التاأمني الكامل �شد 

ال�شركة.  باأعمال  واملتعلقة  املحتملة  املخاطر  جميع 

التاأمني  اأق�شاط  فاإن  املتغرية  ال�شوق  لظروف  نتيجة 

اأن  ميكن  التاأمني  بوال�س  بع�س  يف  التحمل  ون�شب 

يوؤدي  فقد  احلالت.  بع�س  يف  كبرية  ب�شورة  تزيد 

ذلك اإىل زيادة كبرية يف التكاليف الت�شغيلية وهو ما 

يوؤدي اإىل خف�س ربحيتها.

2( المخاطر المتعلقة بالسيولة وتوزيع األرباح:

اإن توزيع الأرباح م�شتقباًل يعتمد )من بني اأمور اأخرى(   -

على قدرة ال�شركة يف حتقيق الأرباح، وعلى مركزها 

املايل، ومتطلبات راأ�س املال، ومتطلبات الحتياطيات 

وال�شيولة  لل�شركة،  املتوفر  والئتمان  القانونية، 

من  وغريها  العامة،  القت�شادية  والظروف  املتاحة، 

الإدارة  ملجل�س  املطلق  للتقدير  تخ�شع  التي  العوامل 

ب�شاأن الإعالن عن توزيع الأرباح ح�شبما يراه منا�شبًا. 

كما اأن ال�شركة ل ت�شمن باأنها �شتدفع فعاًل اأي اأرباح، 

اأو تقدم اأي �شمان مبقدار املبلغ الذي �شيدفع يف اأي 

�شنة من ال�شنوات. ويخ�شع توزيع اأرباح الأ�شهم لقيود 

معينة واردة يف النظام الأ�شا�شي لل�شركة.

)ه�( مخاطر االمتثال 

1( التشريعات والقوانين والبيئة التنظيمية

تخ�شع اأعمال ال�شركة لالأنظمة والقوانني املعمول بها   -

والدول  خا�شة.  ب�شفة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف 

الأخرى التي قد تعمل بها ال�شركة. وقد تخ�شع هذه 

توؤثر  اأن  املمكن  ومن  للتغيري.  والأنظمة  القوانني 

�شيا�شية  عوامل  ت�شببها  التي  القانونية  التغريات 

ال�شركة  بيئية على عمليات  اأو  اأو فنية  اقت�شادية  اأو  

ال�شركة  تقوم  وقد  جوهري.  ب�شكل  املالية  ونتائجها 

بتعديل منتجاتها اأو عملياتها لكي يتما�شى ن�شاطها مع 

اأية تغيريات م�شتقبلية يف تلك الت�شريعات والقوانني. 

ال�شركة  اإيرادات  على  تاأثري  له  يكون  قد  الذي  الأمر 

وتدفقاتها النقدية امل�شتقبلية. 

ووفقًا للمعلومات املتوفرة لدى ال�شركة فاإنه ل توجد اأي   

اأي تغيري  التقرير  على حدوث  دلئل حتى تاريخ هذا 

يف الت�شريعات والقوانني، الأمر الذي قد يكون له تاأثري 

جوهري على اأن�شطة ال�شركة وم�شاريعها امل�شتقبلية.
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2( االلتزام بقوانين وأنظمة العمل:

القطاع  يف  العاملة  املن�شاآت  جميع  على  يتعني   -

باأنظمة  اللتزام  ال�شركة  فيها  مبا  ال�شناعي 

ال�شعودة  بن�شبة  يتعلق  فيما  العمل  وزارة  وقرارات 

املطلوبة والتي تبلغ 20%  فاأكرث من اإجمايل القوى 

ال�شعوديني كما  املوظفني  ن�شبة  بلغت  . وقد  العاملة 

ل�شركة  العام  املتو�شط  يف  2014م  دي�شمب   31 يف 

بع�س  ويف   %22 حوايل  التابعة  و�شركاتها  »تكوين« 

»تكوين«  طورت  وقد   ،%28 بلغت  التابعة  ال�شركات 

توفر  ل�شمان  توظيف  وخطط  تدريبية  برامج 

املهارات املنا�شبة والقدرات املطلوبة للقوى العاملة. 

وحتر�س ال�شركة على التقيد باأنظمة وزارة العمل، 

وكفاءات  مهارات  وتطوير  تدريب  ي�شكل  ولهذا 

املوظفني ال�شعوديني اأولوية كبى بالن�شبة لل�شركة. 

عنا�شر  اأي  توجد  ل  اأنه  الإدارة  جمل�س  ويرى 

على  ال�شركة  حر�س  مع  اجلانب  هذا  يف  خماطرة 

توظيف ال�شعوديني والتقيد بال�شعودة .  

3( البيئة والسالمة العامة

بتطبيق  امل�شتقبل  يف  امل�شانع  اإلزام  �شاأن  من  اإن   -

معايري اأكرث �شرامة لتوفري متطلبات وقائية لل�شالمة 

اأن يزيد من تكاليف ال�شركة، مما قد ينعك�س ب�شكل 

تتاأثر  املايل. قد  اأعمالها ومركزها  نتائج  �شلبي على 

اأعمال ال�شركة ونتائجها املالية ومركزها املايل ب�شكل 

�شلبي يف حال حدوث خ�شائر اأو اأ�شرار مادية قد تنتج 

حال  يف  اأو  وال�شامة  اخلطرة  املواد  مع  التعامل  عن 

مغطاة  تكون  ل  الإنتاج  عمليات  اأثناء  حوادث  وقوع 

بوثائق التاأمني اأو نتجت عن حوادث مل يتم تغطيتها 

بوثائق تاأمني.

)3( أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في 
السنوات الخمس األخيرة:

�شعودية  م�شاهمة  �شركة  هي  »تكوين«  �شركة  اإن   -

مدرجة - مبوجب القرار الوزاري رقم 391/ق بتاريخ 

وقد  2010/12/04م،  املوافق  ه�   1431/12/28

اأدرجت ال�شركة يف ال�شوق املالية ال�شعودية تداول يف 

فباير 2012م 

البيان
20142013201220112010

767٫7731٫02669٫66694٫13608٫75املبيعات

)481٫13()565٫19()546٫99()635٫71()646٫4(تكلفة املبيعات

121٫395٫31122٫66128٫93127٫61اإجمايل الربح

)1٫74()0٫404()0٫486()0٫570()2٫7(م�شاريف بحث وتطوير

)15٫7()14٫03()15٫20()20٫04()19٫47(م�شاريف بيع وتوزيع

)22٫63()24٫86()22٫22()28٫07()42٫28(م�شاريف اإدارية

)11٫88()11٫17( )8٫68()12٫62()15٫22(م�شاريف مالية

19٫8913٫331٫271٫211٫99ايرادات اأخرى

)7٫22()3٫52()2٫02()2٫96()6٫21(الزكاة

55٫344٫475٫3276٫1570٫41�شايف الربح

وفيما يلي بيان الأ�شول واخل�شوم والنتائج املالية لل�شركة:

قائمة الدخل )بالمليون ريال سعودي(
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قائمة المركز المالي )بالمليون ريال سعودي(

البيان
20142013201220112010

626٫96499٫64442٫72410٫68361٫44املوجودات املتداولة

630٫39560٫01411٫85391٫87361٫03املوجودات الثابتة

11٫5111٫1410٫144٫676٫79املوجودات غري امللمو�شة

1٫268٫861٫070٫8864٫71807٫22729٫26اإجمايل املوجودات

657٫18524٫12371٫23351٫10267٫62املطلوبات املتداولة

780٫28618٫64441٫94417٫87386٫06اإجمايل املطلوبات

488٫58452٫15422٫77389٫35343٫20حقوق امل�شاهمني

1٫268٫861٫070٫8864٫71807٫22729٫26املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

)4( التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة:

4-أ( إجمالي مبيعات العام 2014م ) القيمة بالمليون ريال(:

ال�سنةاملنتجات
اإجمايل 

املبيعات

التوزيع اجلغرايف

املنطقة 

ال�سرقية
املنطقة الو�سطى

املنطقة 

الغربية
الت�سدير

منتجات التغليف والتعبئة البال�شتيكية 

واملواد ال�شحية والطبية وم�شغرات 

القوارير

2014767٫68147٫6813386401

2013731٫00143٫6117٫5117٫8352

4-ب( : تحليل مبيعات الشركة بالرسم البياني:

التحليل اجلغراف�ي لإيرادات ال�شركة 2014

ال�شرقية  %20

ال�شرقية  %20

الو�شطى   %17

الو�شطى  %16

الت�شدير   %52

الت�شدير  %48

الغربية   %11

الغربية  %16

التحليل اجلغراف�ي لإيرادات ال�شركة 2013
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)5( الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة:

النتائج التشغيلية )بالمليون ريال سعودي(

ن�سبة التغري  %التغري + اأو -20142013البيان

+5%+767٫7731٫0236٫68املبيعات

+1٫68%+10٫69)635٫71()646٫4(تكلفة املبيعات

+27٫27%+121٫395٫3125٫99اإجمايل الربح

+373٫68%+2٫13)0٫570()2٫7(م�شاريف بحث وتطوير

-2٫84%-0٫57)20٫04()19٫47(م�شاريف بيع وتوزيع

+50٫62%+14٫21)28٫07()42٫28(م�شاريف اإدارية

+20٫60%+2٫6)12٫62()15٫22(م�شاريف مالية

+49٫21%+19٫8913٫336٫56اإيرادات اأخرى

+109٫8%+3٫25)2٫96()6٫21(الزكاة

+24٫55%+55٫344٫410٫9�شايف الربح

نتائج  عن  التشغيلية  النتائج  في  التغيرات  أسباب  أهم 
السنة السابقة:

بلغت الزيادة يف املبيعات بن�شبة 5% يرجع ذلك اإىل تنفيذ   -1

ال�شركة يف تطوير املنتجات والتو�شع يف الأ�شواق  خطط 

املحلية والعاملية رغم ا�شتمرار تاأثر ن�شاط البيع �شلبًا يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط ب�شبب ما ي�شهده من اأحداث.

زيادة اجمايل الربح بن�شبة 27٫27% يرجع اإىل زيادة   -2

املبيعات مع احلفاظ على تكلفة املبيعات حيث ل متثل 

الزيادة فيها �شوى %1٫7.

بن�شبة %373٫68  والتطوير  البحث  زيادة م�شروفات   -3

يعود اإىل تركيز ال�شركة على اأهمية البحوث التطويرية 

والبتكارات يف جمال الإنتاج خا�شة بعد �شراء م�شانع 

جديدة وتوقيع عقود ال�شتحواذ مع �شافول. 

انخفا����س م�شروفات البيع والتوزي���ع بن�شبة %2٫84   -4

والتح�شي���ل  للعم���الء  اجلي���دة  املتابع���ة  اإىل  يع���ود 

واحلفاظ عل���ى �شريحة عمالء ال�شرك���ة وثبات تكلفة 

ال�شحن خالل العام. 

يعود   %50٫62 بن�شبة  الإدارية  امل�شروفات  زيادة   -5

التي  العليا  الإدارية  للوظائف  ال�شركة  ا�شتكمال  اإىل 

ت�شاهم  يف النمو الت�شغيلي والت�شويقي والإداري كجزء 

من تفعيل مبادئ احلوكمة الر�شيدة.

نتيجة   %20٫6 بن�شبة  املالية  امل�شروفات  زيادة   -6

التنمية  ل�شندوق  املتابعة  ور�شوم  م�شروفات  زيادة 

القرو�س  دوران  معدل  وزيادة  ال�شعودي   ال�شناعية 

ق�شرية الأجل لتمويل بع�س مراحل الت�شغيل.

اإىل  بن�شبة 49٫21% يرجع  الأخرى  الإيرادات  زيادة   -7

اأن�شاأتها  التي  الإ�شافية  ال�شتثمارية  املحفظة  ت�شغيل 

تاأثري  لها  وكان  العام 2014م  ال�شتثمار خالل  جلنة 

الربع  نهاية  الذي حدث يف  النخفا�س  رغم  اإيجابي 

الرابع.

زيادة  اإىل  يعود   %24٫55 بن�شبة  الربح  �شايف  زيادة   -8

املبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى. 

)6( إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاســبة 
الصــادرة عــن الهيئة الســعودية للمحاســبين 

القانونيين:
ل يوجد اأي اختالف يف اإجراءات اإعداد القوائم املالية لل�شركة 

ال�شعودية  الهيئة  عن  ال�شادرة  املحا�شبية  املعايري  عن 

باإعداد  ال�شركة  التزمت  وقد  القانونيني  للمحا�شبني 

2014/12/31م  يف  املنتهية  ال�شنة  عن  املالية  القوائم 

طبقًا ملا ت�شدره الهيئة من قرارات ومعايري.
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ا�سم ال�سركة
راأ�سمال ال�سركة 

)باملليون ريال(

ن�سبة امللكية

ن�ساط ال�سركة الرئي�س

الدولة املحل 

الرئي�س 

لعملياتها

الدولة املحل 

تاأ�سي�سها 20142013

�شركة �شناعة العبوات الفائقة 

املحدودة )الرتباك(

25%99%99

اإنتاج م�شغرات القوارير 

امل�شنعة من مادة ترفثالت 

 PETالبويل اإثيلني

ال�شعودية 

جدة

ال�شعودية جدة

�شركة م�شنع الأن�شجة 

املتطورة  )�شاف( وفرع 

ال�شركة برابغ

131٫8%99%99

اإنتاج القما�س/الفيلم غري 

املن�شوج وامل�شنع من مادة 

البويل بروبلني 

ال�شعودية  

الح�شاء

وفرع رابغ

ال�شعودية  

الح�شاء

وفرع رابغ

الصادرة  الدين  وأدوات  األسهم  تفاصيل   )8(
لكل شركة تابعة:

املايل  العام  خالل  التابعة  ال�شركات  ت�شدر  مل 

داخل  دين  واأدوات  اأ�شهم  اأو  اإ�شدارات  اأي  2014م 

اململكة اأو خارجها.

)9( وصف لسياسة الشركة في توزيع األرباح:

تن�س املادة )42( و )43( من النظام الأ�شا�شي   

لل�شركة على:

جميع  خ�شم  بعد  ال�شنوية  ال�شافية  ال�شركة  اأرباح  توزع 

امل�شروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

احتياطي  لتكوين  ال�شافية  الأرباح  من   %10 يجنب   -1

العادية وقف هذا  العمومية  للجمعية  نظامي، ويجوز 

التجنب متى بلغ الحتياطي املذكور ن�شف راأ�س املال.

يوزع من الباقي بعد �شدور قرار من اجلمعية العامة   -2

باملوافقة على توزيع الأرباح دفعة اأوىل للم�شاهمني ل 

تقل عن )5%( من راأ�س املال املدفوع.

يخ�ش�س بعد ما تقدم مبا ل يتجاوز 10% من الباقي   -3

ه اجلهات  مكافاأة لأع�شاء جمل�س الإدارة وح�شبما تقرِّ

امل�شاهمني  على  ذلك  بعد  الباقي  ويوزع  املخت�شة 

كح�شة اإ�شافية يف الأرباح.

تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�شاهمني يف املكان   -

واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفقًا للتعليمات 

التي ت�شدرها وزارة التجارة و ال�شناعة.

