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 شركة تكوين المتطورة للصناعات

 1021رمز الشركة  - سيةاتصنيف المواد األس –مدرجة  –شركة مساهمة سعودية 

 م3/10/0212هـ الموافق 02/10/1311/ق بتاريخ 191تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 

 

 للمساهمين مجلس اإلدارة تقرير

 م11/10/0212عن السنة المالية المنتهية في 
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 0212فهرس تقرير مجلس اإلدارة للمساهمين 

 الصفحة الموضوع الباب

 1-0 فهرس تقرير مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات للمساهمين الفهرس

 5-3 كلمة رئيس مجلس اإلدارة ونبذة عن الشركة  مقدمة

 

 12-2 وصف أنواع األنشطة الرئيسية بالشركة (1المادة )

 11-12 وصف خطط وقرارات الشركة المهمة (0المادة )

 

 01-11 مخاطر الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها (1المادة )

 

 05-01 األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرةأصول وخصوم الشركة ونتائج  (3المادة )

 

 02 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة (5المادة )

ها أعلنتتوقعات أية  الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو (2المادة )

  الشركة

02-02 

إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين  (2المادة )

 القانونيين  

02 

 02 بيان ملكية الشركات التابعة (2المادة )

 09 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة (9المادة )

 09 وصف سياسة الشركة في توزيع األرباح (12المادة )

 09 فئة األسهم ذات األحقية في التصويت (11)المادة 

 12 االوراق المالية التعاقدية وحقوق اكتتاب أعضاء مجلس اإلدارة (10المادة )

 12-11 القروض وااللتزامات ومديونية الشركة (11المادة )

 12 أدوات الدين القابلة للتحويل (13المادة )

 12 ادوات الدين القابلة للتحويلحقوق تحويل او اكتتاب بموجب  (15المادة )
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 الصفحة الموضوع الباب

 12 استرداد أو شراء أو الغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد (12المادة )

 12-12 اجتماعات مجلس اإلدارة (12المادة )

 31-12 المعامالت مع أطراف ذوي عالقة (12المادة )

 35-31 التنفيذيين مصلحة فيهاالعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس او كبار  (19المادة )

 35 تنازالت أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض (02المادة )

 35 تنازالت أي من المساهمين عن أي حقوق في األرباح (01المادة )

 32-35 المدفوعات النظامية للجهات الرسمية (00المادة )

 32 واالحتياطيات التي انشئت لمصلحة الموظفيناالستثمارات  (01المادة )

 32 إقرارات مجلس اإلدارة (03المادة )

 

 

 (05المادة )

 افصاحات الئحة الحوكمة 

 ) أ ( ما تم تطبيقه من الئحة الحوكمة

 ) ب ( اسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس االدارة عضوا فيها

 أعضائه) ج ( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف 

 ) د ( لجان مجلس اإلدارة ومهامها 

 ) هـ ( تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لمجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 من الجهات اإلشراقية او التنظيمية أو القضائية ات) و( العقوبات أو الجزاء

 ) ز ( نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية  

32-22 

 

 

 

 

 

 

 

 22 تقرير المحاسب القانوني في تحفظات أو لفت االنتباه (02المادة )

 22 استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها (02المادة )
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 تقرير مجلس اإلدارة للمساهمين

 م11/10/0212عن السنة المالية المنتهية في 

 المحترمينمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات    / السادة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يعرض أعمال الشركة وبيان مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية  السنوي الذييسرنا أن نقدم إليكم التقرير 

متطلبات  األنظمة المرعية و وفق ما نصت عليه الشركة،م وجميع العوامل المؤثرة في أعمال 11/10/0212في 

   .في اللوائح واألنظمة الصادرة عن هيئة السوق الماليةالواردة  اإلفصاح

 

 :كلمة رئيس مجلس اإلدارة

المســاهم والمســتثمر لما كان التقرير الســنوي هو أبرز المصــادر المهمة للمعلومات والبيانات التي يحتاجها 

سية  شطة الرئي ستثماراتها وهيكلة إدارتها ومستوي أدائها خالل العام للتعرف على أنواع األن شركة وطبيعة ا لل

 المالي.

صيل المعلومات  يعد أيضا هذا التقرير رسالة مجلس إدارة شركة تكوين لجميع المستثمرين التي تتضمن تفا

م، إضافة 0212وأبرز ما قامت به من أعمال ومشاريع خالل العام  األساسية وأغراض الشركة وتفاصيل األنشطة

شركة  ضحاً حول هيكلة مجلس إدارة ال صورا وا شغيلية والمالية ، كما يقدم التقرير ت إلى تحليل النتائج الت

 ومدى التزامها بالئحة الحوكمة. 

    م :0212ديسمبر  11وفيما يلي أقسام التقرير ومحتوياته للسنة المالية المنتهية في 

 تكوين:شركة تطورات رأسمال نبذة تاريخية عن 

م( من خالل مصنع العثمان للمنتجات 01/12/1991هـ )الموافق 25/25/1313بدأت الشركة نشاطها الصناعي بتاريخ 

البالستيكية الذي كان فرعاً للمؤسسة التي يملكها السيد/ محمد عبداهلل زيد العثمان وقد بلغ رأس مال المصنع 

م( تم تحويل فرع مؤسسة 12/23/0221هـ )الموافق 22/20/1300( مليون ريال سعودي. ثم بتاريخ 1،222،222حينها )

( اثنين 10،222،222مصنع العثمان للمنتجات البالستيكية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال يبلغ )

وثالثين مليون ريال سعودي، كما تم تعديل اسم مصنع العثمان للمنتجات البالستيكية بالتزامن مع عملية 

 ذات مسؤولية محدودة.  –ركة العثمان للمنتجات البالستيكية التحول ليصبح ش

/ق( بإعالن تحول 191رقم ) واالستثمارم( صدر قرار وزير التجارة 23/10/0212هـ )الموافق 02/10/1311بتاريخ 

الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة تكوين المتطورة للصناعات 

م( الصادر من مدينة الخبر 15/10/0212هـ )الموافق 29/21/1310( وتاريخ 0251233121التجاري رقم ) وفقاً للسجل

( سبعة وتسعين مليوناً وخمسمائة و تسعة وثالثين ألف ريال 92،519،222وكان رأس مال الشركة أنذاك )

 سعودي. 

ـ )الموافق 21/20/1310وبتاريخ  عامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت م( انعقد اجتماع الجمعية ال25/21/0211ه

( ثالثمائة مليون ريال سعودي وقد تمت تغطية قيمة الزيادة عن 122،222،222الموافقة على رفع رأس المال إلى )

ٍ سعودي من بند حساب مساهمة 020،321،222طريق رسملة ) ( مائتين ومليونين وأربعمائة وواحد وستين ألف ريال
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ـ )الموافق 01/12/1311النظامي واألرباح المبقاة كما في  المساهمين واالحتياطي م(. أدرجت الشركة 12/29/0212ه

م(، بعد 22/20/0210هـ )الموافق 15/21/1311( ثالثين مليون سهم عادي من أسهمها في تداول بتاريخ 12،222،222)

من األسهم لالكتتاب العام  %12الحصول على الموافقات النظامية الالزمة من الهيئة، حيث تم طرح ما نسبته 

 من قبل الجمهور.

ـ )الموافق 02/25/1313وبتاريخ  م( انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت 22/23/0211ه

( ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي وقد تمت تغطية قيمة 152،222،222الموافقة على رفع رأس المال إلى )

هـ 12/20/1313( خمسين مليون ريال من حساب األرباح المبقاة كما في 52،222،222رسملة مبلغ ) الزيادة عن طريق

 م(.11/10/0210)الموافق 

ـ )الموافق 02/10/1312وبتاريخ  م( انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت 01/29/0212ه

( تسعمائة وخمسين مليون ريال سعودي وقد تمت تغطية قيمة 952،222،222الموافقة على رفع رأس المال إلى )

 ليون ريال سعودي.( ستمائة م222،222،222)الزيادة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 

( 95،222،222وخمسين مليون ريال سعودي مقسم إلى ) ( تسعمائة952،222،222يبلغ رأس مال الشركة الحالي )

 ( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.12مليون سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ) تسعينخمسة و

 

 نشاط الشركة:و أغراض نبذة عن

غير عادية المنعقدة الة للشركة وفق النظام األساسي الذي أقرته الجمعية العامة يالرئيستتلخص األغراض 

  :األغراض التاليةفي م(05/10/0212هـ )الموافق 02/21/1312بتاريخ 

تملك المصانع بمختلف منتجاتها، ومصانع العبوات والقوارير البالستيكية ولفات البولي بروبلين والبولي  (1

الت البولي اثلين ومصانع األقمشة غير المنسوجة، وإدارة وتشغيل وصيانة المصانع بمفردها ستايرين والترفثا

 أو باالشتراك مع الغير من الشركات أو الهيئات أو األفراد واالندماج مع أي من تلك المنشآت.

أو  وخدمات التأهيل والصيانة لجميع المراكز الصناعية المملوكة للشركات خدمات اإلدارة والتشغيل (0

 الهيئات أو األفراد، وللمدن السكنية والتجارية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.

 تملك مؤسسات صيانة األجهزة والمعدات الصناعية وإدارتها وتشغيلها. (1

تملك األراضي إلنشاء وتطوير المصانع والمستودعات والمشاريع السكنية وبيع وشراء واستغالل األراضي  (3

 رها بالبيع واإليجار لصالح الشركة.والعقارات واستثما

إقامة المعاهد الصناعية وتقديم وتنسيق الدورات التدريبية المتعلقة بتطوير المنتجات البالستيكية بكافة  (5

 أنواعها وإقامة وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صناعات الشركة.

كافة أنواعها والعبوات واألغطية استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات البالستيكية ب (2

البالستكية بكافة أحجامها واألقمشة غير المنسوجة بكافة أنواعها وأغطية األكواب والقوارير المتنوعة 

والقوارير واألكواب البالستيكية المتنوعة ولفات بولي بروبلين ولفات بولي ستايرين ولفات ترفثاالت 

لمصنع من مادة البلويبروبلين، ومصغرات القوراير المصنعة من البولي أثيلين. والقماش غير المنسوج وا

(، والكرتون البالستيكي والكرتون المضلع. والعبوات والبراميل  PETمادة ترفتالت البولي إيثلين )

 البالستيكية مع األغطية، وسليكات الصوديوم المتنوعة.

المنشآت التجارية والسكنية عليها واستثمارها تملك العقارات واألراضي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة  (2

 بالبيع والشراء والتأجير بالنقد أوبالتقسيط.