2014/04/03م  بتاريخ  تكوين  �شركة  اأعلنت  وقد   -

املنعقدة  الثالثة  العادية  العامة  موافقة اجلمعية  عن 

الإدارة  جمل�س  تو�شية  على  2014/04/02م  يف 

األف  وخم�شمائة  مليون  ع�شر  �شبعة  مبلغ  بتوزيع 

)17٫500٫000( ريال متثل )5%( من قيمة ال�شهم 

ال�شمية كاأرباح نقدية عن العام املايل 2013م بواقع 

ال�شهم  ملالك  الأرباح  اأحقية  واأن  لل�شهم،  ريال   0٫5

العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  تداول  نهاية  يف  كما 

العادية. وقد قامت ال�شركة ب�شرف الأرباح امل�شتحقة 

للم�شاهمني اعتبارا من تاريخ 2014/04/29م ، ومت 

�شرف الأرباح وفق الطرق النظامية.

األسهم  فئة  في  )10( وصف ألي مصلحة 
ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص 
وكبار  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  )عدا 
بتلك  الشركة  أبلغوا  وأقربائهم(  التنفيذيين 
قواعد  من   )45( المادة  بموجب  الحقوق 
تلك  في  تغيير  وأي  واإلدراج  التسجيل 

الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

ل يوجد خالل العام 2014م  -

لدى شركة »تكوين«  شركتان تابعتان وذلك على النحو التالي:

الرئيس والدولة المحل  )7( اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها 
الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:



23

2014الـتـقـريــر الـسـنــوي

)11( وصــف ألي مصلحــة  وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعــود ألعضاء مجلس إدارة 
الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي 

تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

يبيِّن الجدول التالي عدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة:

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني

ال�سم

عدد الأ�سهم 

يف  بداية 

الفرتة

ن�سبة امللكية 

يف  بداية 

الفرتة

�سايف التغري 

خالل 

الفرتة

ن�سبة التغري 

خالل 

الفرتة

عدد الأ�سهم 

يف نهاية 

الفرتة 

ن�سبة امللكية 

يف نهاية 

الفرتة

1٫774%26٫51620٫799%1٫402130٫080%1490٫719-عبد اهلل بن حممد العثمان 

0٫932%3162٫35326٫229%0٫029316٫229%210٫000- عبد املح�شن بن حممد العثمان

2٫390%836٫434--2٫390%3836٫434- خالد بن عبد الرحمن الراجحي

0٫0033%1٫166--0٫0033%41٫166- جورج انطونيو�س اإبراهام

0٫0033%1٫166--0٫0033%51٫166- عبد العزيز بن �شالح الربدي 

0٫0033%1٫166--0٫0033%61٫166- مو�شى بن عبد املح�شن املو�شى

0٫0033%1٫166--0٫0033%71٫166- د. �شليمان بن عبد العزيز التويجري 

ادارة  تعود لأع�شاء جمل�س  اكتتاب  تعاقدية وحقوق  واأوراق مالية  اأي م�شلحة   اأعاله ل يوجد  وبا�شتثناء ما ذكر    -

ال�شركة وكبار التنفيذيني واأقربائهم يف اأ�شهم اأو اأدوات دين ال�شركة اأو اأي من �شركاتها التابعة.
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        أ- القروض القائمة كما في 2014/12/31م: )القيمة بالمليون ريال سعودي(

اجلهة املانحة 

للقر�س

تاريخ 

القر�س

مدة 

القر�س

اأ�سل مبلغ القر�س

تاريخ اأول 

ق�سط

تاريخ 

اآخر 

ق�سط

ر�سيد 

القر�س يف 

يناير2014

امل�سدد 

خالل  

2014

ر�سيد 

القر�س يف 

دي�سمرب 

2014

ق�سري 

الأجل

طويل/متو�سط 

الأجل

بنوك جتارية 

حملية قرو�س  

ق�شرية الأجل 

وقرو�س مرحلية

14-Dec469٫81670498٫3---1698٫5�شنة واأقل

�شندوق التنمية 

ال�شناعية

10-Jan29٫210-�شت �شنوات-Jan16-May14٫46٫67٫8

�شندوق التنمية 

ال�شناعية
12-Dec23٫9513-�شبع �شنوات-Dec19-Oct16٫74٫112٫6

�شندوق التنمية 

ال�شناعية

13-Jan125٫715-�شبع �شنوات-July21-Nov113٫10113٫1

يف تاريخ 16 يناير 2013 م وافق �شندوق التنمية ال�شناعية 

ال�شع���ودي على منح �شركة م�شن���ع الأن�شجة املتطورة اأحد 

ال�شركات التابعة ل�شركة تكوين قر�شًا مببلغ 125٫7 مليون 

ري���ال �شعودي. ويت���م �ش���داد القر�س على اأق�ش���اط ن�شف 

�شنوي���ة خالل �شبع �شنوات ابتداء م���ن عام 1436ه� وذلك 

ب�شم���ان رهن الأ�ش���ول الثابتة للم�ش���روع و�شمان اعتباري 

من �شركة تكوين يغطي كامل قر�س ال�شندوق والحتفاظ 

بالره���ن عل���ى الأ�ش���ول الثابت���ة ل���كل م���ن �شرك���ة م�شنع 

الأن�شج���ة املتطورة و�شركة تكوي���ن و�شركة �شناعة العبوات 

الفائق���ة املحدودة )�شركة تابعة ل�شرك���ة تكوين( اإىل حني 

�شداد كامل قر�س ال�شندوق. وقد ا�شتلمت ال�شركة دفعات 

م���ن هذا القر�س حت���ى نهاية ع���ام 2014م بلغت  113٫1 

ملي���ون ريال ويتبقى اأق�شاط مببلغ 12٫6 مليون ريال �شوف 

يتم احل�شول عليها خالل عام 2015م. 

يعتمد متويل البنوك التجارية على مالءة ال�شركة وحجم 

تعامالتها التجارية والتدفقات النقدية امل�شتمرة.

دين  أدوات  أي  وأعداد  لفئات  وصف   )13(
أو  تعاقدية  مالية  أوراق  وأي  للتحويل  قابلة 
مشابهة.  حقوق  أو  اكتتاب  حق  مذكرات 
أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية 

المنتهية في 2014/12/31م 
مل متنح ال�شركة اأو ت�شدر خالل العام 2014م اأي اأدوات 

دين قابلة للتحويل واأي اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات 

حق اكتتاب اأو حقوق م�شابهة

اكتتاب  أو  تحويل  حقوق  ألي  وصف   )14(
أوراق  أو  للتحويل  قابلة  دين  أدوات  بموجب 
أو  اكتتاب  حق  مذكرات  أو  تعاقدية  مالية 

حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة .
مل متنح ال�شركة اأو ت�شدر خالل العام 2014م اأي اأدوات 

دين قابلة للتحويل واأي اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات 

حق اكتتاب اأو حقوق م�شابهة.

)15( وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من 
جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، 
وقيمة األوراق المالية المتبقية مع التمييز بين 
الشركة  اشترتها  التي  المدرجة  المالية  األوراق 

وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
من  اإلغاء  اأو  �شراء  اأو  ا�شرتداد  عمليات  اأي  يوجد  ل 

جانب ال�شركة اأو ال�شركات التابعة لأي اأدوات دين قابلة 

لال�شرتداد خالل العام 2014م.

)12( المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير 
ذلك( وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادًا 

لقروض خالل السنة :
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)16( عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام 2014م وسجل حضور كل اجتماع 
موضحًا فيه أسماء الحاضرين:

عقد مجلس اإلدارة خالل العام 2014م عدد )4( جلسات وفيما يلي بيان الحضور:

اأع�ساء جمل�س الإدارة 
الجتماع الأول

2014/02/17

الجتماع الثاين

2014/04/02

الجتماع الثالث

2014/10/27

الجتماع الرابع

2014/12/17

1-عبد اهلل بن حممد العثمان 

2- عبد املح�شن بن حممد العثمان

3- خالد بن عبد الرحمن الراجحي

4- جورج اأنطونيو�س اإبراهام

5- عبد العزيز بن �شالح الربدي 

6- مو�شى بن عبد املح�شن املو�شى

7- د. �شليمان بن عبد العزيز التويجري

×ح�شر                 مل يح�شر

×

×

×
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)17( وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة:
فيما يلي و�شف للتعامالت مع الأطراف ذوي العالقة والتي تعتب ال�شركة طرفًا فيها والتي قدم املحا�شب القانوين ب�شاأنها تقريره للجمعية العامة العادية الثالثة 

املنعقدة بتاريخ 2014/04/02م وفقًا لأحكام املادة )69( من نظام ال�شركات، ومتت املوافقة عليها  ويتم الرتخي�س بتلك العقود �شنويًا من اجلمعية العامة. 

مدة العقدو�سف الأعمال  والعقود
قيمة العمليات 

للعام 2014

املدفوع خالل 

العام 2014 

الر�سيد كما يف 

2014/12/31م

عقد تقدمي خدمات اإدارة التقنية مع �شركة اأنظمة حلول الأعمال ال�شرتاتيجية SSBS، وهي طرف ذو عالقة -�شركة 

تابعة ل�شركة العثمان القاب�شة -والتي ميتلك رئي�س جمل�س الإدارة الأ�شتاذ/ عبداهلل بن حممد العثمان وع�شو جمل�س 

الإدارة  املنتدب الأ�شتاذ/ عبداملح�شن بن حممد العثمان ن�شبة فيها

4٫004٫000ثالث �شنوات

اتفاقية �شراء القوارير وعبوات التغليف مع �شركة العثمان لالإنتاج والت�شنيع الزراعي )ندى(، وهي طرف ذو عالقة 

�شركة تابعة ل�شركة العثمان القاب�شة والتي ميتلك رئي�س جمل�س الإدارة الأ�شتاذ/ عبداهلل بن حممد العثمان وع�شو 

جمل�س الإدارة  املنتدب الأ�شتاذ/ عبداملح�شن بن حممد العثمان ن�شبة فيها

71٫9662٫322٫9خم�س �شنوات

اتفاقية �شكن املوظفني وخدمات الدعم وال�شيانة العامة مع  �شركة العثمان لالإنتاج والت�شنيع الزراعي )ندى(، وهي 

طرف ذو عالقة �شركة تابعة ل�شركة العثمان القاب�شة والتي ميتلك رئي�س جمل�س الإدارة الأ�شتاذ/ عبداهلل بن حممد 

العثمان وع�شو جمل�س الإدارة  املنتدب الأ�شتاذ/ عبداملح�شن بن حممد العثمان ن�شبة فيها.

4٫314٫080٫23�شنوي

اتفاقية اإيجار اأر�س م�شنع تكوين للعبوات البال�شتيكية ، واتفاقية ايجار اأر�س م�شنع الأن�شجة املتطورة �شاف ، ومدة 

التفاقيتني )20( عام بداأت يف 2005/04/01م، وكالهما مع الأ�شتاذ/ حممد بن عبد اهلل العثمان طرف ذو عالقة، 

)م�شاهم يف �شركة العثمان القاب�شة وذو قرابة من الدرجة الأوىل مع ع�شوين يف جمل�س الإدارة(. ويتم الرتخي�س 

بتلك العقود �شنويا من اجلمعية العامة. 

0٫00860٫00860ع�شرون عام

لل�شفر  العثمان  حممد  وكالة  �شركة  “تكوين” مع  لدى  والأفراد  ال�شركات  ل�شتخدام  ال�شفر  تذاكر  اإ�شدار  معامالت 

الأ�شتاذ/  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ميتلك  والتي  القاب�شة  العثمان  ل�شركة  تابعة  �شركة  عالقة  ذو  طرف  وهي  وال�شياحة، 

عبداهلل بن حممد العثمان وع�شو جمل�س الإدارة  املنتدب الأ�شتاذ/ عبداملح�شن بن حممد العثمان ن�شبة فيها

2٫732٫730�شنوي

 )القيمة بالمليون ريال سعودي(



27

2014الـتـقـريــر الـسـنــوي

م�شروفات ا�شت�شارات ودعاية مل�شروع �شافول ، �شددت بوا�شطة �شركة العثمان القاب�شة - وهي طرف ذو عالقة -والتي 

ميتلك رئي�س جمل�س الإدارة الأ�شتاذ/ عبداهلل بن حممد العثمان وع�شو جمل�س الإدارة  املنتدب الأ�شتاذ/ عبداملح�شن 

بن حممد العثمان ن�شبة فيها.

0٫3790٫3790عملية واحدة

اأن  للتنمية واجلدير بالذكر  التابع ل�شركة الأح�شاء  اتفاقية �شراء م�شنع الأقم�شة باملدينة ال�شناعية بالأح�شاء 

الأ�شتاذ/ عبد املح�شن بن حممد العثمان ع�شو جمل�س اإدارة �شركة تكوين ع�شو جمل�س اإدارة ب�شركة الأح�شاء 

للتنمية

31٫5283٫5عملية واحدة

ر�شوم تنازل مدفوعة لهيئة املدن ال�شناعية بوا�شطة �شركة الأح�شاء للتنمية واجلدير بالذكر اأن الأ�شتاذ/ عبد املح�شن 

ابن حممد العثمان ع�شو جمل�س اإدارة �شركة تكوين ع�شو جمل�س اإدارة ب�شركة الأح�شاء للتنمية

0٫86400864عملية واحدة

وبخالف ما ورد اأعاله، فاإنه ل يوجد حاليًا اأية تعامالت جتارية 

مع اأي من اأع�شاء جمل�س اإدارتها اأو مديريها التنفيذيني اأو 

اأي  اأو  ال�شركة  اأ�شهم  من  اأكرث  اأو   )%5( ح�شة  ميتلك  من 

من اأقاربهم ممن له اأو لهم م�شلحة مادية مبا�شرة اأو غري 

مبا�شرة من هذه التعامالت، ول توجد اأية �شالحيات تعطي 

اأي منهم حقًا للت�شويت على هذه التعامالت.

مع الإ�شارة اإىل اأن جميع هذه العقود مع الأطراف ذات 

�شروط  اأية  دون  جتارية  اأ�ش�س  على  بناء  تتم  العالقة 

تف�شيلية وحتّقق م�شلحة ال�شركة ول توثر �شلبًا على اأدائها 

ول ت�شكّل عبئًا ماليًا بل هي تزيد من ربحية امل�شاهمني، 

العقود  هذه  يف  املحددة  الأ�شعار  اأن  اإىل  بالإ�شافة  هذا 

الأ�شواق  يف  الرائجة  بتلك  مقارنًة  لل�شركة  وفرًا  توؤمن 

املحلية بالتايل فهي ت�شّب يف م�شلحة امل�شاهمني وتعتب 

اأ�شعارًا تف�شيلية لل�شركة.

ال�شركات  نظام  من   )70 و   69( املادتني  ن�س  مبوجب 

ومتا�شيًا مع  �شيا�شة الإف�شاح عن تعار�س امل�شالح التي 

ال�شركة  بني  العالقة  تنظيم  جمال  يف  ال�شركة  تتبناها 

واأع�شاء جمل�س اإدارتها وكبار التنفيذيني والذي اأو�شحته 

املادة ال�شابعة من لئحة و�شيا�شة تعار�س امل�شالح املعتمدة 

ب�شركة تكوين فقد قام اأع�شاء جمل�س الإدارة )الأطراف 

م�شلحة  من  لهم  مبا  املجل�س  باإبالغ  العالقة(  ذوي 

وقد  ال�شركة  حل�شاب  تتم  التي  التعامالت  يف  �شخ�شية 

اأثبت هذا التبليغ يف  البند ال�شاد�س من حم�شر جمل�س 

الإدارة ال�شاد�س ع�شر املنعقد يف تاريخ 2015/02/17م 

، وهي نف�شها تلك التعامالت التي اأقرتها اجلمعية العامة 

العادية الثالثة بتاريخ 2014/04/02 واملثبتة يف حم�شر 

للجمعية  رفعها  �شيتم  التي  التعامالت  واثبات  اجلمعية 

الفح�س  تقرير  معها  املرفق  لإقرارها  القادمة  العامة 

املحدود للمحا�شب القانوين املوؤرخ 2015/02/16م .  

مدة العقدو�سف الأعمال  والعقود
قيمة العمليات 

للعام 2014

املدفوع خالل 

العام 2014 

الر�سيد كما يف 

2014/12/31م
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)18( معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة 
ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

املن�سبا�سم �ساحب امل�سلحة نوع العالقةا�سم ال�سركةالأعمال / العقود

اتفاقية اخلدمات 

املعلوماتية

�شركة اأنظمة حلول 

الأعمال ال�شرتاتيجية

�شركة تابعة

ل�شركة العثمان القاب�شة

عبد اهلل حممد العثمان

عبد املح�شن حممد العثمان

رئي�س املجل�س

الع�شو املنتدب

اتفاقية توريد منتجات 

التعبئة البال�شتيكية

�شركة العثمان لالإنتاج 

الزراعي

�شركة تابعة

ل�شركة العثمان القاب�شة

عبد اهلل حممد العثمان

عبد املح�شن حممد العثمان

رئي�س املجل�س

الع�شو املنتدب

اتفاقية اإيجار �شكن 

العاملني

جممع ندى ال�شكني

�شركة تابعة

ل�شركة العثمان القاب�شة

عبد اهلل حممد العثمان

عبد املح�شن حممد العثمان

رئي�س املجل�س

الع�شو املنتدب

تعامالت اإ�شدار تذاكر 

ال�سفر

�شركة وكالة حممد العثمان 

لل�شفر وال�شياحة

�شركة تابعة

ل�شركة العثمان القاب�شة

عبد اهلل حممد العثمان

عبد املح�شن حممد العثمان

رئي�س املجل�س

الع�شو املنتدب

وبا�شتثناء ما ذكر اأعاله يقر جمل�س اإدارة �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات باأنه ل يوجد خالل العام 2014م اأية اأعمال 

اأو عقود تكون ال�شركة طرفًا فيها وفيها اأو كانت فيها م�شلحة لأحد اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة اأو للرئي�س التنفيذي 

اأو للمدير املايل اأو لأي �شخ�س ذي عالقة باأي منهم.

)19( بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين 
عن أية رواتب أو تعويض.

ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل خالل العام 2014م

)20( بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في األرباح.
ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل خالل العام 2014م

 )21( بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات 
أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.
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قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي:

ا�سم اجلهةم�سل�سل
املبلغ 

)باملليون ريال(
و�سف موجز والأ�سباب

2٫575املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية1

ا�شرتاك العاملني يف املعا�شات والأخطار مبوجب نظام 

التاأمينات الجتماعية.

11٫077�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي2

�شداد اأق�شاط القرو�س ال�شناعية ور�شوم متابعة تلك 

القرو�س التي يح�شبها ال�شندوق.

ر�شوم خدمات �شجل امل�شاهمني وطلب تقارير �شجل الأ�شهم .0٫300ال�شوق املالية ال�شعودية – تداول3

2٫094اجلوازات4

ر�شوم تاأ�شريات واإقامات العاملني ورخ�س العمل وفقًا 

للتكاليف النظامية املعتمدة.

2٫186م�شلحة الزكاة والدخل5

�شداد حتت ح�شاب ت�شوية املوقف الزكوي وانهاء الربط 

الزكوي لل�شركة �شنويًا

الر�شوم اجلمركية عن واردات ال�شركة .1٫442م�شلحة اجلمارك 6

19٫674الإجمايل

ب �� الو�شع الزكوي

اإىل  �شنة مالية وي�شاف  نهاية كل  ال�شعودية يف  العربية  باململكة  بها  املعمول  الزكاة وفقًا لالأنظمة  يتم احت�شاب وعاء 

خم�ش�س الزكاة املبني يف القوائم املالية، وتقوم ال�شركة بال�شداد منه عند ت�شوية الإقرارات الزكوية مع م�شلحة الزكاة 

والدخل. اأنهت ال�شركة املوقف الزكوي حتى نهاية العام املايل 2013م وح�شلت ال�شركة على الربط الزكوي وال�شهادة 

النهائية �شارية املفعول حتى نهاية اإبريل عام 2015م ول توجد اأية متعلقات قائمة مع م�شلحة الزكاة والدخل. 

وفيما يلي بيان الموقف الزكوي حتى نهاية السنة المالية 2014م:

املبلغ )باملليون ريال(البيان

3٫892ر�شيد خم�ش�س الزكاة يف 2013/01/01م

6٫096اإ�شافات خالل عام 2014م                 

)2٫186(مدفوعات خالل عام 2014م

7٫802ر�شيد خم�ش�س الزكاة يف 2014/12/31م
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)22( بيان بقيمة  أية استثمارات أو احتياطيات 
أنشئت لمصلحة موظفي الشركة .

مل�شلحة  اأن�شئت  احتياطيات  اأو  ا�شتثمارات  اأي  توجد  ل 

املوظفني خالل العام 2014م.

)23( إقرارات مجلس اإلدارة

يقر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات بما يلي:

)اأ( اأن �شجالت احل�شابات اأعدت بال�شكل ال�شحيح.

�شليمة  اأ�ش�س  اأعد على  الداخلية  الرقابة  نظام  اأن  )ب( 

ونفذ بفاعلية.

على  امل�شدر  قدرة  يف  يذكر  �شك  اأي  يوجد  ل  اأنه  )ج( 

موا�شلة ن�شاطه.

عنها  اإلفصاح  الواجب  المعلومات   )24(
بموجب الئحة حوكمة الشركات:

أ( االلتزام بالئحة حوكمة الشركات:

احلوكمة  لئحة  ت�شمنته  ما  بتطبيق  ال�شركة  تلتزم 

القرار  املالية مبوجب  ال�شوق  ال�شادرة عن جمل�س هيئة 

رقم 1-212-2006 بتاريخ 2006/11/12م، والقرارات 

من  لعدد  الإلزامي  التطبيق  ب�شاأن  ال�شادرة  الالحقة 

من  ال�شركة  تطبقه  مل  ما  يو�شح  اأدناه  واجلدول  املواد، 

غري  ال�شركات  حوكمة  لئحة  اأحكام  من  ومواد  فقرات 

عدم  واأ�شباب  2014/12/31م،  تاريخ  حتى  الإلزامية 

التطبيق نوردها على النحو التايل: 

الفقرات غير اإللزامية من الئحة حوكمة الشركات التي التزال غير مطبقة بالشركة وأسباب عدم التطبيق:

�سبب عدم التطبيقالن�سرقم الفقرةاملادة

املادة ال�شاد�شة:

حقوق الت�شويت

يجب اتباع اأ�شلوب الت�شويت الرتاكمي عند الفقرة )ب(

الت�شويت لختيار اأع�شاء جمل�س الإدارة يف 

اجلمعية العامة. 

ل ين�س النظام الأ�شا�شي لل�شركة على 

الت�شويت الرتاكمي. وقد مت عر�س هذا البند 

على امل�شاهمني يف اجلمعية العامة غري العادية 

املنعقدة بتاريخ 2012/04/18م ومت الت�شويت 

بعدم املوافقة.  

لدى ال�شركة �شيا�شات لالإف�شاح واأنظمة حوكمة داخلية ولوائح  و�شيا�شة تعار�س امل�شالح معتمدة من جمل�س الإدارة   -

ويتم العمل مبوجبها  ومبتابعة اإدارة عالقات امل�شتثمرين وال�شئون القانونية . 
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ب( أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها:

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2014/12/31م في الشركات المساهمة األخرى:

ا�سم ال�سركة وو�سفهااأع�ساء جمل�س الإدارة

1-عبد اهلل بن حممد العثمان 

ال�شركة ال�شعودية املتحدة للتاأمني التعاوين – ولء )مدرجة(

جي اأي بي للخدمات املالية-البحرين  )مقفلة(

�شركة العثمان القاب�شة )مقفلة(

2- عبد املح�شن بن حممد العثمان

�شركة الأح�شاء للتنمية  )مدرجة(

�شركة بيان العقارية )مقفلة(

�شركة العثمان القاب�شة )مقفلة(

3- خالد بن عبد الرحمن الراجحي

�شركة اأ�شمنت ال�شعودية )مدرجة(

بنك البالد )مدرجة(

ال�شركة ال�شعودية املتحدة للتاأمني التعاوين – ولء )مدرجة(

�شركة العثمان القاب�شة )مقفلة(4- جورج انطونيو�س اإبراهام

5- عبد العزيز بن �شالح الربدي 

ال�شركة ال�شعودية املتحدة للتاأمني التعاوين – ولء )مدرجة(

�شركة اأ�شواق عبداهلل العثيم )مدرجة(

�شركة احلمادي للتنمية وال�شتثمار )مدرجة(

�شركة العبيكان للزجاج )مقفلة(

�شركة جمموعة عبد املح�شن احلكري لل�شياحة والتنمية )مدرجة(

ال�شركة ال�شعودية لأنابيب ال�شلب )مدرجة( 6- مو�شى بن عبد املح�شن املو�شى

7- د. �شليمان بن عبد العزيز 

التويجري 

ال�شركة ال�شعودية املتحدة للتاأمني التعاوين – ولء )مدرجة(

اأميانتيت )مدرجة(

�شركة التطوير الكيميائي )مقفلة(

�شركة ملكية ) مقفلة(
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د( وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة 
ورؤسائها  اللجان  وأسماء  ومهماتها  الرئيسة 

وأعضائها وعدد اجتماعاتها: 

واإعادة  الإدارة   جمل�س  من  املنبثقة  اللجان  تكوين  مت 

الثانية  الإدارة  جمل�س  دورة  بداية  مع  اأع�شائها  اختيار 

على النحو التايل :

د- ا( اللجنة التنفيذية:

د-1-1( تتكون اللجنة التنفيذية من كل من:  

اأع�ساء اللجنة التنفيذية

املن�سباأع�ساء اللجنة

الرئي�س1- عبد املح�شن بن حممد العثمان

ع�شو2- جورج انطونيو�س اإبراهام

3- على بن عبد الرزاق ال�شعري
انتهت ع�شويته بتاريخ 

2014/8/31

3 – علي بن ح�شان اجلميل
انتهت ع�شويته بتاريخ 

2014/4/30

واختصاصاتها  التنفيذية  اللجنة  مهام  د-2-1( 
الرئيسة ومدة عملها:

تنحصر مهام اللجنة في:

ممار�شة �شالحيات وم�شئوليات وواجبات جمل�س الإدارة  	•
خالل الفرتات الفا�شلة بني اجتماعات جمل�س الإدارة.

حيالها. قرارات  واتخاذ  العاجلة  الأمور  مناق�شة  	•

ج( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه )تنفيذي/ غير تنفيذي / مستقل(:

يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة )17( من النظام األساسي من سبعة أعضاء، وفيما يلي بيان تصنيف عضوية 
مجلس اإلدارة كما في2014/12/31م

تكوين جمل�س الإدارة وت�سنيف اأع�سائه:

ت�سنيف الع�سويةاملن�سباأع�ساء جمل�س الإدارة

غري تنفيذيرئي�س جمل�س الإدارة1-عبد اهلل بن حممد العثمان 

تنفيذيع�شو جمل�س الإدارة املنتدب2- عبد املح�شن بن حممد العثمان

غري تنفيذيع�شو جمل�س الإدارة3- خالد بن عبد الرحمن الراجحي

غري تنفيذيع�شو جمل�س الإدارة4- جورج انطونيو�س اإبراهام

م�شتقلع�شو جمل�س الإدارة5- عبد العزيز بن �شالح الربدي 

م�شتقلع�شو جمل�س الإدارة6- مو�شى بن عبد املح�شن املو�شى

م�شتقلع�شو جمل�س الإدارة7- د. �شليمان بن عبد العزيز التويجري 
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مراجعة معاجلات وعمليات التخطيط ال�شرتاتيجية.  	•
والتاأكد من ترجمة اخلطط ال�شرتاتيجية اإىل اأعمال 

ملمو�شة تهدف اإىل حتقيق اأهداف ال�شركة ومراجعة 

امل�شتخدمة  املوارد  بتوزيع  ال�شلة  ذات  التو�شيات 

للتخطيط ال�شرتاتيجي.

مراجعة وو�شع تو�شيات تتعلق باخلطط ال�شرتاتيجية  	•
اإىل  التو�شع  الت�شغيلية مت�شمنًا  الأولويات  تتناول  التي 

اأ�شواق ودول جديدة اأو اخلروج من اأ�شواق ودول حالية.

ذات  الإدارة  جمل�س  تو�شيات  وا�شتعرا�س  اإعداد  	•
ال�شلة بالأهداف املالية على املدى البعيد والقريب.

املو�شوعات واملعايري املالية املهمة مبا فيها  مراجعة  	•
وال�شركات  »تكوين«  ل�شركة  بالن�شبة  التمويل  مالءمة 

التابعة لها.

املتعلقة  الإدارة  جمل�س  تو�شيات  واإعداد  مراجعة  	•
ب�شيا�شة اأرباح ال�شركة.

بالن�شبة  الإدارة  ملجل�س  التو�شيات  واإعداد  مراجعة  	•
اأمام  التي  بالفر�س  املتعلقة  ال�شرتاتيجية  للقرارات 

املنتجات  جودة  حت�شني  اإىل  تهدف  التي  ال�شركة 

التكاليف  وتر�شيد  ال�شركة  تقدمها  التي  واخلدمات 

املتعلقة بها.

الراأ�شمالية. للنفقات  الدورية  املراجعة  	•

مدة دورة جمل�س  بانتهاء  اللجنة  عمل  مدة  حددت  	•
الإدارة احلايل.

على عملية اإعداد التقارير املالية وفهم مدى تاأثريها 

على �شحة تلك التقارير.

على  عر�شها  قبل  املالية  القوائم  م�شودة  درا�شة  	•
جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�شية ب�شاأنها .

مبدى  يتعلق  فيما  الإدارة  ملجل�س  تو�شيات  اإعداد  	•
لطبيعة  املطبقة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  مالئمة 

ت�شدرها  التي  املالية  للتقارير  وتقييمها  ال�شركة، 

ال�شركة ولطبيعة عملية املراجعة لها.

بالتقرير  يتعلق  الإدارة فيما  ملجل�س  تو�شيات  اإعداد  	•
ال�شنوي لل�شركة وذلك قبل اعتماده من املجل�س.