 تملك الفنادق والمرافق التعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.  (2
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الوقود وإدارتها  إقامة مخازن المواد الجافة والمبردة وأساطيل النقل وورش الصيانة واإلصالح ومحطات (9

 وتشغيلها وصيانتها.

إقامة المشروعات الصناعية المختلفة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بمفردها أو باالشتراك مع غيرها من  (12

 الشركات أو الهيئات أو األفراد. 

 الوكاالت التجارية. (11

 .من الجهات المختصةوتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة 

من خالل مصانعها في المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية، بتصنيع وبيع  شركة تكوينتقوم 

منتجات التغليف البالســتيكية واألقمشــة غير المنســوجة لمجموعة متنوعة من العمالء الخليجيين والدوليين. 

ستيكية التي ت شركة منتجات التغليف البال صناعات األلبان وتبيع ال صناعية متنوعة مثل  صنعها إلى قطاعات 

واألطعمة والعصائر والمشروبات الخفيفة، فيما تبيع الشركة منتجاتها من األقمشة غير المنسوجة إلى أسواق 

القطاعين الطبي والصــحي. ويعتبر عمالء الشــركة من الرواد في قطاعاتهم. وتحافش الشــركة على حصــة 

ــوقية قوية ومتنامية  ــبة س ــواق التي تنافس فيها )بنس ــغرات القوارير  %1132في عدد من األس ــوق مص في س

ــبة  ــعودية وبنس ــة غير المنســوجة بخاصــية الخيوط  %12والقوارير بالمملكة العربية الس في ســوق األقمش

 . المترابطة بالشرق األوسط(

لها رائدة في ســوق األنظمة الصــناعية الخاصــة بالشــركة في تحقيق نمو مســتمر وملحو  جع وقد ســاهمت

سوجة شة غير المن تبلغ الطاقة الكلية للمنتجات البالستيكية حيث  منتجات التغليف البالستيكية وصناعات األقم

سوجة بجميع أنواعها 021بجميع أنواعها حوالي ) شة غير المن سنوياً فيما تبلغ الطاقة الكلية لألقم ( ألف طن / 

 ( ألف طن / سنوياً.30حوالي )

 

م، 0212تفاصيل األنشطة وأبرز ما قامت به الشركة وشركاتها التابعة من أعمال ومشاريع خالل العام  وفيما يلي

إضافة إلى تحليل النتائج التشغيلية والمالية ، وتصورا واضحاً حول هيكلة مجلس إدارة الشركة ومدى التزامها 

 :ةبالئحة الحوكم

 

التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال لرئيسية للشركة وشركاتها األنشطة اوصف ألنواع  (1)

  :الشركة التجارية وإسهامه في النتائج

قطاعيين  فيم 0212نهاية العام  ىحتويتركز نشاطها تصنف شركة تكوين ضمن شركات المواد األساسية 

منها في المملكة العربية السعودية وشركة  أربعتابعة عدد خمس شركات يتوزع على رئيسيين صناعيين 

وفيما يلي  ،واحدة خارج المملكة في مدينة برج العرب الصناعية في اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية

 :وصف ألنواع األنشطة والشركات التابعة
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 أوال ً: الرسم التوضيحي لهيكلية مجموعة شركات تكوين

 والشركات التابعة شركة تكوين المتطورة للصناعات

 

 ثانيا ً: ملخص عن مشاريع الشركة 

 على النحو التالي:اط قطاع صناعة العبوات البالستكية ومصغرات القوارير نش (أ

 مصنع التغليف البالستيكي في األحساء )فرع تكوين( (1

يقوم المصنع بإنتاج صفائح البولي ستايرين، وعبوات البولي ستايرين البالستيكية المشكلة 

( )المقولبة بالنفخ(، EPDHبالحرارة مع أغطيتها، وقوارير البولي إيثيلين عالي الكثافة )

واألغطية واألغشية المقولبة بالحقن، وتضم منتجات هذا المصنع األكواب والعبوات واألغطية 

والقوارير واألغشية ولفات الصفائح المستخدمة لتغليف منتجات األلبان والعصائر واألطعمة 

ه والمرطبات. ويتم بيع منتجات الشركة إلى العمالء في المملكة العربية السعودية والشرق والميا

األوسط. وقد استفادت مبيعات الشركة من زيادة توجه المستهلك النهائي نحو استخدام مواد 

 التغليف البالستيكية الشفافة، وذات األوزان الخفيفة والتي تحافش على المنتج لفترات أطول.

 محافظة األحساء )فرع تكوين( -العبوات البالستيكية بالمدينة الصناعية في مدينة العيون مصنع  (0

محافظة  -مدينة العيون تعمل شركة تكوين على إعادة تهيئة مصنع العبوات البالستيكية في 

للعبوات البالستيكية ومصغرات  التي تمتلكها الشركة والذي سيكون أحد أكبر المصانع األحساء

ير في المملكة العربية السعودية وتضم منتجات هذا المصنع األكواب، والعبوات، واألغطية، القوار

والقوارير، واألغشية، ولفات الصفائح المستخدمة لتغليف منتجات األلبان والعصائر، واألطعمة، 

 والمياه، والمرطبات.

األحساء إلى نقله  وقد تم في جدة )ألتراباك(( PET Preform)مصنع منتجات مصغرات القوارير  (1

 العيون  -

( من مادة البولي اثيلين ترفثاليت PET Preformيتخصص المصنع في إنتاج مصغرات القوارير )

لتر. ويركز المصنع على البيع لشركات تعبئة المرطبات  0،05ميليلتر و 112بسعات تتراوح بين 

تكوين

نيومارينا

(مصر)

:نسبة الملكية

%99تكوين 

%0.5ساف 

%0.5ألتراباك 

شركة الشرق

:نسبة الملكية

%99تكوين 

%1ساف 

بالستيكو

:نسبة الملكية

%99تكوين 

%1ساف 

ألتراباك

:نسبة الملكية

%99تكوين 

%1ساف 

ساف

:نسبة الملكية

%99تكوين 

%1ألتراباك 
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األلبان والعصائر في المملكة التي تشمل المياه المعدنية، والمشروبات الغازية، وشركات تصنيع 

 العربية السعودية والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 مصنع العبوات البالستيكية في جدة )فرع بالستيكو( (3

يتخصص المصنع في إنتاج العبوات والبراميل والقوارير واألغطية واألكواب البالستيكية ومصغرات 

واأللواح واستيراد وتصدير منتجات البالستيك بكافة القوارير وإنتاج األغشية واللفات البالستيكية 

 أنواعها.

 مصنع العبوات البالستيكية في الرياض )فرع بالستيكو( (5

يتخصص هذا المصنع في إنتاج العبوات والبراميل والقوارير واألغطية واألكواب البالستيكية 

يراد وتصدير منتجات ومصغرات القوارير وإنتاج األغشية واللفات البالستيكية واأللواح واست

 البالستيك بكافة أنواعها.

 مصنع شركة الشرق في الرياض (2

يتخصص هذا المصنع في إنتاج أغشية التغليف ولفات البالستيك وإنتاج أكياس وأكواب وعبوات 

وأطباق وأدوات طعام لالستخدام الواحد وجراكن وعبوات وبراميل وأدوات منزلية متنوعة وأكياس 

البولي اثلين وبراميل وأوعية نفايات وصناديق وبروفيالت وأدوات صحية ورقائق للخدمة الشاقة من 

بالستيكية وإنتاج منصات وطبالي وعربات نفايات وكراسي وطاوالت بالستيكية واستيراد وتصدير 

 جميع منتجات الشركة البالستيكية بجميع انواعها.

 مصنع شركة نيومارينا في مصر  (2

وبيع منتجات البالستيك بكافة أنواعها وتصنيع قطع الغيار  يتخصص هذا المصنع في تصنيع

 والتصدير.

 

 :نشاط قطاع صناعة األقمشة غير المنسوجة على النحو التالي (ب

 اإلنتاج األول والثاني  اخط –المنسوجة في األحساء )ساف(  مصنع األقمشة غير( 1

المركبة لالستخدام في القطاعات يقوم مصنع األقمشة غير المنسوجة التابع لساف بإنتاج االنسجة 

الصحية والصناعية والطبية واألنسجة المقاومة للكحول والمضادة للكهرباء اإلستاتيكية التي تستخدم 

لألغطية الجراحية والمالبس الطبية والمالبس الواقية واألنسجة المصنوعة لالستخدامات الصحية 

 ئية.من حفاظات األطفال والبالغين والفوط الصحية النسا

 خطّ اإلنتاج الثالث  –مصنع األقمشة غير المنسوجة في رابغ )فرع ساف( ( 0

يقوم مصنع األقمشة غير المنسوجة التابع لساف بإنتاج األنسجة المركبة لالستخدام في القطاعات 

الصحية والصناعية والطبية واألنسجة المقاومة للكحول والمضادة للكهرباء اإلستاتيكية التي تستخدم 

لألغطية الجراحية والمالبس الطبية والمالبس الواقية واألنسجة المصنوعة لالستخدامات الصحية 

 من حفاظات األطفال والبالغين والفوط الصحية النسائية وكذلك خطوط المعالجة.

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

9 
 

 م2021خالل  في النتائج نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامهاً: ملخص لوصف تأثير كل ثالث

 األنشطة:قطاعات  (أ

 التأثير في النتائج التأثير في حجم األعمال الطاقة اإلنتاجية البيان

اإلنتاج الكلي 

الف طن 

 سنوي

الربح من  النسبة اإليرادات النسبة

 النشاط

 النسبة

 %120 31222 %13 191522 %22 021 قطاع المنتجات البالستيكية  

 %20 12229- %12 003202 %11 30 المنسوجةقطاع األقمشة غير 

 %122 05592 %122 1،315592 %122 101 اإلجمالي

 :القطاعات حسب التوزيع الجغرافي (ب

 التأثير في النتائج التأثير في حجم األعمال الطاقة اإلنتاجية البيان

اإلنتاج الكلي 

الف طن 

 سنوي

الربح من  النسبة اإليرادات النسبة

 النشاط

 النسبة

 %51 11101 %91 1112252 %9232 091 المملكة العربية السعودية  

 %39 10322 %2 92912 %931 12 جمهورية مصر العربية

 %122 05592 %122 1315592 %122 101 اإلجمالي

 

 م2120رابعاً: أبرز معالم األداء خالل العام 

  :م0212الربع األول  في (أ

البالستيكية وشركة نيو مارينا تم االنتهاء من إجراءات تعديل ملكية شركة الشرق للصناعات  (1

إسوة بجميع الشركات التابعة  %99للصناعات البالستيكية لتصبح نسبة ملكية شركة تكوين فيها 

 األخرى.

االنتهاء من نقل السجل التجاري الرئيسي لشركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف )شركة  (0

 صافوال ألنظمة التغليف سابقاً( من جدة إلى األحساء.

نتهاء من إعادة تهيئة مصنع الشركة بالعيون والذي أصبح الصرح األكبر لصناعة العبوات اال (1

البالستيكية لشركة تكوين والبدء في نقل معدات مصنع العبوات الفائقة من جدة إلى األحساء نقالً 

 تدريجيا ولم يحدث  ذلك أي تأثير على عمليات المصنع أو تأخير في طلبات العمالء.

 

  :م0212 الثاني الربعفي  (ب

ولمدة ثالث سنوات م 00/11/0212تبدأ من تاريخ  يمجلس اإلدارة للدورة الثالثة التتم انتخاب أعضاء  (1

وهما االستاذ/ جميل بن عبد اهلل الملحم، واألستاذ/ خالد بن  يدين إلى المجلسودخول عضوين جد

 . بدال من عضوين سابقين ناصر المعمر

 نسختها الثانية.تحديث الئحة الحوكمة في  (0

 :م0212في الربع الثالث  (ج
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تم تعيين مكتب العقل المدبر لالستشارات اإلدارية، وهم خبراء في إدارة مشاريع التحول لمعايير  (1

(، للعمل مع فريق عمل داخلي تم إعداده من قبل إدارة الشركة من ذوي IFRSالمحاسبة الدولية )

 الخبرة والكفاءة لتنفيذ خطة التحول. 

مجلس اإلدارة على إنشاء فرع تسويقي للشركة في المنطقة الحرة لمدينة دبي في اإلمارات  موافقة (0

العربية المتحدة، ضمن إطار الخطة االستراتيجية للمبيعات والتسويق العالمي والتي تسعى الشركة 

 .ء وفتح قنوات تسويق جديدة للشركةمن خاللها إلى زيادة عدد العمال

غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح موافقة الجمعية العامة  (1

 ريال. 952،222،222ريال الى  152،222،222أسهم حقوق أولوية وزيادة رأس المال من 

 

 :م0212في الربع الرابع  (د

 .سهما 22،222،222إنتهاء االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة والبالغ عددها  (1

م والتي تخول الشركة للبدء بممارسة 02/12/0212التجارية من حكومة دبي، بتاريخ صدور الرخصة  (0

 اعمالها التجارية المتعلقة بالتسويق لمنتجات الشركة.

م على إعادة تعيين األستاذ/ عبداهلل بن محمد العثمان رئيساً 00/11/0212وافق مجلس اإلدارة بتاريخ  (1

محمد العثمان عضو مجلس اإلدارة المنتدب، واألستاذ/ لمجلس اإلدارة، واألستاذ/ عبدالمحسن بن 

 /والترشيحات والمكافآت /أحمد علي الزيات أمين السر لمجلس اإلدارة. وتشكيل لجان المراجعة

 ولجنة االستثمار. /واللجنة التنفيذية

لشركة م على تعديل النظام األساسي الجديد ل05/10/0212موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  (3

بتاريخ  1م/قككل والذي تم تعديله بناءا على نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ر

 هـ.02/1/1312

موافقة الجمعية العامة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت   (5

 وات ميالدية.م، ولمدة ثالث سن00/11/0212أعضائها للدورة الجديدة والتي بدأت من تاريخ 

 موافقة الجمعية العامة على نظام الحوكمة لشركة تكوين المتطورة للصناعات بنسختة الثالثة. (2

تلك  ها وتجديدالجودة لمنتجات شهادات على استحقاقهاوالشركات التابعة الشركة  واصلت (2

وشهادة الجودة البريطانية  00222وشهادة األيزو  9221  الشهادات سنوياً والمتمثلة في شهادة األيزو

 (.BRCلمنتجات األغذية ) 

 

)بما في ذلك التغييرات الهيكلية، أو توسعة أعمالها، أو وقف  ط وقرارات الشركة المهمةوصف خط (0)

 :تواجهها خاطرألعمال الشركة وأي موالتوقعات المستقبلية عملياتها( 

 

 واستراتيجية الشركة أوالً: الخطط المستقبلية

تسعى تكوين إلى االستفادة بشكل كبير من مركزها الريادي في قطاعات السوق المختلفة، محلياً  (أ

وعالمياً، لتنفيذ المزيد من التوسعات من خالل تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة. وتنفيذاً لهذه 

بحصة سوقية مسيطرة في قطاع االستراتيجية استحوذت تكوين على شركة بالستيكو التي تحظى 

سوق البالستيك في المملكة والخليج بهدف تحسين وزيادة التنوع في منتجاتها البالستيكية، وزيادة 

 المبيعات ونمو هامش الربح وبالتالي تعزيز حقوق المساهمين.
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تمر و مستتمتع تكوين بسمعة مرموقة تمكنها من تحقيق الكفاءة التشغيلية وتنمية قدراتها بشكل دائم  (ب

كما تهدف الشركة إلى زيادة نسبة حصتها في األسواق المحلية والعالمية و تعزيز نتائجها المالية 

 و أرباحها بما فيه المصلحة لمساهميها و لالقتصاد الوطني.

تتبنى تكوين استراتيجية تقوم على خطط مرسومة بعناية للتوسع في كافة القطاعات، وبالتالي فقد  (ج

ً توسع ية لجميع مصانعها لزيادة الطاقة اإلنتاجية وتلبية متطلبات السوق وتجهيز مصانع وضعت خططا

إضافية مزودة بآالت حديثة ومتطورة بهدف توسيع أصناف منتجاتها بما يساعد في توفير تكلفة 

 التصنيع وتحسين جودة المنتجات وزيادة نسبة المبيعات.

على أنشطة البحث والتطوير التي تعتبر حجر  ولتحقيق أهداف استراتيجيتها تركز تكوين باستمرار (د

 الزاوية في كافة االبتكارات التي عززت من سمعتها في السوق.

كما تسعى تكوين إلى تطوير مشاريعها ومصانعها لتواكب أحدث التطورات في مجال صناعتها و  (ه

كة دائما بالتالي إيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق أكبر نسبة من توطين الوظائف. كما تقوم الشر

بتطوير أعمال آمنة و التركيز على إدارة المخاطر واالستفادة من الخبرات العالمية في مجال أعمالها 

لتصبح من الشركات المتقدمة في مجالها. وتعمل تكوين على تطوير مشاريعها في المملكة وخارجها 

 كخيار استراتيجي لنموها على المدى الطويل لمصلحة حملة أسهمها.

ات تكوين في التعامل مع موظفيها، وعمالئها، ومورديها هي العامل األول لنجاحها، وتقوم إن سياس (و

هذه التعامالت على مبدأ الشفافية، واألمانة، والمصلحة المتبادلة، والعمل الجماعي وغير ذلك من 

 بلية.الركائز األساسية التي تقوم عليها األهداف والخطط االستراتيجية للشركة والتوقعات المستق

 

 ثانياً: خطط الشركة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية

والتعميم رقم  05/21/0213( وتاريخ 3/0922بموجب التعاميم الصادر من هيئة السوق المالية رقم )

م فقد أعدت شركة 11/1/0212( وتاريخ 1/121/12م، والتعميم رقم )ص/10/2/0215( وتاريخ 1/10011/15)ص/

عايير المحاسبة الدولية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين خطة تطبيق متكوين 

م أو بعده ، وتضمين تقرير 21/21/0212القانونيين على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 

على النحو  اإلجراءات التنفيذية لعملية التحول للمعايير الدوليةاإلدارة تفاصيل تلك الخطة وفق  مجلس

 :التالي

 

 :مستجدات سير خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبية الدولية (أ

قامت إدارة الشركة بإعداد خطة للتحول من معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

بكفاءة القانونيين إلى معايير المحاسبة الدولية، والتي تهدف إلى التأكد من أن عملية التحول تتم 

ويسر بحيث تضمن في نهاية المطاف التحول الكامل من اإلطار المحاسبي الحالي الذي تحكمه معايير 

( طبقاً لنسختها المعتمدة من قبل الهيئة IFRSالمحاسبة السعودية إلى معايير المحاسبة الدولية )

الفترات المالية التي  السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك عند إعداد القوائم المالية للشركة عن

 تتضمن خطة التحول اإلجراءات الرئيسية التالية: م.0212تبدأ من أول يناير 

دراسة معايير المحاسبة الدولية ومقارنتها بمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية  (1

عايير المعايير التي يوجد بها اختالفات وما إذا كانت هذه الم للمحاسبية القانونيين وتحديد

 متعلقة ولها تأثير على إعداد القوائم المالية للشركة. 



 
 

 
 

 

12 
 

التعاقد مع أحد المختصين من ذوي الخبرة في مجال التحول إلى معايير المحاسبة الدولية  (0

(IFRSلمساعدة الشركة ) .في وضع خطة عمل لعملية التحول واإلشراف على تنفيذها 

المحاسبية في الشركة للوفاء بمتطلبات  تحديد أي تعديالت قد تكون مطلوبة في األنظمة  (1

 القياس واإلفصاح.

 قياس أي آثار على النتائج المالية للشركة أو مركزها المالي.  (3

 عداد خطة التحول وعرضها على لجنة المراجعة ثم مجلس اإلدارة العتمادها.إ  (5

 

 ير المحاسبة الدوليةمراحل مواكبة الشركة للتحول إلى معاي (ب

بتاريخ على موقع السوق المالية السعودية )تداول(شركة تكوين المتطورة للصناعات  إعلنت

مراحل مواكبتها للتحول إلى معايير  م عن09/21/0212وتاريخ م 02/12/0212م وتاريخ 05/2/0212

 : تلك المراحل الخطوات التاليةوقد تضمنت  المحاسبة الدولية،

 :(0212المرحلة األولي ) أغسطس  (1

سبة الدولية المتعلق باالستعداد للتحول إلى معايير المحا تلك المرحلة وضع الشركة تتضمن

 لما يلي: وفقاً

  إعداد خطة للتحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والمضي في تنفيذها من قبل فريق

 استشاري متخصص تم التعاقد معه لهذا الغرض.