بيئة  ون�شر  وحت�شني  باإن�شاء  متعلقة  تو�شيات  اإعداد  	•
الرقابة داخل ال�شركة.

الداخلية. الرقابة  لنظم  تقييم  اإعداد  	•

املحا�ش���ب  باختي���ار  املتعلق���ة  التو�شي���ات  اإب���داء  	•
القان���وين، والت���ي تت�شمن مراجعه اللجن���ة لكفاءته 

املهني���ة ول�شتقالليته واملخاط���ر املتوقعة من وجود 

تعار����س يف امل�شال���ح، واأي�ش���ا الأتع���اب التي �شوف 

يح�شل عليها.

القانوين،  املحا�شب  لأداء  �شنوية  مراجعة  اإجراء  	•
اأو  تعيينه  واإعادة  بتعيينه،  متعلقة  تو�شيات  وو�شع 

اإنهاء عقده.

يف  التن�شيق  اأجل  من  القانوين  املحا�شب  مع  العمل  	•
احلالية،  لل�شنة  املراجعة  واإجراءات  خطة  اأعداد 

د-1-3( اجتماعات اللجنة:

�شت   )  6  ( ال�شنة  خالل  التنفيذية  اللجنة  عقدت 

اجتماعات وقد ح�شر جميع الأع�شاء اجتماعات اللجنة.

د- 2( لجنة المراجعة:

د-2-1( تتكون لجنة المراجعة من كل من:  

اأع�ساء جلنة املراجعة:

املن�سباأع�ساء اللجنة

الرئي�س1- د. �شليمان عبد العزيز التويجري

2- د. �شليمان عبد اهلل ال�شكران ) من خارج 

اأع�شاء املجل�س وخمت�س بال�شئون املالية 

واملحا�شبية(

ع�شو

3- اأ. وليد اإبراهيم �شكري )من خارج 

اأع�شاء املجل�س وخمت�س بال�شئون املالية 

واملحا�شبية(

ع�شو

د-2-2( مهام لجنة المراجعة واختصاصاتها الرئيسة 
ومدة عملها:

تنحصر مهام اللجنة في:

وفق  اإعدادها  مت  قد  املالية  التقارير  اأن  من  ال�تاأكد  	•
ال�شيا�شات املحا�شبية التي تتبعها ال�شركة.

توؤثر  التي  املحا�شبية  امل�شكالت  ومراجعة  حتديد  	•
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واأي  احلالية  ال�شركة  ظروف  العتبار  يف  الأخذ  مع 

اجلهات  تطلبها  التي  ال�شروط  يف  حدثت  تغريات 

الإ�شرافية القانونية.

اإليها  النتائج املهمة والتو�شيات التي تو�شل  مناق�شة  	•
لها،  الإدارة  ا�شتجابة  ودرجة  القانوين  املحا�شب 

بناء  بها  قامت  التي  الت�شحيحية  الإجراءات  واأي�شًا 

على تلك التو�شيات.

فيما  ال�شركة  ب�شيا�شة  خا�شة  تو�شيات  اإعداد  	•
يتعلق باخلدمات التي يقوم بها املحا�شب القانوين 

وخدمات  العادية  املراجعة  خدمات  يف  واملتمثلة 

ال�شت�شارات  على  ت�شتمل  والتي  املراجعة  غري 

قد  والتي  ذلك  �شابه  وما  التدريبية  والبامج 

املراجعة  خدمات  اأداء  يف  ا�شتقالليته  على  توؤثر 

العادية.

فيما  ال�شركة  ب�شيا�شة  اخلا�شة  التو�شيات  اإعداد  	•
املحا�شب  لتغيري  الالزمة  الفرتة  بتحديد  يتعلق 

القانوين.

املراجعة  اإدارة  باإن�شاء  اخلا�شة  التو�شيات  اإعداد  	•
وباختيار  بها،  اخلا�شة  واملوازنة  بال�شركة  الداخلية 

املراجعني  ا�شتقاللية  درجة  واأي�شًا  الق�شم،  رئي�س 

الداخليني.

واإعداد  الداخلية  املراجعة  اإدارة  لأداء  تقييم  اإعداد  	•
التو�شيات الالزمة لتح�شني فعاليته.

تت�شمنها  التي  والأخطاء  النحرافات  مناق�شة  	•

التقارير التي يعدها ق�شم املراجعة الداخلية والتاأكد 

الت�شحيحية  الإجراءات  اتخاذ  الإدارة من  من قيام 

املنا�شبة.

واأنظمة  للوائح  التنفيذية  الإدارة  اإتباع  من  التاأكد  	•
ال�شركة والتاأكد من عدم وجود خمالفات.

جمل�س  دورة  مدة  بانتهاء  اللجنة  عمل  مدة  حددت  	•
الإدارة احلايل.

د-2-3( اجتماعات اللجنة:

عقدت جلنة املراجعة خالل ال�شنة )4( اأربعة اجتماعات 

وقد ح�شر جميع الأع�شاء اجتماعات اللجنة.

د- 3( لجنة الترشيحات والمكافآت:

د-3-1( تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من:  

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

املن�سباأع�ساء اللجنة

الرئي�س1- خالد بن عبد الرحمن الراجحي

ع�شو2- عبد اهلل بن حممد العثمان

ع�شو3- عبد العزيز بن �شالح الربدي

ع�شو 4-مو�شى عبد املح�شن املو�شى 

والمكافآت  الترشيحات  لجنة  مهام  د-2-3( 
واختصاصاتها الرئيسة ومدة عملها:

تنحصر مهام اللجنة في:

من  املطلوبة  لالحتياجات  ال�شنوية  املراجعة  	•
املهارات املنا�شبة لع�شوية جمل�س الإدارة واإعداد 

لع�شوية  املطلوبة  واملوؤهالت  للقدرات  و�شف 

جمل�س الإدارة.

يف  التو�شيات  ورفع  الإدارة  جمل�س  هيكل  مراجعة  	•
�شاأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.

الإدارة،  جمل�س  يف  والقوة  ال�شعف  جوانب  حتديد  	•
واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�شلحة ال�شركة.

و�شع معايري لتحديد ا�شتقاللية ع�شو جمل�س الإدارة،  	•
التاأكد من ا�شتقاللية الع�شو ب�شكل �شنوي والتاأكد من 

عدم وجود اأي تعار�س م�شالح اإذا كان الع�شو ي�شغل 

ع�شوية جمل�س اإدارة �شركة اأخرى.

بتحديد  واملتعلقة  الإدارة  ملجل�س  تو�شيات  اإعداد  	•
وظيفة  ل�شغل  الأ�شخا�س  لختيار  معينة  معايري 

الرئي�شة  الأق�شام  وروؤ�شاء  التنفيذي  الرئي�س 

بال�سركة.

لوظيفة  املر�شحني  لالأ�شخا�س  مبدئي  تقييم  اإعداد  	•
الرئي�س التنفيذي ولروؤ�شاء الأق�شام والوحدات بال�شركة  

وو�شع معايري واإجراءات منا�شبة لتقييم الأداء 
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متعلقة  التنفيذيني  للمديرين  تدريبية  برامج  تنظيم  	•
مبو�شوعات حوكمة ال�شركة وال�شلوك الأخالقي بها.

جمل�س  لأع�شاء  واحلوافز  للمكافاآت  �شيا�شة  و�شع  	•
اإىل  تهدف  بال�شركة  التنفيذيني  واملديرين  الإدارة 

زيادة قيمة ال�شركة.

جمل�س  دورة  مدة  بانتهاء  اللجنة  عمل  مدة  حددت  	•
الإدارة احلايل.

د-3-3( اجتماعات اللجنة:
عدد  ال�شنة  خالل  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة  عقدت 

الأع�شاء  جميع  ح�شر  وقد  اجتماعات   ثالث   )3(

اجتماعات اللجنة.

د- 4( لجنة االستثمار
د-4-1( تتكون لجنة االستثمار من كل من:  

جلنة ال�ستثمار

املن�سباأع�ساء اللجنة

الرئي�س1- عبد اهلل بن حممد العثمان

ع�شو2- عبد املح�شن بن حممد العثمان

ع�شو3- جورج انطونيو�س ابراهام

د-4-2( مهام لجنة االستثمار واختصاصاتها الرئيسة 
ومدة عملها:

تنحصر مهام اللجنة في:

املتعلقة  مهامه  ت�شريف  يف  الإدارة  جمل�س  معاونة  	•
مبراجعة ال�شيا�شات واملعايري ال�شتثمارية .

درا�شة الفر�س ال�شتثمارية وتوافقها مع ا�شرتاتيجية  	•
ال�سركة.

العائد  ذات  ال�شتثمارية  الفر�س  عن  البحث  	•
الأعلى منها على �شبيل املثال ل احل�شر ) التعاقد 

وحدات  – �شراء  املحلية  الأ�شهم  حمافظ  لإدارة 

وحدات  �شراء   – املحلية  الأ�شهم  �شناديق  يف 

يف  اكتتابات  يف  الدخول   – عقارية  �شناديق  يف 

وبيع  �شراء   – اأولية  وطروحات  جديدة  �شركات 

عقارات ....الخ (.

عليها  واملقبلة  القائمة  ال�شتثمارات  وتقومي  متابعة  	•
ذات  ال�شت�شارية  الأعمال  على  والإ�شراف  ال�شركة 

العالقة باأعمال اللجنة.

الإدارة. جمل�س  لها  يوكلها  اأخرى  مهام  اأي  	•
جمل�س  دورة  مدة  بانتهاء  اللجنة  عمل  مدة  حددت  	•

الإدارة احلايل.

د-4-3( اجتماعات اللجنة:

عقدت جلنة ال�شتثمار خالل ال�شنة عدد )2( اجتماعان 

وقد ح�شر جميع الأع�شاء اجتماعات اللجنة.
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ه�( تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين كل على حدة: 

وفقاً لسجالت الشركة كما في 2014/12/31م 

هـ - 1( تفا�سيل مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة )القيمة باملليون ريال(

رواتب ال�سفةاأع�ساء جمل�س الإدارة
البدلت 

والتعوي�سات
مكافاآت

خطط 

حتفيزية
الجمايل

0٫0270٫2000٫0750٫302-غري تنفيذي1-عبد اهلل بن حممد العثمان 

1٫612-1٫40٫0120٫200تنفيذي2- عبد املح�شن بن حممد العثمان

0٫0210٫2000٫0750٫296-غري تنفيذي3- خالد بن عبد الرحمن الراجحي

0٫0360٫2000٫0750٫311-غري تنفيذي4- جورج انطونيو�س ابراهام

0٫0150٫2000٫0750٫290-م�شتقل5- عبد العزيز بن �شالح الربدي 

0٫0210٫2000٫0750٫296-م�شتقل6- مو�شى عبد املح�شن املو�شى

0٫0180٫2000٫0750٫293-م�شتقل7- د. �شليمان بن عبد العزيز التويجري 

قائمة بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا  أعلى المكافآت والتعويضات

ما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي

القيمة ) مليون ريال( بيان التعوي�سات واملكافاآت خلم�سة من كبار التنفيذيني

3٫458رواتب

1٫467البدلت والتعوي�شات

1٫20مكافاآت

0٫055خطط حتفيزية

6٫125٫05الإجمايل

 و( أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية 
أو قضائية أخرى: 

ل يوجد اأية عقوبة اأو جزاء اأو قيد احتياطي مفرو�س على ال�شركة من الهيئة اأو من اأية جهة اإ�شرافيه اأو تنظيمية اأو ق�شائية اأخرى.

الرقابة  إجراءات  لفاعلية  السنوية  المراجعة  نتائج  ز( 
الداخلية بالشركة:

أواًل: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية 
داخل الشركة:

تقوم جلنة املراجعة، ويف �شوء تقارير الرقابة الداخلية،  

ال�شركة  اأن�شطة  لكافة  الرقابية  الدورة  مبراجعة 

و�شركاتها التابعة وفق الأ�ش�س التالية:

التاأك���د م���ن �شالمة تطبيق الأنظم���ة واللوائح لتعزيز  	•
الثقة بتقارير ال�شركة و �شركاتها التابعة.

واملالي���ة  الإداري���ة  والإج���راءات  ال�شيا�ش���ات  تقيي���م  	•
والت�شغيلية والت�شويقية لل�شركة و�شركاتها التابعة.

ال���واردة يف التقارير الدورية  �شم���ان دقة املعلومات  	•
لهذه ال�شركات والتحقق منها. 

الق���رارات املنا�شبة عن طريق  الق���درة على اتخ���اذ  	•
حتديد امل�شكالت واملعوقات لتجنب اأثارها.

تتابع جلنة املراجعة مدى اللتزام بتطبيق برنامج املراجعة 

الأداء  للرقابة على  الإدارة   املعتمد من جمل�س  الداخلية 

اللجنة  وتناق�س  التابعة،  وال�شركات  لل�شركة  الت�شغيلي 

خطة املراجعة ال�شنوية ونتائجها من خالل التقارير التي 

يرفعها مدير املراجعة الداخلية  اإىل اللجنة. لقد تاأكدت 

جلنة املراجعة من متكني مدير املراجعة الداخلية وفريق 

العمل من اأداء عملهم خالل العام 2014م وفح�س اأعمال 

كافة اأق�شام واإدارات ال�شركة وال�شركات التابعة.
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اإن اأعمال املراجعة الداخلية ل�شركة »تكوين« يت�شم ب�شفة 

ال�شتقاللية الكاملة عن اأعمال الإدارة التنفيذية، ويتبع 

مدير املراجعة وفريق العمل التابع له اإىل جلنة املراجعة 

التي يرفع لها تقارير املراجعة الداخلية مبا�شرة، يهدف 

العليا  الإدارة  اأهداف  اإىل خدمة  الداخلية  املراجعة  دور 

لتقدمي التو�شيات املجدية من خالل التقارير املرفوعة.

لقد اتبعت اإدارة الرقابة الداخلية ما يلي يف �شبيل قيامها 

باأداء مهامها:

جميع  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��راج��ع��ة  اإدارة  ات��خ��ذت  ل��ق��د  	•
الإج��راءات ملعاجلة ما ت�شمنته تقارير املراجعة من 

مالحظات.

مت توجيه اأعمال املراجعة الداخلية اإىل الأن�شطة  لقد  	•
فاعلية  رفع  واإىل  العالية  املخاطر  ذات  والوظائف 

وكفاءة وربحية عمليات ال�شركة.

اإدارة املراجعة الداخلية تن�شيقًا كاماًل مع  لقد ن�شقت  	•
املراجع اخلارجي ب�شكل مر�س وفاعل.

ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية: 

نطاق العمل :

تبنت اإدارة املراجعة الداخلية عند تنفيذ اأعمالها منهجًا 

مبا  الداخلية  الرقابة  فاعلية  وحت�شني  لتقييم  منتظما 

ميكن من حتقيق اأهداف ال�شركة وحماية اأ�شولها.

مدى  فح�س  الداخلية  املراجعة  عمل  نطاق  �شمل  لقد 

وجودة  لل�شركة  الداخلية  الرقابة  نظام  وفعالية  كفاية 

ال�شركة  نظم  كانت  اإذا  مما  التحقق  بغر�س  الإدارة 

الداخلية توفر تاأكيدا معقول لتحقيق اأهداف ال�شركة وقد 

�شمل نطاق اإدارة املراجعة الداخلية:

التي  الإدارات  جلميع  الدوري  والفح�س  التدقيق  	•
تعمل يف ال�شركة خالل فرتات مالئمة.