 ،وهم خبراء في إدارة مشاريع التحول لمعايير  تعيين مكتب العقل المدبر لالستشارات اإلدارية

(، للعمل مع فريق عمل داخلي تم إعداده من قبل إدارة الشركة IFRSالمحاسبة الدولية )

 من ذوي الخبرة والكفاءة لتنفيذ خطة التحول. 

 (: 0212المرحلة الثانية )اكتوبر  (0

  المدبر لإلستشارات  االستفادة من خدمات المكتب االستشاري )مكتب العقلاالستمرار في

 .اإلدارية( في إدارة مشروع التحول

  تزويد المكتب االستشاري بكافة المعلومات الالزمة الستكمال إعداد خطة التحول لمعايير

( واإلنتهاء منها ضمن اإلطار والجدول الزمني الذي تم اعتماده IFRSالمحاسبة الدولية )

 لذلك. 

  تحقيق هدفها بإعداد أول قوائم مالية مطابقة  إلىمن خالل هذه المرحلة تسعى الشركة

م، مع أرصدة المقارنة بتاريخ 11/10/0212( بتاريخ IFRSلمعايير المحاسبة الدولية )

م، بحسب المعايير الدولية 0212م، والقوائم المالية األولية للربع األول من عام 11/10/0212

 م.11/1/0212بتاريخ 

 (:0212المرحلة الثالثة )يناير  (1

  تتماشى مع التي  ماليةالقوائم الد مجلس اإلدارة السياسات المحاسبية الالزمة إلعداد ااعتم

 م.1/1/0212د تطبيقها اعتباراً من امعايير المحاسبة الدولية، واعتم

 م 0212إعداد قوائم مالية وفق معايير المحاسبة الدولية للربع األول من عام اإلنتهاء من  تم

 م.0212/21/21إفتتاحي بتاريخ التحول وقائمة مركز مالي 
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 التوقعات المستقبليةالقرارات المهمة واً: ثالث

لمصنع وتعديل السجالت التجارية نقل الملكية وإعادة الهيكلة اإلدارية والقانونية، استكمال إجراءات  (أ

 تكوين ومصنع العيون والتي هي فرع من شركة تكوين لتصبح فرعاً من الشركة التابعة شركة

 بالستيك السعودية ألنظمة التغليف )بالستيكو(.

( مليون جنيه 22العمل على زيادة رأس مال شركة نيو مارينا في جمهورية مصر العربية بمبلغ ) (ب

( مليون جنيه وذلك بناء على موافقة 12( مليون جنيه مصري بدال من )92مصري ليصبح رأس المال )

 م.15/20/0212م بتاريخ 1202مجلس اإلدارة في األحداث الالحقة لعام 

االستمرار في اتخاذ عدد من االجراءات االحترازية لمواجهة انخفاض العملة المصرية بعد قرار تعويم  (ج

الجنيه المصري من قبل الحكومة المصرية وتأثير ذلك على تقييم اصول وأرصدة شركة تكوين في 

 شركة نيومارينا في ظل متابعة األوضاع االقتصادية والسياسات المالية المصرية. 

في عدد من اإلجراءات االحترازية لمواجهة زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه اذ اتخمرار في االست (د

 .الخدمات األخرىالمواد األولية وأسعار  أسعار ضوء زيادة

 االلتزام والمخاطر المتضمنين في الهيكل التنظيمي للشركة الحوكمة و يقسم دعماالستمرار في  (ه

  ضمن إدارة عالقات المستثمرين والشئون القانونية ألهمية دورهما في الشركة.

 

 القوة والمزايا التنافسية للشركةرابعاً : نواحي 

 تتمتع الشركة بنواحي القوة والمزايا التنافسية التالية:

 .فرص قوية للنمو (أ

 .مقومات جذب طويلة المدى  (ب

 .فريق إدارة ذو خبرة واسعة  (ج

 .تنوع األعمال  (د

 .االستفادة المتبادلة والترابط بين األقسام (ه

 .استخدام أحدث المكائن واآلالت مما يعزز من التشغيل االقتصادي لعمليات الشركة (و

 .حصة سوقية رائدة في منتجات التغليف البالستيكية في المملكة (ز

 .عالقات طويلة ومستقرة مع العمالء الكبار وقدرتها المبرهنة على التحالف معهم  (ح

  .م الحكومي للتنمية الصناعيةالدع (ط

 

سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم علقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )المعلومات المت (1)

  :طر ومراقبتهامخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه المخا

مدرجة على اعتبار أن شركة تكوين شركة استثمار صناعي وفي ظل الظروف والمتغيرات الخارجية 

قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ضمن المواد األساسية 

المشار اليها في هذا التقرير، المخاطر  حدوث أو تحقق أي من عناصر في حالبصورة سلبية جوهرية 

ث أو بحدو  ،ثرةغير مؤ كة في الوقت الحاضر أن معظم تلك العناصرالتي يعتقد مجلس إدارة الشرو

جوهرية، أو إذا أصبحت هذه األخيرة  تعتبر غيرأية مخاطر أخرى لم يتسن تحديدها، أو تلك التي 

وفيما يلي  أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة طبقاً لعملياتها التشغيلية ولطبيعة  مخاطر جوهرية.

كذلك يتضمن و وكذلك مخاطر السوقالمخاطر التشغيلية والمخاطر التمويلية والتي تتضمن  نشاطها

 التقرير سياسة إدارة الشركة لتلك المخاطر ومراقبتها.
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 بأي مخاطر تواجهها الشركةأوالً: المعلومات المتعلقة 

 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  (أ

 :مخاطر عدم قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها في التوسع والتنفيذ (1

المجموعة في المستقبل على التنفيذ الفعال لخطط أعمالها واستراتيجيات نموها التي يعتمد أداء 

ببناء وتجهيز وتطوير  تشمل تصنيع منتجات جديدة وتوسيع قاعدة المنتجات التي تصنعها المجموعة

في تنفيذ خطط العمل واستراتيجيات النمو وبناء خطوط  خطوط اإلنتاج. إن إخفاق المجموعة

زمة على النحو المالئم أو انسحاب أو إهمال الشركات المشرفة سوف يؤثر سلباً وبشكل اإلنتاج الال

 ووضعها المالي. جوهري على عمليات المجموعة

 

 :عدم توفر رؤوس األموال المطلوبة لتمويل الخطط واألعمال واستثمارات الشركة (0

مالي ونتائج عملياتها تعتمد االحتياجات التمويلية للمجموعة على رأس مالها وعلى وضعها ال

وتدفقاتها النقدية والتمويل الذي تحصل عليه من الجهات والبنوك الممولة لها، وال تضمن الحصول 

على التمويل الالزم في الوقت المناسب بشروط مقبولة إن دعت حاجة المجموعة لذلك مما سيؤثر 

ت رأسمالية إلجراء أعمال كما من الممكن أن تتحمل المجموعة نفقا سلباً على تنفيذ أعمالها.

صيانة وتحسين مستمر لموجوداتها ومعداتها وذلك إمّا بهدف االلتزام بأي متطلبات قانونية أو 

تنظيمية جديدة تستوجب القيام بهذه األعمال، أو بهدف االلتزام بمعايير جديدة تعتمدها إدارة 

 الشركة في اإلنتاج أو بهدف مواجهة أي مسؤوليات غير متوقعة.

 

 :االعتماد على التمويل والتسهيالت االئتمانية (1

 منوذلك تعتمد الشركة على التمويل والتسهيالت االئتمانية ألعمالها التوسعية وتشغيل منشآتها 

بنوك الجهات التمويلية المختلفة كال قروض قصيرة وطويلة األجل من خالل الحصول على

لغايات وأغراض مختلفة  تلك القروض الشركة وتستخدم ،صندوق التنمية الصناعية السعوديو

شركات مشاريع التمويل الشركة والتي تقوم بها مشاريع التمويل وتمويل رأس المال العامل منها 

الجهات التمويلية أو في حالة عدم قيام  الشركة بأي من تعهداتها مع أي من. يعتبر إخالل التابعة

ر على توفر السيولة الالزمة ألعمال الشركة تجديد التسهيالت فإن ذلك سيؤثالجهات التمويلية ب

 وخطط تطوير خطوط اإلنتاج وخططها التوسعية مما سينعكس سلباً على أرباحها المتوقعة.

 

 :المخاطر المرتبطة بالنقل (3

ال تمتلك الشركة أسطول نقل خاص بها لنقل منتجاتها إلى العمالء، وبالتالي يتم إسناد هذه المهمة 

إلى شركات نقل متخصصة. إن أي تعديل أو تغيير في أنظمة النقل واالشتراطات النظامية المطبقة 

سيكون له  لنقل منتجات الشركة سيؤثر على قدرتها في توريد منتجاتها الى األسواق والعمالء مما

 أثر سلبي على نتائجها وعملياتها وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي. 

 :مخاطر تركز العمالء (5

حيث رئيسيين العمالء إلى مجموعة صغيرة من ال بيعالتعتمد أعمال المجموعة بشكل أساسي على 

ا ينعكس سلبا ممالعمالء الرئيسيين إلى انخفاض المبيعات  ؤالءأي انخفاض في الطلب من هيؤدي 
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المستقبلي  سيكون له أثر سلبي على وضع المجموعةوهذا ، التي تحققها الشركة صافي األرباحعلى 

 ونتائجها المالية وتوقعاتها ووضعها المالي وأسعار أسهمها.

 

 :مخاطر االعتماد على موردين رئيسين (2

تعتمد المجموعة في األغلب على شركة سابك كمورد للمواد الخام )مثل البولي بروبلين والبولي 

ستايرين والبولي إيثلين وترفثاالت البولي إثيلين(. وباستثناء مادة البولي بروبلين التي يتم 

تصنيعها من قبل شركات محلية أخرى، فإن سابك هي المورد الرئيسي المحلي الوحيد لجميع 

مواد األولية التي تستخدمها المجموعة. كما وتقوم المجموعة بشراء ترفثاالت البولي إثيلين من ال

موردين دوليين باإلضافة إلى سابك. بدأت شركة تكوين المستقلة بعد االستحواذ على شركة 

بالستيكو وشركة الشرق وشركة نيومارينا بشراء المواد الخام بشكل مركزي من سابك 

الشركات التابعة وذلك لالستفادة من خصومات مرتبطة بالكميات التي يتم شراؤها  وتوزيعها على

وبالتالي شكلت الجزء األكبر من المبالغ المستحقة للموردين. يؤدي هذا االعتماد على منتجات 

سابك إلى أثر سلبي سواء من ناحية األسعار أو على قدرة الشركة على تصنيع منتجاتها في حال 

 ن توفير المواد الخام الالزمة. توقف سابك ع

 

  :مخاطر عدم وفاء الغير باإللتزامات التعاقدية (2

الشركة عدداً من العقود واالتفاقيات مع العديد من الجهات وفقاً لما تفرضه احتياجات  أبرمت

فإن الشركة  وعليه ،أعمالها من خدمات وتشمل هذه الجهات الموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين

 ة هذه الشركةأو عدم رغبعلى الوفاء بإلتزاماتها  لخطر عدم قدرة الجهة المتعاقدة معهاتتعرض 

بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وعند إخالل هذه الجهات بالتزاماتها ألي سبب من األسباب بما في 

أ تي تنشتها المالية أو تعطل عملياتها، ستصبح المخاطر الئيكون نتيجة إلفالسها أو عدم مال ذلك أن

عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حدة في ظلّ ظروف السوق الصعبة التي يزيد فيها احتماالت 

 عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية تجاه الشركة.

 

 :مرتبطة باآلالت والمعداتمخاطر الال (2

تتألف المنشآت الصناعية التابعة للمجموعة من عدة خطوط إنتاج وآالت على درجة عالية من التعقيد 

لصناعة المواد البالستيكية و األقمشة غير المنسوجة. وفي حالة حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع 

ج الشركة مفاجئ في عمل هذه الخطوط أو اآلالت، فإن من شأن ذلك التأثير بصورة سلبية على إنتا

طيلة مدة الخلل أو العطل أو االنقطاع، وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج 

عملياتها طيلة فترة توقف اإلنتاج. وسيكون هذا التأثير جوهرياً عند استمرار ذلك لفترة طويلة 

 أو عند توقف أكثر من خط إنتاج عن العمل في الوقت ذاته. 

 

 :قدرة الشركة على مواكبة التطورات التقنيةمخاطر عدم  (9

تستخدم الشركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة لتصنيع منتجاتها، ولمواكبة تطورات القطاع 

الصناعي يجب إجراء تحسينات متكررة على المنتجات واستخدام التقنيات المتطورة، وفي هذا السياق 

ر وبرامج مستمرة في تطوير المنتجات بهدف فإنه يوجد لدى الشركة سياسات في األبحاث والتطوي

تحسين جودة المنتج، ولكن ال تضمن الشركة قدرتها على سرعة توفير التقنيات الجديدة وتطبيق 
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األنظمة الخاصة بها على منتجاتها في الوقت المناسب كما أنها ستتكبد تكاليف عالية في هذا المجال، 

المطلوبة من عمالئها في المواعيد المحددة، وسيكون مما سيؤثر على قدرتها في تصنيع المنتجات 

 لذلك أثر سلبي على نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 

  :المخاطر المتعلقة بعدم استقرار أسعار المواد الخام والطاقة والمياه التي تعتمد عليها الشركة (12

ذي ينتج عنه زيادة أسعار المواد في إطار قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه ال

الخام والكهرباء والمحروقات والخدمات المساندة، وباعتبار أن الشركة تعمل في قطاع الصناعات 

التحويلية، وبالتالي فإنها تعتمد في مبيعاتها وربحيتها على توفر وتكلفة المواد الخام التي تخضع 

سيؤدي إلى زيادة أسعار وتكاليف المواد الخام، لتقلبات األسعار. وحيث أن ارتفاع معدالت التضخم 

فإن أداء الشركة سيعتمد جزئياً على قدرتها على إدراج هذه التغيرات في التكاليف ضمن أسعار بيع 

المنتجات. وال تضمن الشركة التحكم في ثبات أسعار المواد الخام أو عدم زيادتها، وفي حال حدوث 

 وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها.ذلك فإنه سيؤثر سلباً على أعمالها 

 

  :المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات (11

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لدعم عملياتها، إال أنها قد تتعرض لمخاطر تعطلها، 

ويشمل ذلك فشل النظام أو عدم قدرة أنظمة الحماية للفيروسات على مواجهة عمليات االختراق 

ة الماهرة أو األخطاء البشرية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء االتصال أو عدم توفر العمال

الالزمة لتشغيل هذه األنظمة وإدارتها. وفي حال حدوث عطل كبير، أو إخفاق متكرر، ستتأثر 

إيرادات الشركة بشكل سلبي وجوهري ولن تتمكن المجموعة من إصدار تقاريرها المالية الدورية 

تائجها في التوقيت المناسب مما يعرضها للمسائلة والعقوبة وبالتالي التأثير على نشاطها ون

 التشغيلية. 

 

 :مخاطر ارتفاع قيمة الديون المشكوك في تحصيلها (10

بعمل مخصصات للديون المعدومة والمشكوك في  من كل عامديسمبر  11الشركة في  تقوم

تحصيلها بشكل عام باإلضافة إلى بعض المخصصات مقابل أرصدة عمالء محددين تعتبرها الشركة 

االئتمان المعتمدة من مجلس  سياسة بموجبقبل اإلدارة.  غير قابلة للتحصيل ويتم تقديرها من

وحيث أنه من الممكن أن تظهر أرصدة أخرى أعلى من المخصص المكون تكوين.  إدارة شركة

فمن الممكن أن تقوم الشركة مستقبالً بتعديل مبلغ للديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها 

ة قيمة الديون المشكوك في تحصيلها مما قد مخصص الديون الذي يتوجب عليها تجنيبه لتغطي

 يؤثر على ربحية الشركة.

 

 :المخاطر المرتبطة بوقف أو تعليق الحوافز الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي في المملكة (11

استفادت المجموعة تاريخياً من الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل دعم التصنيع 

م قروض صندوق التنمية الصناعية الذي يقدفي المملكة، بما في ذلك توفير التمويل من خالل 

ميسّرة لدعم القطاع الصناعي، ودعم البنية التحتية وتوفير األراضي والطاقة والمياه بأسعار 

مخفضّة في المدن الصناعية. وكان لهذه الحوافز دور هام في نجاح المشاريع التي نفذتها الشركة 
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وسيؤدي أي وقف أو تعليق لهذه الحوافز إلى تأثير سلبي على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية 

 ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

 

 :مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة والضرائب المستحقة (13

وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، فإن المجموعة تخضع للزكاة في المملكة وذلك فيما 

الشركاء. تستحق الزكاة وضريبة الدخل وتُحمّل على قائمة  يتعلّق بنسبة مساهمة المساهمين/

إن الشركاء على التوالي ويتم احتساب أية مبالغ إضافية مستحقة  التغيرات في حقوق المساهمين/

وجدت، عند االنتهاء من الربوطات وتحديد تلك المبالغ. ال تستطيع الشركة أن تضمن بقاء أنظمة 

بة الدخل ستؤثر على حالها في المستقبل، وأي زيادة في نسبة ضري الهيئة العامة للزكاة والدخل

ال تستطيع الشركة أن تضمن عدم وجود فروقات زكوية قد تطالب ، كما على ربحية الشركة

دفعها الهيئة العامة للزكاة والدخل وفي حال كانت هذه الفروقات ذات قيمة عالية، سيكون لذلك ب

 أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

 

 :مخاطر االعتماد على التعامالت مع األطراف ذات العالقة (15

ت عالقة تشمل شراء منتجات من ترتبط الشركة حالياً بعدد من االتفاقيات المبرمة مع أطراف ذا

مصانع الشركة، كما أن هناك اتفاقيات ألعمال تقنية معلومات وخدمات وتوريد معدات صناعية 

. ال تضمن الشركة استمرارية االتفاقيات والمعامالت التي يمتد وايجارات أراضي ومباني واستشارات

مجلس إدارة الشركة أو الجمعية تنفيذها إلى فترة من الزمن في المستقبل، حيث قد ال يوافق 

العامة للشركة على تجديد هذه العقود واالتفاقيات، أو ال يوافق الطرف ذو العالقة على تجديد 

تلك العقود واالتفاقيات وفق الشروط التي تحددها الشركة مما سيعرض الشركة إلى مخاطر 

ط وهو ماسيؤثر سلباً على عدم إيجاد بديل لتلك العقود واالتفاقيات بشكل سريع وبنفس الشرو

 عضالب أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلي، ال سيما وأنها تعتمد على تلك االتفاقيات في تسيير

 أعمالها.من 

 

 :المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية (12

قد يحد عدم قدرة المجموعة في الحصول على الغطاء التأميني الكافي من قدرتها على ممارسة 

عملها بالشكل المطلوب، مما سيؤثر على أعمال الشركة. كما أنه من الممكن أن تتعرض الشركة 

أو أعمالها أو المنشآت الصناعية التابعة لها للعديد من الحوادث التي تخرج عن نطاق سيطرتها 

 والتي يمكن أن تؤثر على سير أعمالها، منها الكوارث الطبيعية والحوادث واألعمال التخريبية

و ال تتوفر بشروط واألحداث المرتبطة بالحروب والتي ال تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها أ

باإلضافة إلى ذلك فإن تكرار أحداث أخرى مختلفة مثل الحوادث المفاجئة  .معقولة تجارياً

وانقطاعات العمل أو األضرار المحتملة لمرافق المجموعة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن سوء 

جميعها أمور سوف  ،ألحوال أو الخطأ البشري أو التلوث أو النزاعات العمالية أو الكوارث الطبيعيةا

تؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة أو تعرضها اللتزامات تتجاوز التغطية التأمينية التي 

ائر الخس توفرها، وال تقدم الشركة ضمانات للمستثمرين بأن تكون التغطية التأمينية كافية لتغطية

 الناتجة عن أي أو كل من هذه األحداث.
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 بالسوق المتعلقة  المخاطر (ب

 :مخاطر التقلبات في أسعار صرف العمالت (1

م والريال السعودي مثبت بقيمة ثابتة مع الدوالر األمريكي، وذلك وفقاً للسياسة 1922منذ يونيو 

النقدية الحالية للحكومة، وال يوجد أي ضمان باستمرارية ثبات سعر الصرف المذكور، كما تحصل 

مريكي الشركة على جميع عائداتها تقريباً في الوقت الحالي من المبيعات المقومة بالدوالر األ

كما تدفع بعض تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية بالريال السعودي وذلك على الرغم من أنها 

تدفع عدد من تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية أيضاً بالدوالر األمريكي، وبالتالي تتعرض 

ألجنبية، الشركة للتأثير المحتمل من أي تغيير أو إلغاء لهذا الثبات في سعر صرف العمالت ا

ويحتاج األمر إلى أن تتحوط الشركة بشكل مستمر ضد تعرضها ألية تقلبات في أسعار صرف 

 العمالت األجنبية. 