اإبالغ امل�شوؤولني يف الإدارات املختلفة التي مت فح�شها  	•
املراجعة  اإدارة  به  قامت  الذي  الفح�س  بنتائج 

الداخلية وذلك لغايات التحقق من اتخاذ الإجراءات 

الالزمة ملعاجلة ما تبني من اأوجه ال�شعف.

امل�شوؤولون  يقدمها  التي  والإجراءات  اخلطط  تقييم  	•
يف الإدارات املختلفة ذات العالقة ملعاجلة املالحظات 

ويف   . املراجعة  تقرير  ت�شمنها  التي  والتو�شيات 

فقد  اتخاذها  مت  التي  الإجراءات  كفاية  عدم  حال 

كفاءة  من  للتاأكد  امل�شوؤولني  مع  الأمر  مناق�شة  متت 

الإجراءات املتخذة وكفايتها.

تقوم جلنة املراجعة املنبثقة من جمل�س الإدارة  بالإ�شراف  	•
تقوم  والتي   ، للمجموعة  الداخلية  املراجعة  اأعمال  على 

الداخلية.  الرقابة  نظام  وفاعلية  كفاية  مدى  بفح�س 

وقد قامت جلنة املراجعة بعقد اأربعة اجتماعات ناق�شت 

نفذت   وقد   . الداخلية  املراجعة  اأعمال  معظم  خاللها 

املراجعة  عمليات  من  عديدًا  الداخلية  املراجعة  جلنة 

وقد  املجموعة،  عمليات  جميع  على  والرتكيز  الدورية 

ما  معظم  ملتابعة  الالزمة  الإجراءات  جميع  اتخاذ  مت 

ت�شمنته تقارير املراجعة الداخلية.

وفيما يلي أهم اإلجراءات والمالحظات الجوهرية: 

املراجعة  ومالحظات  لتقارير  فاعلية  هناك  كانت 

تلك  �شمولية  اأ�شهمت  وقد  الداخلية خالل عام 2014م، 

ال�شركة   واإدارات  اأق�شام  يف  الأداء  حت�شني  يف  التقارير 

وال�شركات التابعة، واتخاذ قرارات ت�شحيحية لعدد من 

اجلوهرية  املالحظات  اأهم  وكانت  والإدارات  الأق�شام 

للمراجعة الداخلية على النحو التايل:

تطور خالل  حدث  التجاريون:  واملدينون  املبيعات   ���

العام 2014م يف متابعة اأر�شدة العمالء ومطابقتها 

حتديث  ا�شتكمال  وجاري  �شنوي  ن�شف  ب�شكل 

عقود البيع لبع�س العمالء وحتديث فرتات و�شقف 

الئتمان.  

اإجراء املتابعة ال�شهرية حلركة  املخزون : لوحظ    ���

الب�شائع  اأو  اخلام  املواد  خمزون  �شواء  املخزون 

على  التنفيذية  اللجنة  وحر�شت  للبيع   اجلاهزة 

اأنواع  جميع  يف  به  امل�شموح  احلد  جتاوز  عدم 

املخزون.

يف  الأو�شاع  ت�شحيح  مت  املنتجات:  تكاليف  قائمة   ���

الإنتاج  تكاليف  لبنامج  الآيل  النظام  تطبيق  �شوء 

�شواء املبا�شرة اأو غري املبا�شرة.

ال�شركة انخفا�شًا ب�شكل  الأمن وال�سالمة : �شهدت   ���

عام يف معدل احلوادث وا�شابات العمل بف�شل املتابعة 

بالكفاءات  وال�شالمة  الأمن  ق�شم  وتعزيز  امل�شتمرة 

وو�شائل املتابعة احلديثة.
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من  النتهاء  مت  الكامل:   SAP نطام  ت�سغيل   ���

ال�شركة  مواقع  SAP  يف جميع  اأنظمة  كافة  ت�شغيل 

املتابعة  وجاري   ، 2014م  العام  خالل  وم�شانعها  

للم�شتخدمني  ال�شالحيات  التدريب ومنح  ل�شتكمال 

وو�شع عنا�شر الرقابة وتقييم املخاطر . 

المراجعة  تقرير  إليها  أشار  مما  التحديث  إجراءات 
الداخلية وتعمل اإلدارة على إنجازها

التحديث امل�ستمر لل�سيا�سات والإجراءات:  	•

فريق  يف  تتمثل  والتي  امل�شتمرة  العمل  ور�شة  توا�شل   ���

من ق�شم املراجعة الداخلية وق�شم املخاطر والمتثال 

والق�شم القانوين يف مراجعة ال�شيا�شات والإجراءات 

تنظيم عديد  والأق�شام. من خالل  الإدارات   جلميع 

من الجتماعات و دعوة اجلميع للم�شاركة يف النقا�س 

والتعليق على تلك ال�شيا�شات والجراءات، 

ان ال�شركة توؤمن باأهمية احلوار وقبول جميع املوظفني   ���

لتلك ال�شيا�شات والإجراءات ومبا ي�شع م�شلحة ال�شركة 

يف املقدمة من خالل مراعاة جميع العوامل املحتملة.

من بني الإجنازات خالل هذا العام  اعتماد �شيا�شات اإدارة   ���

واإجراءات  �شيا�شة  اإعداد  والعمل على  والمتثال  املخاطر 

نظم املعلومات التي لتزال حتت املراجعة وحتديث �شيا�شة 

املوارد الب�شرية يف �شوء تو�شع اأعمال ال�شركة، كما اأنه بعد 

اأنظمة التغليف امل�شرتاة  النتهاء من انتقال ملكية �شركة 

من �شافول  �شيتم مراجعة كافة الإجراءات وحتديثها مبا 

يتنا�شب مع الهيكل التنظيمي املحدث.

التغيريات  �سوء  يف  ال�سالحيات  اإجراءات  حتديث  	•
الإدارية يف ال�سركة وتو�سع الأعمال: مت خالل العام 

2014م حتديث منظومة ال�شالحيات املالية والتعديل 

وفقًا ملتطلبات العمل.

تطوير ممار�سات احلوكمة:  توا�شل اإدارة عالقات  	•
ال�شرايف  دورها  القانونية  وال�شئون  امل�شتثمرين 

الإدارية  والقرارات  العمليات  اأن  من  بالتاأكد 

م�شلحة  يخدم  ومبا  وال�شفافية  بامل�شوؤولية  تت�شف 

النظامية  التعليمات  مراعاة  مع  امل�شاهمني  جميع 

املجال.  هذا  يف  املمار�شات  واأف�شل  والت�شريعات 

�شيا�شات  حتديث  على  با�شتمرار  ال�شركة  وتعمل 

تعليمات  من  ي�شتجد  ح�شبما  احلوكمة  واإجراءات 

نظامية بهذا اخل�شو�س. 

القانوني  المحاسب  تقرير  يتضمن  لم   )25(
القوائم  على  انتباه  لفت  أو  تحفظات  أية 
في  المنتهية  المالية  السنة  عن  السنوية  المالية 

2014/12/31م.

باستبدال  اإلدارة  مجلس  من  توصية   )26(
المحاسب القانوني:

برقم  ال�شادر  املالية  ال�شوق  هيئة  تعميم  مبوجب 

ب�شاأن  2014/11/27م  وتاريخ  �س/14/11367/4/2 

اند  القانوين ديليوت  التعامل مع املحا�شب  �شرورة عدم 

تاريخ  من  اعتبارا  و�شركاهم(  اخلري  ابو  بكر   ( تو�س 

عن  لل�شركة  القانوين  املحا�شب  وهو  2015/06/01م،  

وجلنة  الإدارة  جمل�س  اأو�شى  فقد  2014م  املايل  العام 

املايل  للعام  القانوين  املحا�شب  با�شتبدال  املراجعة 

من  اعتبارا  املالية  ال�شوق  هيئة  بقرار  واللتزام  2015م 

التاريخ املبني اأعاله.

)27( التوصية بشأن األرباح الصافية:

مبوجب املادة)123( من نظام ال�شركات والتي تن�س 

املقرتحة  الطريقة  التقرير  هذا  ي�شمن  اأن   ( على 

الإدارة  جمل�س  فاإن  عليه  ال�شافية(  الأرباح  لتوزيع 

يرفع لل�شادة امل�شاهمني التو�شية التالية ب�شاأن الأرباح 

ال�شافية:

2014

)القيمة باآلف الريالت(
البيان

الأرباح ال�شافية بعد الزكاة 55٫323

يخ�شم : الحتياطي النظامي)5٫532(

49٫791

الأرباح ال�شافية بعد جتنيب 

الحتياطي النظامي

78٫272

ي�شاف : الأرباح املبقاة كما يف 

2014/01/01م

)17٫500(

الأرباح املوزعة على امل�شاهمني 

واملدفوعة خالل العام 2014م.

)1٫400(

مكافاأة جمل�س الإدارة املدفوعة 

خالل العام 2014م.

109٫163

الأرباح ال�شافية املبقاة  كما يف 

2014/12/31م ترحل للعام القادم.
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يطيب ملجل�س الإدارة اأن يتقدم بوافر ال�شكر والعرفان اإىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل عهده الأمني و�شمو ويل ويل العهد،  

وحكومتنا الر�شيدة واإىل كافة موؤ�ش�شات الدولة التي ت�شاهم ب�شكل فاعل يف عجلة التنمية القت�شادية ململكتنا الغالية مبا تقدمه من دعم 

وموؤازرة مل�شاريع ال�شناعات التحويلية التي تعد �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات  واحدة منها.

كما ي�شر جمل�س الإدارة تقدمي �شكره جلميع م�شاهمي ال�شركة وامل�شتثمرين فيها على الثقة التي اأولوها لنا خلدمة ال�شركة، وال�شكر مو�شول 

لكافة العاملني يف ال�شركة على جهودهم املخل�شة التي بذلوها يف تاأدية مهامهم وواجباتهم.  

والله الموفق.        

                                                             م�ج�ل�س الإدارة

وتاريخ   2015/16/100 رقم  املجل�س  قرار  مبوجب  لإقراره  العامة  للجمعية  برفعه  واأو�شى   التقرير،  هذا  على  الإدارة  جمل�س  وافق 

2015/02/17م  املوافق 1436/04/28ه� 

وخـتــامــًا : 
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القوائم المالية الموحدة وتقرير 
مراجعي الحسابات للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2014م
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2014    ) باآلف الريـالت ال�سعودية (

20142013

املوجودات

موجودات متداولة

66٫963 331٫037نقد وما يف حكمه

4٫812 56٫291ا�شتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

199٫536 217٫560 4ذمم مدينة 

188٫079 5271٫459خمزون

40٫251 650٫612م�شاريف مدفوعة مقدمًا واأر�شدة مدينة اأخرى

499٫641 626٫959جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة 

560٫014 7630٫396ممتلكات وم�شنع ومعدات

11٫141 811٫509موجودات غري ملمو�شة

571٫155 641٫905جمموع املوجودات غري املتداولة

1٫070٫796 1٫268٫864جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

مطلوبات متداولة

469٫845 9508٫494قرو�س ق�شرية الأجل

43٫546 11137٫908ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

10٫725 1010٫775اجلزء املتداول من قرو�س متو�شطة وطويلة الأجل

524٫116 657٫177جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

87٫035 10113٫205قرو�س متو�شطة وطويلة الأجل

7٫486 129٫900تعوي�س نهاية اخلدمة

94٫521 123٫105جمموع املطلوبات غري املتداولة
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قائمة المركز المالي الموحدة )تتمة( كما في 31 ديسمبر 2014   ) باآلف الريـالت ال�سعودية (

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

20142013اي�ساح

حقوق امل�ساهمني

1350٫000350٫000راأ�س املال

1329٫41923٫887احتياطي نظامي

109٫16378٫272اأرباح م�شتبقاة

488٫582452٫159جمموع حقوق امل�ساهمني

1٫268٫8641٫070٫796جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 
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ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014   ) باآلف الريـالت ال�سعودية (

20142013اي�ساح

 731٫022 14767٫679مبيعات

)635٫711()646٫389(تكلفة املبيعات

 95٫311 121٫290اإجمايل الربح

 570 2٫682م�شاريف بحث وتطوير

 20٫038 1419٫472و15م�شاريف بيع وتوزيع

 28٫066 1442٫278و16م�شاريف اإدارية وعمومية

 46٫637 56٫858الربح من العمليات

)12٫615()15٫221(9 و10م�شاريف مالية

ربح غري حمقق من ا�شتثمارات حمتفظ بها 

 4٫921 9٫471   للمتاجرة

 14٫032 10٫086ربح حمقق من ا�شتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

)5٫628( 337اإيرادات ) م�شاريف ( اأخرى ، ال�شايف

 47٫347 61٫531�سايف الربح قبل الزكاة 

 2٫960 176٫208زكاة

 44٫387 55٫323�سايف الربح

19ربحية ال�سهم

ربحية ال�شهم من �شايف الدخل 

  )بالري�ال ال�شعودي(
1٫58 1٫27 

ربحية ال�شهم من العمليات الرئي�شة امل�شتمرة 

   )بالري�ال ال�شعودي(
1٫01 0٫89 

ربحية ال�شهم من العمليات الأخرى

   )بالري�ال  ال�شعودي(
0٫57 0٫38 

 35٫000٫000 35٫000٫000املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم



45

2014الـتـقـريــر الـسـنــوي

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014   ) باآلف الريـالت ال�سعودية (

احتياطي

املجموعاأرباح م�شتبقاهنظاميراأ�س املالاإي�شاح

 422٫772 103٫324 1300٫00019٫448 يناير 2013

 44٫387 44٫387    -    -�شايف الربح لل�شنة

    -)4٫439( 4٫439    -13املحول اإىل الحتياطي النظامي

    -)50٫000(    -150٫000الزيادة يف راأ�س املال

)15٫000()15٫000(    -    -20توزيعات اأرباح

 452٫159 78٫272 31350٫00023٫887 دي�شمب 2013

 55٫323 55٫323    -    -�شايف الربح لل�شنة

    -)5٫532( 5٫532    -13املحول اإىل الحتياطي النظامي

)1٫400()1٫400(    -    -14مكافاأة جمل�س الإدارة

)17٫500()17٫500(    -    -20توزيعات اأرباح

 488٫582 109٫163 31350٫00029٫419 دي�شمب 2014
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014   ) باآلف الريـالت ال�سعودية (

20142013

التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل

 47٫347 61٫531�شايف الربح قبل الزكاة

تعديالت ع�ن  :

 45٫227 62٫245ا�شتهالكات 

 276 1٫003اإطفاء موجودات غري ملمو�شة

 12٫615 15٫221م�شاريف مالية

 2٫137 3٫036تعوي�س نهاية اخلدمة

)57()107(ربح من ا�شتبعاد ممتلكات وم�شنع ومعدات

)4٫921()9٫471(ربح غري حمقق من بيع ا�شتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

)14٫032()10٫086(ربح حمقق من بيع ا�شتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :

)23٫309()18٫024(ذمم مدينة 

 4٫113)83٫380(خمزون

)12٫039()10٫361(م�شاريف مدفوعة مقدمًا واأر�شدة مدينة اأخرى

)79٫013( 71٫899ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

)21٫656( 83٫506النقد من )امل�شتخدم يف( العمليات

)10٫990()12٫680(م�شاريف مالية مدفوعة

)887()622(تعوي�س نهاية اخلدمة مدفوع

)2٫715()2٫187(زكاة مدفوعة

)36٫248( 68٫017�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( عمليات الت�سغيل

التدفقات النقدية من عمليات ال�ستثمار

)193٫391()114٫906(�شراء ممتلكات وم�شنع ومعدات

 58 257املتح�شل من ا�شتبعاد ممتلكات وم�شنع ومعدات

)4٫332()1٫761(اإ�شافات اإىل املوجودات غري امللمو�شة

 14٫141)31٫922(�شايف احلركة يف ا�شتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

)183٫524()148٫332(�سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات ال�ستثمار
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ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014   ) باآلف الريـالت ال�سعودية (

20142013

التدفقات النقدية من عمليات التمويل

 277٫483 38٫649التغري يف قرو�س ق�شرية الأجل

)20٫983( 24٫640التغري يف قرو�س متو�شطة وطويلة الأجل

)849()1٫400(مكافاآت جمل�س الدارة 

)15٫000()17٫500(توزيعات اأرباح مدفوعة ) اإي�شاح 20 (

 240٫651 44٫389�سايف النقد من عمليات التمويل

 20٫879)35٫926(�سايف التغري يف نقد وما يف حكمه

 46٫084 66٫963نقد وما يف حكمه ،  1 يناير 

 66٫963 31٫037نقد وما يف حكمه ،  31 دي�شمب

معامالت غري نقدية :

    - 17٫481م�شاريف راأ�شمالية م�شتحقة

الزيادة يف راأ�س املال عن طريق التحويل من اأرباح م�شتبقاه

 50٫000    -   )اإي�شاح 1(
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

التنظيم والعمليات  -1

�شركة تكوين املتطورة لل�شناعات )“ال�سركة”(، هي �شركة م�شاهمة �شعودية �شجلت 

 2051044381 رقم  حتت  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  التجاري  ال�شجل  مبوجب 

ال�ش��������������ادر يف مدينة اخلب���ر بتاريخ 9 حم�������رم 1432 )15 دي�شمب 2010 ( . يبلغ 

راأ�شمال ال�شركة 350 مليون ري�ال �شعودي وهو مق�شم اإىل 35 مليون �شهم قيمة كل 

�شهم 10 ري�الت �شعودي .

بعد موافقة هيئة �شوق املال ال�شعودي ،  قامت ال�شركة بالطرح الأويل لالأ�شهم عن طريق عر�س 

 من الأ�شهم 
0
/

0
9 ماليني �شهم بقيمة ا�شمية تبلغ 10 ري�اًل �شعوديًا لكل �شهم والتي متثل 30 

ري�اًل  ب�شعر 26  الكتتاب بجميع ال�شهم  .  مت  يناير من عام 2012  امل�شدرة وذلك يف �شهر 

�شعودي لل�شهم ومت اإدراج الأ�شهم يف ال�شوق املالية ال�شعودية ) تداول ( يف 7 فباير 2012 . 

اقرتح جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 17 فباير 2013 ، زي������ادة راأ�شم����ال 

ال�ش����ركة من 300 مليون ري�ال �شعودي اإىل 350 مليون ري�ال �شعودي عن طريق ر�شملة 

توزيع  يتم  بحيث  للم�شاهمني  اأ�شهم جمانية  منح  امل�شتبقاه عن طريق  الرباح  جزء من 

العمومية غري  انعقاد اجلمعية  يوم  التداول يف  بنهاية  قائمة  اأ�شهم   6 لكل  �شهم جماين 

العادية .  يف 8 ابريل 2013 ، متت املوافقة من قبل امل�شاهمني على منح اأ�شهم جمانية 

يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية ومت النتهاء من الإجراءات القانونية للح�شول 

على ال�شجل التجاري املعدل . 

تت�شمن القوائم املالية املوحدة ، القوائم املالية لل�شركة وال�شركات التابعة لها وي�شار اإليها 

ب� )املجموعة( وكما هو مدرج اأدناه :

ن�شبة امللكية الفعلية

20142013

100 1000/0 0/0�شركة م�شنع الن�شجة املتطورة )»�شاف«(

100 1000/0 0/0�شركة �شناعة العبوات الفائقة )»الرتا باك«(

تتمثل اأن�شطة �شركات املجموعة والتي تعمل كل منها مبوجب �شجل جتاري م�شتقل مبا يلي :

اإنتاج اأكواب البولي�شتريين والأغطية ومنتجات بال�شتيكية اأخرى متعلقة بها .  -

اإنتاج البال�شتيك غري املغزول.   -

اإنتاج م�شغرات القوارير من بي اي تي ) البويل اإيثلني ترييفثاليت ( املعدة م�شبقًا .  -

خالل العام ، وافقت ال�شركة على �شراء م�شنع للن�شيج مبا يف ذلك احلق يف ا�شتخدام 

الأرا�شي امل�شتاأجرة والتح�شينات من �شركة الأح�شاء للتنمية، �شركة م�شاهمة �شعودية، 

القانونية ومت احل�شول  الإجراءات  اكتملت  �شعودي.  ري�ال  مببلغ جمموعه 31٫5 مليون 

على موافقات اجلهات املعنية خالل ال�شنة .

�شافول،  جمموعة  مع  التفاهم«(  )»مذكرة  ملزمة  غري  تفاهم  مذكرة  ال�شركة  وقعت 

�شركة م�شاهمة �شعودية، بتاريخ 22 يوليو 2014 بخ�شو�س عملية ال�شتحواذ املحتملة من 

قبل �شركة تكوين على �شركة �شافول لأنظمة التغليف ، ال�شركة التابعة اململوكة بالكامل 

ملجموعة �شافول . كانت فرتة مذكرة التفاهم الأولية 16 اأ�شبوعًا وخ�شعت لعدة �شروط 

وموافقات ت�شمنت اإكمال ال�شركة لفح�س العناية املهنية الالزمة واملفاو�شات التي نتج 

عنها اتفاق نهائي بخ�شو�س عملية ال�شتحواذ املحتملة وموافقة جمل�س اإدارة ال�شركتني 

وامل�شاهمني وموافقة اجلهات احلكومية ذات العالقة .

 30 يف  اتفاقية  على  بالتوقيع  وقامت  �شافول  جمموعة  مع  اتفاق  اإىل  تكوين  �شركة  تو�شلت 

ح�ش�س  كامل  ل�شراء  للجهالة  النافية  التف�شيلية  الدرا�شة  من  النتهاء  بعد   2014 دي�شمب 

راأ�شمال �شركة �شافول لأنظمة التغليف ب�شعر �شراء جمموعه 910 ماليني ريال �شعودي، علمًا 

باأن اإمتام عملية ال�شتحواذ ودفع �شعر ال�شراء املذكور م�شروط با�شتكمال عدد من ال�شروط 

خالل فرتة اأق�شاها 31 مار�س 2015 وتت�شمن تلك ال�شروط امتام اإجراءات نظامية معينة 

واحل�شول على موافقة اجلهات احلكومية ذات العالقة مبا يف ذلك جمل�س حماية املناف�شة 

وا�شتيفاء �شروط جتارية معينة مت التفاق عليها بني الطرفني.  لحقًا يف عام 2015 ، وافق 

جمل�س حماية املناف�شة على عملية ا�شتحواذ تكوين على �شركة �شافول لأنظمة التغليف.

�شيتم متويل 100 0/0 من �شعر ال�شراء من خالل حتالف بنوك �شعودية �شيتم الإعالن 
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عنها بعد انتهاء مفاو�شات التمويل مع البنوك والتي تخ�شع اإىل موافقة اجلمعية العامة 

العادية مل�شاهمي ال�شركة .

لل�شناعات  ال�شرق  )�شركة  تابعتني  �شركتني  التغليف  لأنظمة  �شافول  �شركة  متتلك 

البال�شتيكية و�شركة نيو مارينا لل�شناعات البال�شتيكية مب�شر( ومتار�س ال�شركة ن�شاط 

وتبلغ  البال�شتيكية  والأغطية  والقوارير  والعبوات  والباميل  احلاويات  وت�شنيع  اإنتاج 

الطاقة الإنتاجية لها 200 األف طن �شنويًا .

ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية  -2

اململكة  يف  عليها  املتعارف  املحا�شبية  للمعايري  وف�قًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  مت 

العربية ال�شعودية ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني . اإن ال�شيا�شات 

املحا�شبية املهمة املتبعة من قبل املجموعة هي على النحو الآتي :

العرف املحا�سبي 

قيا�س  لت�شمل  تعديلها  بعد  التاريخية  التكلفة  لعرف  وفقًا  دة  املوحَّ املالية  القوائم  ُتعد 

ال�شتثمارات املحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة .

اأ�س�س توحيد القوائم املالية

ت�شمل هذه القوائم املالية املوحدة ، القوائم املالية لل�شركة وال�شركات التابعة لها والتي 

بني  اجلوهرية  والأر�شدة  املعامالت  جميع  حذف  مت   . عليها  �شيطرة  ال�شركة  متار�س 

�شركات املجموعة عند اإعداد القوائم املالية املوحدة.

ا�ستخدام التقديرات

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمبادئ املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة 

العربية ال�شعودية ا�شتخدام تقديرات وافرتا�شات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات 

والإف�شاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة كما بتاريخ القوائم املالية ، وكذلك مبالغ 

الإيرادات وامل�شاريف خالل تلك فرتة القوائم املالية .  وبالرغم من اأن هذه التقديرات 

مبنية على اف�شل ما توفر لالدارة من معلومات عن الأحداث والإجراءات احلالية ، اإل اأنه 

من املمكن اأن تختلف النتائج الفعلية يف النهاية عن هذه التقديرات .

حتقيق الإيرادات

تتحقق الإيرادات عند ت�شليم الب�شاعة اإىل العمالء وتظهر بال�شايف بعد اخل�شم التجاري 

اأو خ�شم الكميات .

م�ساريف بحث وتطوير

يت����م حتميل م�شاريف البحث والتطوير على قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي يتم 

فيها تكبد هذه امل�شاريف.

م�ساريف بيع وتوزيع وم�ساريف اإدارية وعمومية

منتجات  وبيع  لتوزيع  التي متت  بالتكاليف  رئي�س  ب�شكل  والتوزيع  البيع  تتمثل م�شاريف 

املجموعة . وت�شنف جميع امل�شاريف الأخرى كم�شاريف اإدارية وعمومية . 

تتعلق  ل  والتي  املبا�شرة  وغري  املبا�شرة  امل�شاريف  والعمومية  الإدارية  امل�شاريف  تت�شمن 

ب�شكل مبا�شر بتكل���فة الإنتاج وفقًا للمبادئ املحا�شبية املتعارف عليها . ويتم توزيع امل�شاريف، 

اإذا دعت احلاجة لذلك ، بني م�شاريف اإدارية وعمومية وتكلفة املبيعات على اأ�شا�س ثابت .

ال�ستثمارات 

ت�شنف ال�شتثمارات يف الأوراق املالية وفقًا لنية املجموعة فيما يتعلق بهذه الأوراق املالية، 

وتظهر الأوراق املالية التي يتم الحتفاظ بها اإىل تاريخ ال�شتحقاق بالتكلفة املطفاأة بعد 

تعديلها بالعالوة اأو اخل�شم ذوي العالقة. وتدرج الأوراق املالية املحتفظ بها للمتاجرة 

بالقيمة العادلة ، وتدرج الأرباح واخل�شائر غري املحققة منها �شمن قائمة الدخل املوحدة. 

وتدرج الأوراق املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتدرج الأرباح واخل�شائر غري املحققة 

منها �شمن حقوق امل�شاهمني املوحدة . 

خمزون

اأيهما اأقل .  حتدد  اأو �شايف القيمة القابلة للتحقيق  اأ�شا�س التكلفة  يظهر املخزون على 
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املواد  تكلفة  وتت�شمن  املرجحة  الو�شطية  التكلفة  اأ�شا�س  على  اجلاهزة  الب�شاعة  تكلفة 

املخزون  اأ�شناف  جميع  تقييم  يتم   . املبا�شرة  التكاليف  من  منا�شبة  وح�شة  والعمالة 

الأخرى با�شتخدام متو�شط التكلفة املرجح .

ممتلكات وم�سنع ومعدات 

تعتب   . املرتاكمة  ال�شتهالكات  تنزيل  بعد  بالتكلفة  واملعدات  وامل�شنع  املمتلكات  تظهر 

فتعتب  التح�شينات  م�شاريف  اأما   ، اإيرادية  م�شاريفا  وال�شيانة  الإ�شالح  م�شاريف 

العملية  اأ�شا�س حياتها  ال�شتهالكات عليها على  احت�شاب  . ويجري  راأ�شمالية  م�شاريفا 

املاأجور  على  التح�شينات  اإطفاء  يتم   . الثابت  الق�شط  طريقة  با�شتخدام  وذلك  املقدرة 

ن�شب  اإن    . اأقل  اأيهما  الإيجار  من  املتبقية  الفرتة  اأو  املقدرة  العملية  احلياة  مدى  على 

ال�شتهالك املقدرة للبنود الرئي�شة للموجودات هي على النحو التايل :

الن�شبة

3 % - 4 %مباين وحت�شينات على املاأجور

10% - 33٫3%م�شنع واآلت ومعدات 

20 % – 25 %�شيارات

15 % – 33٫3 %اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

يتم احت�شاب ال�شتهالكات على الآلت اململوكة ل�شركة م�شنع الأن�شجة املتطورة )�شاف( 

بناء على اإجمايل الإنتاج ال�شنوي اإىل اإجمايل الطاقة الإنتاجية .

تكاليف القرتا�س

ت�شاف تكاليف القرتا�س املتعلقة مبا�شرة با�شتحواذ اأو اإن�شاء اأو اإنتاج املوجودات املوؤهلة 

الأخرى  القرتا�س  بتكاليف  العرتاف  يتم   . املوؤهلة  املوجودات  هذه  تكلفة  من  كجزء 

كم�شروف يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها .

النخفا�س يف قيمة الأ�سول 

غري  ملوجوداتها  الدفرتية  القيم  مبراجعة  مايل  مركز  قائمة  كل  بتاريخ  املجموعة  تقوم 

املتداولة للتاأكد من عدم وج�ود موؤ�شر يدل على انخفا�س يف قيمة تلك ال�شول ، ويف حالة 

وجود هذا املوؤ�شر ، يتم حتديد القيمة املقدرة لال�شرتداد لتلك الأ�شول للتو�شل اإىل قيمة 

اإن وجدت ( ، ويف حالة عدم قدرة الإدارة على تقدير القيمة  النخفا�س يف الأ�شول ) 

القابلة لال�شرتداد لقيم اإحدى الأ�شول ، تقوم الإدارة بتقدير القيمة القابلة لال�شرتداد 

لكامل الوحدة الإنتاجية التي يعود اإليها ذلك الأ�شل .