 

كما أن نتائج الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية نيومارينا قد تتأثر سلبيا نظراً لقرار  

م وأدي ذلك 0212العام  تعويم الجنيه الذي اتخذته الحكومة المصرية خالل الربع األخير من

النخفاض سعر الجنيه المصري بشكل كبير مقابل الدوالر وزيادة المحاذير في تعامالت الدوالر 

. م0212م و 0215الربحية خالل عامي وفقا للسياسة النقدية المصرية التي كانت سببا في انخفاض 

على أو تحسين مستويات إن الجهات الحكومية المختصة في مصر لم تضع سياسة واضحة للمحافظة 

توفر الدوالر لدى البنوك المصرية والشركات مما قد يحد من التعامالت في الدوالر، وبالتالي 

سيزيد ذلك من صعوبة المحافظة على قدرة الشركة في شراء المواد المستوردة الالزمة في 

عة وسهولة. وفي حال عمليات االنتاج )المدفوعة بالدوالر األمريكي( أو إتمام صفقات تجارية بسر

استمرار انخفاض سعر الجنيه المصري وعدم توفر الدوالر األمريكي في البنوك المصرية ستتأثر 

  ربحية الشركة ونتائج أعمالها بشكل سلبي.

 

 :المخاطر المتعلقة بتحويل أرباح شركة نيومارينا من مصر إلى الخارج (0

الدورة اإلنتاجية تعد من أبرز العوائق التي تواجهها إن عملية تحويل األموال إلى الخارج بعد انتهاء 

الشركات العاملة في مصر وذلك يعود إلى النقص الحاد في تداول عملة الدوالر وتوفرها وبالتالي 

إن عدم تمكن شركة  عدم تمكن البنوك المحلية من الوفاء بطلبات تحويل أرباح الشركات للخارج.

لمملكة العربية السعودية سيؤثر سلباً على عائد المستثمرين نيومارينا من تحويل أرباحها إلى ا

 وسينعكس ذلك على نتائج أعمال المجموعة ووضعها المالي.

 

 :المخاطر المتعلقة باالقتصاد السعودي والعالمي (1

تقع معظم أصول الشركة داخل المملكة ونتيجة لذلك، تتأثر عمليات الشركة وقدرتها على تنمية 

االقتصادية المالية والعامة المؤثرة في المملكة. من المتوقع أن يستمر دخل  أعمالها بالتطورات

النفط في لعب دور محوري في التخطيط والتنمية االقتصادية بالمملكة. وعليه فإن استمرار أسعار 

النفط المنخفضة قد تؤثر على اقتصاد المملكة أو خطط اإلنفاق الحكومي، األمر الذي سيكون له 

ت الدقيقة على اقتصاد المملكة بشكل عام مع وجود آثار سلبية على جميع المستويا تأثير سلبي

ونظراً ألن الشركة يوجد لديها شركة تابعة في جمهورية مصر العربية كما أن لالقتصاد. 

الشركة تقوم بتصدير بعض منتجاتها خارج المملكة، فإن أداء الشركة يعتمد أيضاً على األوضاع 
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 الوالدول التي تصدر لها منتجاتها.  ياسية السائدة في جمهورية مصر العربية وفياالقتصادية والس

يوجد أي ضمان بأن الظروف االقتصادية في المملكة و/أو هذه الدول لن تكون أسوأ في المستقبل 

مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها 

 الي و/أو سعر سهمها.ووضعها الم

 

  :المخاطر المتعلقة بالتغيرات في سوق الصناعات البالستيكية (3

إن التقلبات في عدد من عوامل السوق قد تؤثر بشكل سلبي على نتائج الشركة، وتتضمن هذه 

العوامل ظروف االقتصاد المحلي وأنماط االستهالك. وقد تؤدي تحديداً فترات الركود االقتصادي 

النمو المستدام إلى الحد من الطلب على المنتجات الغذائية أو العصائر أواأللبان وبالتالي أو ضعف 

تحد من الطلب على منتجات التغليف البالستيكية لدى الشركة. ونظراً لمحدودية الرؤية 

المستقبلية، سيكون له أثر سلبي على مبيعات ونتائج الشركة و/أو سعر سهمها مرتبط بأي انخفاض 

 طلب على منتجاتها.في ال

 

 :المخاطر الناجمة عن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (5

م. وقد تطرأ تغييرات 0225انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في عام 

في سياسة المنظمة بخصوص استيراد وتصدير المنتجات التي تصنعها المجموعة والمواد الخام 

يؤثر سلبًا على مقدرتها على توفير المواد الخام أو تصدير منتجاتها مما سينتج عنه أثر  بشكل

 سيء على أعمالها وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي وسعر أسهمها.

 

 :المخاطر المتعلقة بالمنافسة (2

تمرار قدرة الشركة على تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية وال يوجد ضمان باس

المنافسة بشكل فعال مع الشركات األخرى في السوق. باإلضافة إلى ذلك، تؤثر سياسات تسعير 

منافسي المجموعة على أدائها المالي، وعالوة على ذلك، فإن الزيادة في العرض على المنتجات التي 

ارها، وبالتالي التأثير سلباً تصنعها بالمقارنة مع الطلب عليها سيؤدي إلى الضغط سلباً على أسع

تعتمد قدرة  على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل عام.

الشركة التنافسية على تميز منتجات شركاتها التابعة عن المنتجات األخرى المعروضة في السوق، 

وفي حال قام المنافسين الحاليين ، لةوذلك من خالل توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار معقو

أو المحتملين بتقديم منتجات ذات جودة أعلى أو ذات أسعار تنافسية أفضل من تلك التي تقدمها 

الشركة فال تضمن الشركة مواكبتها وتكيفها بشكل سريع مع اتجاهات الصناعة المتطورة أو 

 ى نتائج الشركة المالية وربحيتها.متطلبات السوق المتغيرة مما سوف يكون له األثر السلبي عل

 

 والقانونية والرقابية البيئة التشريعيةالمخاطر المتعلقة ب (ج

 :مخاطر تعديل األنظمة واللوائح (1

تخضع أعمال الشركة لألنظمة السارية في المملكة، علماً بأن البيئة النظامية التي تعمل فيها 

الشركة تتعرض للتغيير. إن التغييرات التنظيمية الناتجة عن العوامل السياسية واالقتصادية 

والتقنية والعوامل البيئية يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وأن تحد من تطور الشركة أو 

عمالها. وإذا فرضت األنظمة أو اللوائح الجديدة متطلبات إضافية من االلتزام بها، وإذا اضطرت أ
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الشركة أو شركاتها التابعة إلى تعديل منتجاتها أو عملياتها لاللتزام بهذه األنظمة، فسينتج عن 

ها ذلك زيادة في تكلفة المنتجات، وسيكون لذلك تأثير سلبي على أرباح الشركة وعلى تدفق

 النقدي وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى أسعار أسهمها.

 

إن األنظمة التي تحدد التراخيص التشغيلية المطلوبة للمشاريع في جمهورية مصر العربية تُعدل 

بشكل مستمر، مما يحد من قدرة شركة نيومارينا على مواكبة المتطلبات النظامية الجديدة. ال 

شركة نيومارينا أنها ستتمكن من تطبيق التعليمات واألنظمة الجديدة في الوقت المحدد تضمن 

وإصدار أي تراخيص تشغيلية إضافية ناتجة عن تحديث في اإلجراءات النظامية المطبقة، مما قد 

يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات وغرامات مالية على شركة نيومارينا مما سيكون له أثر السلبي 

 لشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.على أعمال ا

 

 :المخاطر المتعلقة باألنظمة والمعايير البيئية (0

تتطلب أعمال المجموعة المرتبطة بالصناعات التحويلية، االلتزام بالتشريعات واألنظمة والتعليمات 

 المهنية وسالمةالبيئية المطبقة في المملكة والتي تنظّم عدة جوانب منها المعايير البيئية والصحة 

المنشآءات الصناعية والعاملين فيها. ويمكن أن ينتج عن عمليات مصانع المجموعة عدد من مواد 

النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي في حال لم يتم السيطرة عليها وإدارتها 

لوث مصادر المياه بالشكل الصحيح أو في حال تُركت من دون عالج أو إدارة سليمة إلى خطر ت

 والتأثير على نوعية الهواء مما سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة اإلنسان.

إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية سوف يعرض المجموعة إلى مخالفات 

بحيث  أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها والتي ستؤثر سلباً على عملياتها

تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة 

 أعمالها وبالتالي التأثير سلباً على نتائجها المالية وربحيتها.

 

 :مخاطر سحب الترخيص الصناعي (1

تيك تمارس المجموعة نشاطها الصناعي من خالل مصانعها، التي تقوم بتصنيع منتجات البالس

واألقمشة غير المنسوجة في مصانعها المرخصة في األحساء ورابغ والرياض وجدة وجمهورية مصر 

يجب على  العربية. وتمارس الشركة نشاطها الصناعي وفقاً لترخيص صناعية صادرة لكل مصنع.

كل مصنع من مصانع المجموعة في المملكة االلتزام بالشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة 

التجارة على الشركات التي حصلت على تراخيص صناعية، وعلى المرخّص له بمزاولة نشاط 

 خالل صناعي التقدم فوراً لوزارة التجارة بعد البدء بإنشاء المصنع الستكمال البيانات الصناعية من

تقديم معلومات عن إجمالي التمويل والطاقة اإلنتاجية والمواد واآلالت والعمالة المطلوبة ليتسنى 

 لوزارة التجارة تقديم الدعم الالزم وذلك حسب شروط الرخصة. 

 

  :مخاطر عدم االلتزام باألنظمة واإلجراءات الجديدة (3

حل نظام الشركات السابق، والذي أصدر مجلس الوزراء مؤخراً نظاماً جديداً للشركات يحل م

م(. ويفرض النظام الحالي بعض 20/25/0212هـ )الموافق 05/22/1312دخل حيز النفاذ بتاريخ 
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المتطلبات الجديدة التي يتوجب على المجموعة التقيد بها. وقد قامت الشركة بتعديل نظامها 

 األساسي لالمتثال لمتطلبات نظام الشركات الجديد. 

لسوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار بإصدار الئحة جديدة لحوكمة الشركات وتقوم هيئة ا

واإللتزام بالتعليمات الجديد  تطبيقعملية ال إن. وإجراءات تتعلق بالجمعيات العامة ومجلس اإلدارة

نظرا" للتغيرات التي يجب على  ستغرق وقتاً طويالًييمكن أن التي تصدر عن الجهات المختلفة 

القيام بها في اإلجراءات الداخلية الخاصة بها لتحقيق اإللتزام المطلوب. ويؤدي عدم توفر  الشركة

المعنين باإلشراف على لتزام والحوكمة اإلالكادر المهني المؤهل والمدرب وعلى األخص في قسمي 

عرض ، مما قد يتطبيق التعليمات الجديد إلى زيادة فرص التأخر لتحقيق اإللتزام بهذه التعليمات

الصادرة عن الجهات  قواعد اإللزاميةالو محكااألالشركة الى عقوبات أشد صرامة على مخالفة 

سلباً وبشكل جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي أن يؤثر من شأنه الرقابية والذي 

 ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 

 :إساءة األمانة والسرقة واالحتيالمخاطر عدم فاعلية الضوابط الداخلية في مكافحة  (5

تواجه الشركة عدداً من المخاطر الناجمة عن إساءة األمانة والسرقة واالحتيال واالستغالل 

 ،الرغم من وجود السياسات واإلجراءات الداخلية التي تمنع حدوث مثل هذه األفعال على الوظيفي

اءات األمر الذي يترتب عليه حدوث هذا ال تضمن عدم مخالفة هذه السياسات واإلجرالشركة  إال أن

 النوع من المخاطر. 

 

  :المخاطر المتعلقة باالستيراد والتصدير (2

إن فرض متطلبات قانونية أو تنظيمية جديدة، مثل رسوم مكافحة اإلغراق أو التدابير التعويضية، 

حصص االستيراد، والرسوم الجمركية، والعقوبات، والمقاطعة وغيرها من التدابير التي اعتمدتها 

تي السلطات الحكومية، ستؤثر على الوضع التنافسي للمنتجات المصنعة من قبل المجموعة أو ال

تحول دون بيع هذه المنتجات في بعض البلدان، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على نتائج 

 وعمليات الشركة، وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي. 

 

 :مخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة (2

ص على أن توظف فرضت الحكومة في السنوات األخيرة متطلباً على شركات القطاع الخاص ين

االمتثال حيث يعتبر  كل شركة نسبة معينة من المواطنين السعوديين فيما يُعرف بـ "السعودة"

لمتطلبات السعودة أمراً إلزامياً في الوقت الحاضر، وبموجب التعميم الصادر عن وزارة العمل 

دة سعودة من م( يجب على الشركة الحصول على شها 12/22/0220هـ )الموافق21/25/1301بتاريخ 

ال يوجد  وزارة العمل. وقد تقرر وزارة العمل فرض سياسات سعودة أكثر صرامةً في المستقبل.

ضمان بأال تفرض وزارة العمل والتنمية االجتماعية عقوبات مالية أعلى أو لوائح أكثر صرامة، 

سيؤثر  كما ال يوجد ضمان بأال ينخفض عدد الموظفين السعوديين المؤهلين في الشركة، مما

سوف تتأثر قدرة الشركة على الوفاء وبالتالي سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلي. 

بالتزاماتها وطلب قروض حكومية، وأدائها المالي وقدرتها على استقطاب أعداداً إضافية الزمة من 

عودة على النحو الموظفين األجانب بشكل سلبي في حال لم تلتزم الشركة بسياسات ومعدالت الس

الصادر عن وزارة العمل والمطبق من جانبها. باإلضافة إلى ذلك، سوف يؤدي عدم التزام الشركة 
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بسياسات ومعدالت السعودة إلى عدم قدرتها على استقطاب عددٍ كافٍ من غير السعوديين للعمل 

لى تشغيل هذه في مشاريعها الجديدة، وهو األمر الذي سيؤثر بدوره سلباً على قدرة الشركة ع

 المشاريع باإلضافة إلى أرباح الشركة ونتائجها المالية.

 

 :المخاطر المتعلقة بالموظفين األجانب (2

اتخذت حكومة المملكة تدابير وإجراءات لتنظيم توظيف العمال األجانب وفقاً لنظام العمل وأنظمة 

فين األجانب الذين ال اإلقامة والتي تسعى من خاللها إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات والموظ

يعملون لدى صاحب العمل الذي يكفلهم أو يقومون بأعمال ال تتطابق مع المسمى الوظيفي وفقاً 

( خمسة آالف ريال 5،222( ألفي ريال إلى )0،222لرخص إقاماتهم. وفرض غرامات تتراوح مابين )

مل. إن تغريم الشركة لكل عامل مخالف وذلك وفقاً لدليل تفتيش المنشآت الصادر من وزارة الع

أو فرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها باألنظمة والتعليمات المطبقة بهذا الخصوص سوف 

 يؤثر سلبياً على نشاطها ونتائج أعمالها.

 

 :الدعاوى والمنازعات القضائية (9

إن المجموعة قد تتعرض في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها، وال تضمن 

الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معهم كالموردين والموزعين والعمالء 

وسواهم، مما قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية لدى الجهات القضائية المختصة. ونتيجة لذلك، 

المجموعة عُرضة لمطالبات قضائية لدى لجان قضائية وشبه قضائية. وبطبيعة الحال، ال تكون 

يمكن للشركة توقّع نتائج تلك المطالبات عند حدوثها، كما ال تضمن أال يكون لتلك المطالبات 

تأثير جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. كما أن المجموعة ال تستطيع أن تتوقع 

كل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو بش

النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، 

 وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلباً على الشركة. 

 

رتبطة باالتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية والختصاص محاكم أجنبية أو التحكيم المخاطر الم (12

  :الدولي

ـــيرها لقوانين  ـــع في تفس أبرمت المجموعة في معرض أعمالها العديد من االتفاقيات التي تخض

ــل من قبل  ــأ عنها للفص ــعودية، كما تنص هذه االتفاقيات على إحالة أي نزاع ينش أجنبية غير س

حاكم أ قد معهم م عا حد األطراف المت حدوث نزاع مع أ لة  حا ية أو التحكيم األجنبي، وفي  جنب

شركاتها التابعة بناءً على القانون  شركة أو  ضد ال ضائي أجنبي أو قرار تحكيم  صدور حكم ق و

ـــتتعرض لها  األجنبي الواجب التطبيق، فإنه من الممكن أن تكون التبعات القانونية والمالية التي س

شئة  سعودية وفقاً للنظام والنا صدر الحكم من قبل المحاكم ال عن مثل هذا الحكم أكبر مما لو 

 السعودي المطبق وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي. 

   

 تهاثانياً: سياسة الشركة في إدارة المخاطر ومراقب

نظرا" لألهمية الكبيرة لوظيفة إدارة المخاطر ومراقبة اإللتزام، وإدراكا" من مجلس اإلدراة واللجان  (أ

من خالل اللجنة التنفيذية بالموافقة على دارة اإلمجلس المنبثقة عنه ألهمية هذه الوظيفة فقد قام 
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ستثمرين والشئون إدارة عالقات الم إنشاء قسم المخاطر واإللتزام والشؤون القانونية كجزء من

السياسات واإلجراءات الالزمة إلدارة المخاطر ومراقبة اإللتزام في د ااعتم، حيث تم الحقا" القانونية

 من قبل مجلس اإلدارة. الشركة 

قام قسم المخاطر واإللتزام باعداد الخطة واإلجراءات الالزمة لتطبيق عملية إدارة المخاطر ومراقبة  (ب

 اعتمادها من قبل اإلدارة التنفيذية للشركة.اإللتزام في الشركة وتم 

إدارة المخاطر في الشركة من خالل تعريف هذه المخاطر يقوم قسم المخاطر وااللتزام بالعمل على  (ج

وتقييم وسائل السيطرة عليها ومراقبتها ورفع التقارير بخصوص هذه األعمال، باإلضافة إلى ما 

م الشركة والشركات التابعة باألنظمة والقوانين يقوم به القسم من عملية مراقبة لمدى إلتزا

والتعليمات التي تصدر عن الجهات الرقابية المختلفة في األماكن التي تمارس الشركة نشاطها فيها، 

في هذا المجال، ويرفع تقاريره إلى الجهات  فريق العمل المحترف والمتخصصوذلك من خالل 

 المختصة عن نتائج أعمال إدارة المخاطر ومراقبة اإللتزام.

ق من تطبيق السياسات المختلفة التي يؤدي أي تجاوز فيها إلى وم قسم المخاطر وااللتزام بالتحقيق (د

صالح وسياسة اإلبالغ حدوث خرق لقانون أو تعليمات معينة، منها على سبيل المثال سياسة تعارض الم

 .قواعد السلوك المهنيوسياسة اإلحتيال و

 لتزامعدم اإلمخاطر لمكافحة ما قد ينجم عن الالزمة  خطواتالتتخذ الشركة بشكل مستمر  (ه

تقوم بعمل ما يلزم من إجراءات تصحيحية للمخاطر المصنفة على أنها عالية و باألنظمة والقوانين

تخفيف من االثار السلبية التي قد لوذلك لفي سجل المخاطر العام  أو متوسطة والوارد ذكرها

 تنتج في حال تحقق حصول مثل هذه المخاطر. 

إدارة المخاطر وااللتزام وإدارة الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمخاطر الواردة قسم يتم التنسيق بين  (و

 في تقرير المراجعة الداخلي.