املقدرة  قيمته  لت�شاوي  الإنتاجية(  الوحدة  )اأو  لالأ�شل  الدفرتية  القيمة  تخفي�س  يتم 

لال�شرتداد يف حالة اأن الأ�شل )اأو الوحدة النتاجية( اأقل من قيمته الدفرتية. يتم ت�شجيل 

اخل�شارة الناجتة عن التخفي�س يف قيمة ال�شل كم�شروف ف�ور حدوثه .

عند عك�س قيمة النخفا�س يف الأ�شل يف الفرتة الالحقة ، يتم تعديل القيمة الدفرتية لالأ�شل 

)اأو الوحدة الإنتاجية( بزيادتها اإىل القيمة املقدرة لال�شرتداد املعدلة ب�شرط األ تتعدى هذه 

الزيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل فيما لو مل يتم تخفي�س قيمة الأ�شل )اأو الوحدة الإنتاجية( 

يف ال�شنوات ال�شابقة . يتم اإثبات قيمة العك�س يف خ�شارة التخفي�س كاإيراد عند حدوثه.

موجودات غري ملمو�سة

�شمن  م�شتقبلية  منفعة  لها  يكون  اأن  املتوقع  من  والتي  امللمو�شة  غري  املوجودات  تدرج 

املوجودات غري املتداولة . تت�شمن املوجودات غري امللمو�شة تكاليف برامج احلا�شب الآيل 

وتكاليف تطوير النظام .

تتمثل تكاليف تطوير نظام تخطيط موارد ال�شركة بالتكاليف املتكبدة لتطبيق نظام جديد 

ويتم اإطفاوؤها على فرتة خم�س �شنوات من تاريخ تطبيقه بالكامل .

توزيعات اأرباح 

ت�شجل توزيعات الأرباح كالتزام عند املوافقة عليها يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي.

حتويل العمالت الأجنبية

حت�������ول املعامالت التي تتم بعمالت اأجنبية اإىل الري�ال ال�شعودي باأ�شعار التحويل ال�شائدة عند 

تاريخ  يف  كما  اأجنبية  بعمالت  القائمة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  وحتول  املعاملة.  اإجراء 

قائمة املركز املايل اإىل الري�ال ال�شعودي بالأ�شعار ال�شائدة يف ذلك التاريخ . اإن الأرباح واخل�شائر 
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الناجتة عن الت�شديدات اأو حتويل العمالت الأجنبية م�شمولة يف قائمة الدخل املوحدة.

تعوي�س نهاية اخلدمة 

ي�شتدرك يف القوائم املالية املوحدة لتعوي�س نهاية اخلدمة الذي ي�شتحق للموظفني ، وفقا 

ملتطلبات نظام العمل ال�شعودي ، على اأ�شا�س الفرتة التي اأم�شاها املوظف يف اخلدمة .

الزكاة 

يتم   . ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  والدخل  الزكاة  م�شلحة  لأنظمة  املجموعة  تخ�شع 

تقدمي الزكاة لل�شركة و�شركاتها التابعة على اأ�شا�س موحد من قبل �شركة تكوين املتطورة 

لل�شناعات . يتم احت�شاب الزكاة للمجموعة على ا�شا�س ال�شتحقاق وحتت�شب على ا�شا�س 

الوعاء الزكوي . تقيد اأية فروقات يف التقديرات عن الربط النهائي عند املوافقة عليه 

وعندها يتم ت�شوية املخ�ش�س .  ميثل خم�ش�س الزكاة يف القوائم املالية املوحدة الزكاة 

امل�شتحقة على ال�شركة و�شركاتها التابعة . 

عقود الإيجار

ت�شنف عقود الإيجار كعقود اإيجار راأ�شمالية اذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع 

وخماطر امللكية املتعلق�ة بالأ�شل مو�شوع العقد اإىل امل�شتاأجر . وت�شنف جميع عقود الإيجار 

الت�شغيلي  الإيجار  امل�شتحقة مبوجب عقود  الإيجارات  ت�شغيلية . حتمل  اإيجار  الأخرى كعقود 

على الدخل  خالل فرتة عقد الإيجار الت�شغيلي وذلك با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت .

التقارير القطاعية

ميثل القطاع وحدة قابلة للتمييز من �شمن املجموعة والذي يقوم باإنتاج منتجات اأو تقدمي 

خدمات وهي ما ي�شمى )بالقطاعات ح�شب الأن�شطة( ، اأو تلك التي تقوم بالنتاج اأو تقدمي 

النطاق  ح�شب  )بالقطاعات  ي�شمى  ما  وهي  حمددة  اقت�شادية  بيئة  نطاق  يف  اخلدمات 

اجلغرايف( .  والتي تخ�شع ملخاطر ومنافع خمتلفة عن تلك املتعلقة بقطاعات اأخرى.

3 -  نقد وما يف حكمه

يت�شمن النقد وما يف حكمه نقد واأر�شدة لدى البنوك وودائع حتت الطلب وا�شتثمارات 

ذات �شيولة ميكن حتويلها اإىل نقد خالل ثالثة اأ�شهر اأو اأقل . كما يف 31 دي�شمب 2014 

و2013 ،  متثل نقد وما يف حكمه بالكامل يف نقد واأر�شدة لدى البنوك .

4 -  ذمم مدينة  

20142013

171٫759 194٫770ذمم مدينة جتارية – اأخرى

27٫588 22٫125- جهات ذات عالقة ) اإي�شاح 14 (

189 665مطلوب من جهات ذات عالقة ) اإي�شاح 14 (

217٫560 199٫536

5 -   خمزون

20142013

42٫437 113٫168ب�شاعة جاهزة

105٫997 119٫909مواد خام واأعمال حتت الت�شنيع ومواد تعبئة

32٫505 38٫136قطع غيار غري خم�ش�شة للبيع

7٫140 246ب�شاعة يف الطريق

271٫459 188٫079

6 -   م�ساريف مدفوعة مقدماً واأر�سدة مدينة اأخرى

20142013

 6٫520 7٫444م�شاريف مدفوعة مقدمًا

 13٫993 19٫869خ�شومات مدينة

 14٫405 11٫050دفعات مقدمة ملوردين

 5٫333 12٫249اأر�شدة مدينة اأخرى

50٫612 40٫251 
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7 -   ممتلكات وم�سنع ومعدات 

اعمال راأ�شماليةاثاث وتركيبات م�شنع واآلت مباين وحت�شينات

املجموعقيد التنفيذومعدات مكتبية�شياراتومعداتعلى املاأجور

التكلفة

 953٫885 255٫022 7٫649 3٫792 614٫789 172٫633 يناير 2014

 132٫387 63٫538 1٫105 1٫441 26٫961 39٫342اإ�شافات

)191(    -    -    -)186()5(ا�شتبعادات

 390)250٫612( 2٫386 1٫202 212٫051 35٫363حتويل / اإعادة ت�شنيف

 1٫086٫471 67٫948 11٫140 6٫435 853٫615 31147٫333 دي�سمرب 2014

ال�شتهالكات

 393٫871    - 6٫502 3٫213 364٫012 120٫144 يناير 2014

 62٫245    - 875 1٫986 55٫754 3٫630املحمل على ال�شنة

)41(    -    -    -)40()1(ا�شتبعادات

 456٫075    - 7٫377 5٫199 419٫726 3123٫773 دي�سمرب 2014

�شايف القيمة الدفرتية 

 630٫396 67٫948 3٫763 1٫236 433٫889 31123٫560 دي�سمرب 2014

 560٫014 255٫022 1٫147 579 250٫777 3152٫489 دي�شمب 2013

اإن املباين واملرافق الإنتاجية لل�شركة مقامة على اأر�س يف الأح�شاء مملوكة ل�شركة �شقيقة .  اإن مبنى م�شنع الن�شيج مقام على اأر�س م�شتاأجرة من هيئة 

املدن ال�شناعية )مدن( لفرتة 20 �شنة تبداأ من 27 حمرم 1436 )24 نوفمب 2014( . 
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يف  مقامة  )“�شاف”(  املتطورة  الأن�شجة  م�شنع  ل�شركة  الإنتاجية  واملرافق  املباين  اإن 

الزيت  �شركة  من  م�شتاأجرة  اأر�س  وقطعة  �شقيقة  ل�شركة  مملوكة  اأر�س  على  الأح�شاء 

ال�شعودية العربية يف املنطقة الغربية من اململكة العربية ال�شعودية .

م�شتاأجرة  اأر�س  على  مقامة  الفائقة  العبوات  �شناعة  ل�شركة  الإدارة  ومبنى  اإن خمازن 

باإيجار رمزي من الغرفة التجارية وال�شناعية بجدة لفرتة 14 �شنة من 27 ربيع الأول 

1419 )22 يوليو 1998( . مت متديد فرتة عقد الإيجار اإىل 30 اأبريل 2016 . تتوقع اإدارة 

ال�شركة متديد العقد عند انتهائه .

تتعلق الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ يف 31 دي�شمب 2014 ب�شكل رئي�شي بعدة اإ�شافات 

للمرافق الإنتاجية وحت�شينات اأخرى والتي كانت قيد التنفيذ كما يف نهاية ال�شنة .  بلغت 

امل�شاريف املالية املر�شملة كجزء من الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ كما يف 31 دي�شمب 

2014 مبلغ 0٫3 مليون ري�ال �شعودي )2٫4 مليون ري�ال �شعودي عام 2013 ( .

موجودات غري ملمو�سة  -  8

20142013

التكلفة

 7٫938 112٫270 يناير

 4٫332 1٫761 اإ�شافات خالل ال�شنة

اإعادة ت�شنيف
)390(-    

 12٫270 3113٫641 دي�شمب

الإطفاءات

 853 1٫129 1 يناير

املحمل لل�شنة
1٫003 276 

 1٫129 312٫132 دي�شمب

�شايف القيمة الدفرتية

31 دي�شمب
11٫509 11٫141 

ت�سهيالت بنكية  -  9

�شحوبات  يف  تتمثل  حملية  جتارية  بنوك  مع  قرو�س  ت�شهيالت  اتفاقيات  املجموعة  لدى 

على املك�شوف وقرو�س ق�شرية ومتو�شطة وطويلة الجل واعتمادات م�شتندية وخطابات 

�شمان اىل اخره . تخ�شع القرو�س مبوجب هذه الت�شهيالت مل�شاريف مالية على ا�شا�س 

معدلت ال�شوق ال�شائدة وهي م�شمونة ب�شكل ا�شا�شي بودائع حتت الطلب و�شندات لمر 

واوراق دفع وب�شمانات م�شرتكة . تت�شمن الت�شهيالت �شروطا تتطلب املحافظة على ن�شب 

مالية معينة و�شروط اخرى .

قرو�س طويلة الأجل  - 10

20142013

 70٫000    -قرو�س جتارية

قرو�س من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي
133٫510 29٫470 

133٫510 99٫470 

)10٫725()10٫775(ينزل : اجلزء املتداول

ينزل :  ر�شوم تقييم قر�س
)9٫530()1٫710(

113٫205 87٫035 

قرو�س جتارية

يف عام 2012 ،  ح�شلت �شركة م�شنع الأن�شجة املتطورة )»�شاف«( على قر�س متو�شط 

الأجل مببلغ 45٫0 مليون ري�ال �شعودي من جمموع الت�شهيالت والبالغة 80 مليون ري�ال 

�شعودي من بنك حملي .  يف عام 2013 ،  ا�شتخدمت �شاف املبلغ املتبقي من الت�شهيالت 

والبالغ 35 مليون ري�ال �شعودي . تخ�شع هذه الت�شهيالت للفائدة ح�شب املعدلت التجارية 

اأق�شاط ن�شف �شنوية غري مت�شاوية تبداأ من يونيو  بر�شيد قائم ي�شتحق ال�شداد على 8 

2013 .  مت �شمان القر�س ب�شكل اأ�شا�شي ب�شندات لأمر واأوراق دفع و�شمانات م�شرتكة 

. يف عام 2014 ، ا�شتلمت �شاف قرو�شًا جديدة من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي 
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التجاري  القر�س  هذا  لت�شديد  �شعودي  ري�ال  مليون   70 مبلغ  القر�س  من  وا�شتخدمت 

متو�شط الأجل .

قرو�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

اأبرمت املجموعة عدة اتفاقيات قرو�س مع �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي لتمويل 

ان�شاء مرافق م�شنع املجموعة ، اأن املبلغ القائم منها هو مبلغ 133٫5 مليون ري�ال �شعودي 

)29٫47 مليون ري�ال �شعودي عام 2013( كما يف نهاية ال�شنة قبل تعديل ر�شوم تقييم 

القر�س . ل تخ�شع هذه القرو�س مل�شاريف مالية دورية ، وهي م�شمونة برهن ممتلكات 

و�شمانات  �شقيقة  ل�شركة  مملوكة  اأر�س  وقطعتي  املجموعة  �شركات  ومعدات  وم�شنع 

م�شرتكة من ال�شركة . يتم تاأجيل ر�شوم تقييم القر�س والبالغة 21٫1 مليون ري�ال �شعودي 

)11٫7 مليون ري�ال �شعودي عام 2013( ويتم اإطفاوؤها على فرتات القرو�س . 

ح�شلت ال�شركة على قر�شني من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي يف الأعوام 2007 

قر�س  يف  القرو�س  هذه  توحيد  مت   . انتاجها  ملرافق  اجلديدة  التو�شعة  لتمويل   2010 و 

واحد مببلغ 27 مليون ري�ال �شعودي ، وي�شتحق ال�شداد على 11 ق�شطًا ن�شف �شنوي غري 

مت�شاٍو اعتبارا من 1432/8/15 )املوافق 16 يوليو 2011( وت�شتحق الدفعة الأخرية يف 

1437/8/15 )املوافق 22 مايو 2016( . 

يف عام 2013، اأبرمت �شركة م�شنع الأن�شجة املتطورة )�شاف( اتفاقية قر�س مع �شندوق 

التنمية ال�شناعية ال�شعودي لتمويل اإن�شاء مرافق اإنتاج جديدة مببلغ 125٫7 مليون ري�ال 

�شعودي . يتم �شداد القر�س على 14 ق�شط ن�شف �شنوي غري مت�شاٍو ابتداًء من 15 �شوال 

1436 )املوافق 31 يوليو 2015( . خالل العام ، �شحبت �شاف مبلغ 113٫1 مليون ري�ال 

�شعودي من جمموع الت�شهيل والبالغ 125٫7 مليون ري�ال �شعودي .

�شعودي  ري�ال  مليون   12٫85 مببلغ  قر�شا  ال�شعودي  ال�شناعية  التنمية  �شندوق  منح 

ل�شركة �شناعة العبوات الفائقة املحدودة )»األرتاباك«( لتمويل حتديث وتو�شعة مرافق 

اعتبارا من 1  مت�شاٍو  �شنوي غري  ن�شف  ق�شطًا   12 على  القر�س  �شداد  يتم   . الإنتاج 

ربيع الأول 1431 )31 يناير 2010( . يف عام 2012 ، اأبرمت الرتاباك اتفاقية قر�س 

مببلغ  الإنتاج  مرافق  تو�شعة  لتمويل  ال�شعودي  ال�شناعية  التنمية  �شندوق  مع  اأخرى 

اإ�شايف ت�شتحق ال�شداد على 13 ق�شطًا ن�شف �شنوي غري  13٫9 مليون ري�ال �شعودي 

اإىل  الت�شهيل  مت�شاٍو اعتبارا من 15 �شفر 1435 )18 دي�شمب 2013( . مت تخفي�س 

12٫7 مليون ري�ال �شعودي وقامت الرتاباك ب�شحب مبلغ 12٫7 مليون ري�ال �شعودي من 

جمموع الت�شهيل )11٫1 مليون ري�ال �شعودي عام 2013( .  خالل العام ، مت توحيد 

هذه القرو�س يف ت�شهيل واحد مببلغ 25٫5 مليون ري�اٍل �شعودي مع �شحب مبلغ 1٫6 

مليون ري�ال �شعودي اإ�شايف ي�شتحق ال�شداد على 11 ق�شطا ن�شف �شنوي غري مت�شاٍو 

اعتبارًا من 15 �شفر 1436 )7 دي�شمب 2014( وي�شتحق الق�شط الأخري يف 15 �شفر 

1441 )14 اأكتوبر 2019( . 

يت�شمن قر�س �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي والقرو�س التجارية �شروطًا تتطلب 

املحافظة على ن�شب مالية معينة و�شروط اأخرى .  كما يف 31 دي�شمب 2014 و 2013 مل 

ببع�س ال�شروط املعينة . تلتزم ال�شركة و�شركة م�شنع الن�شجة املتطورة )“�شاف”( 

اأن جمم����وع ا�شتحقاقات القرو�س املتو�شطة والطويلة الأجل القائمة كما يف 31 دي�شمب 

2014 قبل تعديل ر�شوم تقييم القر�س هي كما يلي : 

201510٫775

201611٫813

201714٫356

201827٫538

201925٫898

43٫130بعد 2020

133٫510
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ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى  - 11

20142013

 23٫980 87٫727ذمم دائنة  -  جتارية

    - 17٫481م�شاريف راأ�شمالية م�شتحقة

 130 4٫690)مطلوب اإىل جهات ذات عالقة )اإي�شاح 14

 15٫545 20٫098م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

 3٫891 7٫912) زكاة م�شتحقة ) اإي�شاح 17

137٫908 43٫546 

تعوي�س نهاية اخلدمة   - 12

20142013

 6٫236 17٫486 يناير

 2٫137 3٫036خم�ش�س اإ�شايف خالل ال�شنة

)887()622(خم�ش�س م�شتخدم

 7٫486 319٫900 دي�شمب

احتياطي نظامي  - 13

مت�شيًا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية ، تقوم ال�شركة بتكوين 

احتياطي نظامي بتحويل ن�شبة 10% من �شايف الربح حتى يبلغ الحتياطي 50% من راأ�س 

املال .  اأن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأرباح .

معامالت مع جهات ذات العالقة     - 14

تقوم املجموعة خ�الل اأن�شطتها العتيادية بالتعامل مع جهات ذات عالقة . تتم املوافقة 

على ال�شعار و�شروط الدفع من قبل الإدارة لكل �شركة �شقيقة .  خالل ال�شنة ،  اأجرت 

املجموعة معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية :

العالقةال�شم

�شركات �شقيقةجمموعة �شركات العثمان

�شركة �شقيقة�شركة الأح�شاء للتنمية

م�شاهمنياملديرون التنفيذيون

فيما يلي املعامالت اجلوهرية واملبالغ املتعلقة بها :

20142013

)66٫337()71٫962(مبيعات اإىل �شركات �شقيقة

 7٫053 8٫378تكاليف وم�شاريف حمملة من �شركات �شقيقة

)245()96(تكاليف وم�شاريف حمملة على �شركات �شقيقة

 3٫700 4٫000خدمات اأخرى م�شتلمة

    - 1٫400مكافاأة اأع�شاء جمل�س اإدارة

    - 31٫500�شراء ممتلكات وم�شنع ومعدات

عند  املجموعة  �شركات  بني  العالقة اجلوهرية  ذات  معامالت اجلهات  مت حذف جميع 

توحيد القوائم املالية . مت الإف�شاح عن املبالغ املطلوبة من واىل جهات ذات عالقة كما 

يف 31 دي�شمب 2014 و 2013 يف الإي�شاحني 4 و 11 على التوايل وتت�شمن ب�شكل رئي�س 

اأر�شدة تتعلق باملعامالت املذكورة اعاله .

م�ساريف بيع وتوزيع  - 15

20142013

4٫227 3٫671تكاليف متعلقة باملوظفني

12٫289 12٫458نقل

1٫950 1٫748ديون م�شكوك يف حت�شيلها ومعدومة

1٫572 1٫595اأخرى

19٫472 20٫038
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م�ساريف اإدارية وعمومية  - 16

20142013

17٫969 27٫463تكاليف متعلقة باملوظفني

1٫184 1٫141اأتعاب مهنية وخدمات اأخرى

5٫471 8٫228ات�شالت وم�شاريف مكتبية اأخرى

274 776ا�شتهالك

276 1٫003)اإطفاءات )اإي�شاح 8

733 849�شفر وترفيه

1٫169 948م�شاريف املرافق

 990 1٫870اأخرى ،  ال�شايف

42٫278 28٫066

زكاة   - 17

ت�شم العنا�شر الرئي�شة لوعاء الزكاة ما يلي :

20142013

641٫905571٫155موجودات غري متداولة

123٫10594٫521مطلوبات غري متداولة

38٫13632٫505قطع غيار

452٫159422٫772حقوق ال�شركاء – الر�شيد الفتتاحي

61٫53147٫347�شايف الربح قبل الزكاة

17٫50015٫000توزيعات اأرباح مدفوعة

يتم تعديل بع�س هذه املبالغ للو�شول اإىل الزكاة املحملة لل�شنة .

فيما يلي حركة خم�ش�س الزكاة :

20142013

3٫646 13٫891 يناير

2٫960 5٫436خم�ش�س لل�شنة

    - 772نق�س خم�ش�س �شنوات �شابقة

)2٫715()2٫187(املدفوع خالل ال�شنة

 3٫891 317٫912 دي�شمب

فيما يلي الزكاة املحملة لل�شنة :

20142013

2٫960 5٫436املحمل لل�شنة احلالية

    - 772نق�س خم�ش�س ل�شنوات �شابقة

2٫960 6٫208املحمل على قائمة الدخل املوحدة

ربوط قائمة

مت تقدمي الإقرارات الزكوية ل�شركات املجموعة ب�شكل م�شتقل ودفع كامل املبالغ امل�شتحقة 

مبوجب الإقرارات لكل ال�شنوات حتى عام 2010 ومت احل�شول على ال�شهادات الزكوية 

. مت تقدمي الزكاة لل�شركة و�شركاتها التابعة على اأ�شا�س موحد من قبل املجموعة للعام 

2011 وما بعده ،  ومت ت�شليم ال�شهادات الزكوية .

متت املوافقة على الربوط الزكوية لل�شركة وال�شركات التابعة لها حتى �شنوات خمتلفة.  

الزكاة  بلغت    . الربوط  على  اعرتا�س  بتقدمي  لها  التابعة  وال�شركات  ال�شركة  قامت 

الإ�شافية مقابل الربوط املعرت�س عليها ، 6٫3 مليون ري�ال �شعودي ) 6٫3 مليون ري�ال 

�شعودي عام 2013 ( . اإن الإدارة على ثقة باأن النتيجة �شتكون ل�شاحلها ،  ولذا مل يتم 

قيد خم�ش�س ا�شايف .
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ترتيبات عقود اإيجار ت�سغيلية  - 18

20142013

دفعات مبوجب عقود اإيجار ت�شغيلية مت قيدها

 2٫995 3٫921 كم�شاريف خالل ال�شنة  

بع�س  عن  املجموعة  على  امل�شتحقة  بالإيجارات  الت�شغيلية  الإيجار  عقود  دفعات  تتمثل 

املتفق  الإيجار  اإن فرتة عقود    ، امل�شنع  واأر�س  وم�شتودعات  ومكاتب  املوظفني  م�شاكن 

اإن    ، الريجار  فرتة  خالل  ثابتة  والإيجارات  واحدة  �شنة  هي  الأرا�شي  با�شتثناء  عليها 

معدل فرتة عقود الإيجار املتفق عليها فيما عدا الأر�س هي لفرتة من 20 اإىل 30 �شنة 

والإيجارات ثابتة خالل فرتة العقد .

اإن اللتزامات باحلد الأدنى لدفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي غري القابلة 

لالاإلغاء هي كما يلي :

20142013

 687 773ال�شنة الأوىل

 687 773ال�شنة الثانية

 687 773ال�شنة الثالثة

 687 773ال�شنة الرابعة

 687 773ال�شنة اخلام�شة

 13٫720 14٫329بعد خم�س �شنوات

 17٫155 18٫194�شايف احلد الأدنى لدفعات الإيجار

ربحية ال�سهم    - 19

يتم احت�شاب ربحية ال�شهم بق�شمة �شايف ربح ال�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم 

�شعودية )مت  ري�الت  ،  قيمة كل منها 10  �شهم  والبالغ 35 مليون  ال�شنة  القائمة خالل 

يف  �شهم  لكل  �شعودية  ري�الت   10 بقيمة  قيمة  �شهم  مليون   35 اإىل  الأ�شهم  عدد  تعديل 

2013 لتعك�س الزيادة يف راأ�س املال عن طريق اإ�شدار اأ�شهم جمانية )اإي�شاح 1(( .

يتم احت�شاب ربحية ال�شهم من العمليات الرئي�شة امل�شتمرة بق�شمة الربح من العمليات 

مطروحا منه امل�شاريف املالية والزكاة لل�شنة على املتو�شط املرجح لعدد ال�شهم القائمة 

.

والأرباح  الأخرى  الإيرادات  بق�شمة  الأخرى  العمليات  من  ال�شهم  ربحية  احت�شاب  يتم 

املتو�شط  على  لل�شنة  للمتاجرة  بها  املحتفظ  ال�شتثمارات  من  املحققة  وغري  املحققة 

املرجح لعدد الأ�شهم القائمة .

توزيعات اأرباح    - 20

لل�شهم  �شعوديًا  ري�اًل   0٫50 بواقع  نقدية  اأرباح  بتوزيع  ال�شركة  قامت    ،  2014 عام  يف 

وبقيمة اإجمالية تبلغ 17٫5 مليون ري�ال �شعودي عن عام 2013 ) يف عام 2013 ، 0٫50 

ري�اًل �شعوديًا لل�شهم على 30 مليون �شهم بقيمة اجمالية بلغت 15 مليون ري�ال �شعودي عن 

عام 2012 ( .

معلومات القطاعات  - 21

قطاعات الأن�شطة :  

وفقا لإجراءات اإ�شدار التقارير الداخلية يف املجموعة ، مت اعتماد قطاعات الأن�شطة من 

قبل الإدارة فيما يتعلق باأن�شطة املجموعة .  يتم الإعالن عن املعامالت فيما بني قطاعات 

الأن�شطة ح�شب نظام الت�شعري اخلا�س بالتحويل الداخلي يف املجموعة .

املوجودات  واإجمايل  واملعدات  وامل�شنع  واملمتلكات  العمليات  من  والربح  الإيرادات  اإن 

واملطلوبات للمجموعة بح�شب قطاعات الأن�شطة هي على النحو التايل :
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014   ) باآلف الريـالت ال�سعودية (

اأكواب البولي�شرتين 

والأغطية ومنتجات 

بال�شتيكية اأخرى

متعلقة بها 

البال�شتيك غري 

املغزول

م�شغرات القوارير 

من بي اأي تي )البويل 

اإيثيلني ترييفثاليت( 

املعدة م�شبقا

املجموع

2014

274٫738311٫940181٫001767٫679الإيرادات

14٫79123٫67918٫38856٫858الربح من العمليات

 كما يف 31 دي�شمب 2014

158٫637444٫26927٫490630٫396ممتلكات وم�شنع ومعدات

395٫405731٫893141٫5661٫268٫864اإجمايل املوجودات

322٫826384٫14473٫312780٫282اإجمايل املطلوبات

2013

280٫897266٫647183٫478731٫022الإيرادات

93930٫22615٫47246٫637الربح من العمليات

كما يف 31 دي�شمب 2013

100٫296429٫88229٫836560٫014ممتلكات وم�شنع ومعدات

361٫089594٫162115٫5451٫070٫796اإجمايل املوجودات

233٫944340٫42444٫269618٫637اإجمايل املطلوبات
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014   ) باآلف الريـالت ال�سعودية (

القطاعات ح�شب النطاق اجلغرايف :

اإن جميع موجودات املجموعة الت�شغيلية تقع يف اململكة العربية ال�شعودية .

التزامات وارتباطات  - 22

كما يف 31 دي�شمب ، كان لدى املجموعة اللتزامات والرتباطات الآتية :

20142013

 4٫256 317اعتمادات م�شتندية

 33٫005 30٫497خطابات �شمان

 26٫697 10٫043 التزامات راأ�شمالية

القيمة العادلة  - 23

ان القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة املالية تقارب القيمة الدفرتية لها .

اأرقام املقارنة  - 24

جرى اإعادة تبويب بع�س اأرقام العام 2013 لتتفق مع العر�س للعام احلايل .
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تقرير مراجعي الحسابات
السادة المساهمين

شركة تكوين المتطورة للصناعات 
الخبر ،  المملكة العربية السعودية

نطاق المراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة ل�سركة تكوين املتطورة لل�شناعات )»ال�سركة«( ، �سركة م�شاهمة �شعودية ، وال�شركات التابعة لها )»املجموعة«( كما يف 31 دي�شمب 2014 وقوائم الدخل وحقوق امل�شاهمني 

والتدفقات النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�شاحات من رقم 1 اىل 24 املعتبة جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة املع�������دة من قبل ال�سركة وفقًا لن�س املادة 123 من نظام ال�شركات واملقدمة 

لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها .  اإن هذه القوائم املالية املوحدة هي م�شوؤولية اإدارة ال�سركة واأن م�شوؤوليتنا هي ابداء راأينا على هذه القوائم املالية املوحدة بناًء على املراجعة التي اأجريناها .

لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية ،  وتتطلب تلك املعايري اأن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للح�شول على درجة معقولة من القناعة فيما يتعلق بخلو القوائم 

املالية املوحدة من اأية اأخطاء جوهرية .  ت�شتمل اإجراءات املراجع�ة على فح�س اختباري للم�شتندات املوؤيدة للمبالغ واملعلومات التي حتتويها القوائم املالية املوحدة ،  كما ت�شتمل على تقييم املعايري املحا�شبية 

املتبعة والتقديرات املهمة التي ا�شتعملتها الإدارة وعلى تقييم عر�س القوائم املالية املوحدة ككل .  ويف اعتقادنا اأن مراجعتنا ت�شكل اأ�شا�شًا معقوًل ن�شتند عليه يف اإبداء راأينا .

رأي مطلق
براأينا، اأن القوائم املالية املوحدة تظهر بعدل ،  من كاف�ة النواح�ي اجلوهري�ة ،  املرك�ز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�شمب 2014 ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ 

وفقًا ملعايري املحا�شبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية املالئمة لظروف املجموعة كما تتفق مع متطلبات نظام ال�شركات والنظام الأ�شا�شي لل�شركة فيما يتعلق باإعداد وعر�س هذه القوائم املالية املوحدة .  
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