ومراقبة اإللتزام جزء ال يتجزأ من منظومة الحوكمة المتبعة في تعتبر سياسة إدارة المخاطر  (ز

م على نظام الحوكمة المحدث في 0212وافقت الجمعية العامة للشركة في ديسمبر وقد  ،الشركة

السياسات واللوائح  ومراقبة اإللتزام سياسة إدارة المخاطروالذي يضم باإلضافة إلى نسخته الثالثة 

 التالية:

 الداخلي.دليل التدقيق  (1

 سياسة اإلفصاح. (0

 سياسة وإجراءات اإلبالغ. (1

 سياسة تعارض المصالح. (3

 سياسة وإجراءات مكافحة اإلحتيال. (5

 دليل وميثاق السلوك األخالقي والعالقة مع أصحاب المصالح. (2

 

 الخمس األخيرة: المالية لسنواتول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في اأص (3)

 /ق بتاريخ191بموجب القرار الوزاري رقم  - مدرجة سعودية شركة مساهمةن شركة "تكوين" هي إ

قد أدرجت الشركة في السوق المالية السعودية تداول في فبراير وم، 23/10/0212هـ الموافق  02/10/1311

 :وات الخمس األخيرةنعن الس للشركةالمالية األصول والخصوم والنتائج  يلي بيانوفيما . م0210
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 الموحدةملخص قائمة الدخل 

 م0212م إلى عام 0210قائمة الدخل الموحدة للشركة خالل الفترة من عام 

م0210 العملة: ألف ريال م0211  م0213  م0215  م0212   

 1،315،592 1،212،322 222،229 211،200 229،252 المبيعات

(532،999) تكلفة المبيعات  (215،211)  (232،129)  (1،512،251)  (1،009،222)  

اإلجماليالربح   100،252 95،111 101،092 129،213 125،922 

(01،515) مصروفات عمومية وإدارية  (02،222)  (30،022)  (91،525)  (122،092)  

(15،293) مصروفات بيع وتسويق  (02،212)  (19،320)  (20،002)  (51،922)  

(322) مصروفات أبحاث وذات عالقة  (522)  (0،220)  (0،112)  (1،111)  

التشغيلربح   23،220 32،212 52،252 11،291 05،592 

( 2،229) مصروفات تمويلية  (10،215)  (15،001)  (39،012)  (22،232)  

ربح محقق من استثمارات محتفش 

 بها للمتاجرة
- 13،210 12،222 13،125 - 

ربح غير محقق من استثمارات 

 محتفش بها للمتاجرة
- 3،901 9،321 - - 

أخرى، الصافي)مصروفات(/إيرادات   1،025 (5،202)  112 (1،252)  (10،112)  

صافي )الخسارة(/الربح قبل الزكاة 

 الشرعية
22،112 32،132 21،511 (01،015)  (55،022)  

(0،201) الزكاة الشرعية  (0،922)  (2،022)  (1،222)  (0،223)  

(02،100) 55،101 33،122 25،112 صافي )الخسارة(/الربح  (52،092)  
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 ملخص قائمة المركز المالي الموحدة

 م(0212 ىم ال0210قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في نهاية السنوات الخمس األخيرة )

م11/10/0210 العملة: ألف ريال م11/10/0211  م11/10/0213  م11/10/0215  م11/10/0212   

      الموجودات

      موجودات متداولة

حكمه النقد وما في  32،223 22،921 11،212 122،293 31،029 

 - - 52،091 3،210 - استثمارات محتفش بها لغرض اإلتجار

 131،215 310،210 012،522 199،512 122،002 ذمم مدينة، الصافي

 110،110 352،225 025،122 122،229 190،190 مخزون، الصافي

 22،222 113،291 32،291 32،051 02،010 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 292،191 1،291،100 202،959 399،231 330،215 إجمالي الموجودات المتداولة

      موجودات غير متداولة

 1،022،212 1،010،925 212،192 522،213 311،251 أصول ثابتة

 112،313 132،251 11،529 11،131 12،131 موجودات غير ملموسة

غير المتداولةإجمالي الموجودات   301،990 521،155 231،925 1،522،202 1،535،212 

 0،130،001 0،251،232 1،022،223 1،222،292 223،222 إجمالي الموجودات

      المطلوبات

      مطلوبات متداولة

 212،350 211،222 522،393 329،235 190،120 قروض قصيرة األجل

وطويلة األجلالجزء المتداول من قروض متوسطة   55،921 12،205 12،225 012،212 21،520 

 019،119 109،932 109،992 19،255 119،012 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 12،352 13،222 2،910 1،291 1،232 الزكاة المستحقة

 931،251 1،121،912 252،122 503،112 121،009 إجمالي المطلوبات المتداولة

      مطلوبات غير متداولة

 303،223 221،990 111،025 22،215 23،322 قروض متوسطة وطويلة األجل

 12،222 32،905 9،922 2،322 2،012 مكافأة نهاية الخدمة

ر المتداولةيإجمالي المطلوبات غ  22،222 93،501 101،125 200،912 321،221 

 1،325،300 0،192،202 222،020 212،212 331،915 إجمالي المطلوبات

المساهمين حقوق       

 952،222 152،222 152،222 152،222 122،222 رأس المال

 13،212 09،319 09،319 01،222 19،332 احتياطي نظامي

 03،251 20،231 129،121 22،020 121،103 أرباح مبقاة

(2،319) - - - احتياطي تحويل عمالت أجنبية  (51،922)  

 912،221 355،201 322،520 350،159 300،220 مجموع حقوق المساهمين

 0،130،001 0،251،232 1،022،223 1،222،292 223،222 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 :والشركات التابعة التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة (5)

 م0212العام  الشركة وشركاتها التابعة بيعاتم إجمالي (أ

 ()القيمة بااللف ريال

 المنتجات

 

 السنة
اجمالي 

 المبيعات

 التوزيع الجغرافي

المنطقة 

 الشرقية

المنطقة 

 الوسطى

المنطقة 

 الغربية
 التصدير مصر

منتجات التغليف والتعبئة 

البالستيكية ومصغرات القوارير  

 والمواد الصحية والطبية 

0212 1،303،115 129،123 513،319 009،513 115،222 122،010 

0215 1،212،322 009،192 505،213 112،052 115،921 511،122 

 

 تحليل مبيعات الشركة بالرسم البياني: (ب
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 :الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة (2)

 )االف الرياالت( - م مقارن مع السنة السابقة0212النتائج التشغيلية لعام 

م0215 العملة: ألف ريال م0212  -التغيير + أو   

نسبة 

التغيير 

% 

120،221- 1،315،592 1،212،322 المبيعات  -12،20%  

(1،512،251) تكلفة المبيعات  (1،009،222)  -129،035  -02،12%  

2،123+ 125،922 129،213 الربح اإلجمالي  +1،31%  

(91،525) مصروفات عمومية وإدارية  (122،092)  +15،225  +12،15%  

(20،002) مصروفات بيع وتسويق  (51،922)  -02،011  -0220%  

(0،112) مصروفات أبحاث وذات عالقة  (1،111)  -1،221  -92،10%  

11،925+ 05،592 11،291 ربح التشغيل  +93،22%  

(39،012) مصروفات تمويلية  (22،232)  +19،511  +12،19%  

)مصروفات(/إيرادات أخرى، .

 الصافي
(10،129)  (10،112)  -121  -1،31%  

صافي )الخسارة(/الربح قبل 

 الزكاة الشرعية
(01،015)  (55،022)  +10،251  +52،92%  

(1،222) الزكاة الشرعية  (0،223)  -1،221  -91،92%  

(02،100) صافي )الخسارة(/الربح  (52،092)  +12،122  +50،22%  

 

 نتائج السنة السابقة:أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن 

يعود سبب االرتفاع في صافي الخسارة خالل العام الحالي مقارنة مع صافي الخسارة خالل العام السابق  (1

الى ارتفاع المصاريف االدارية والعمومية ومصاريف التمويل وشطب أصول غير ملموسة لتتواكب مع 

يم الجنيه المصري بعد قرار التعويم، تطبيق المعايير الدولية إضافة إلى تسجيل عمليات إعادة تقي

وانخفاض  %1،55بالرغم من انخفاض تكاليف المبيعات الذي كان له أثر في زيادة مجمل الربح بنسبة 

مصاريف البيع والتوزيع ومصاريف البحث والتطوير والذي كان له أثر في زيادة الربح التشغيلي 

 (.%22،93بنسبة )

 1212مليون ريال مقارنة ب  1315م مبلغ 0212ديسمبر  11المنتهية في بلغت المبيعات االجمالية للسنة  (0

وذلك بسبب انخفاض أسعار المواد  12مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 

 األولية والذي ترتب عليه انخفاض أسعار بيع منتجات الشركة طبقا للعقود الملتزمة بها الشركة.

مليون  912،2م مبلغ 0212ديسمبر  11مساهمين )بعد استبعاد حقوق االقلية( كما في بلغ إجمالي حقوق ال (1

وذلك بسبب زيادة  % 125،2م بزيادة قدرها 0215ديسمبر  11مليون ريال كما في  355ريال مقارنة ب 

 مليون ريال والذي أقرته الجمعية العامة غير العادية 952مليون ريال الي  152رأس المال الشركة من 

 م.01/29/0212للشركة بتاريخ 

تم احتساب خسارة السهم بناءا على زيادة راس المال التي تم اقرارها في الجمعية العامة غير العادية  (3

مليون سهم، حيث تم احتساب الخسارة للفترة  95مليون سهم الى  15م من 01/9/0212الخامسة بتاريخ 
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، وللفترة المماثلة من العام 39250232ى عدد االسهم عل 52092222الحالية من خالل قسمة صافي الخسارة 

 12152222على عدد االسهم  02100222السابق من خالل قسمة صافي الخسارة 

 
 ن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:ختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة مإيضاح ألي ا (2)

 المعتمدة منال يوجد أي اختالف في إجراءات إعداد القوائم المالية للشركة عن المعايير المحاسبية 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد التزمت الشركة بإعداد القوائم المالية عن السنة المنتهية في 

 .للمعايير المعتمدةم طبقاً 11/10/0212

 

 الدولة المحل الرئيس و لكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسورأسمالها ونسبة متابعة اسم  كل شركة  (2)

 :لعملياتها والدولة محل تأسيسها

 وذلك على النحو التالي: شركات تابعة ةلدى شركة "تكوين" خمس

 اسم الشركة

رأسمال 

الشركة 

بالمليون )

 (ريال

 نسبة الملكية

 نشاط الشركة الرئيسي

الدولة 

المحل 

 الرئيس

 لعملياتها

الدولة 

المحل 

 تأسيسها

0212 0215 

شركة صناعة 

العبوات الفائقة 

 المحدودة )الترباك(

05 99% 99% 

 المصنعة القوارير مصغرات إنتاج

 البولي ترفثاالت مادة من

 PETإثيلين

السعودية 

 جدة

السعودية 

 جدة

 مصنع شركة

  األنسجة المتطورة

)ساف( وفرع 

 الشركة برابغ

11132 99% 99% 

 المنسوج غير القماش/الفيلم إنتاج

 بروبلين  البولي مادة من والمصنع

السعودية  

 االحساء

 وفرع رابغ

السعودية  

 االحساء

 وفرع رابغ

شركة بالستيك 

السعودية ألنظمة 

 التغليف )بالستيكو(

13033 99% 99% 

إنتاج جميع أنواع القوارير 

البالستيكية واألغطية البالستيكية 

 واللفات  

السعودية  

 االحساء

 جدة/الرياض

 السعودية

 جدة

شركة الشرق 

للصناعات 

 البالستيكية
21،2 99% 99% 

إنتاج أكياس وروالت بولي أثيلين 

وأكواب وعبوات وأطباق لالستخدام 

الواحد من البولسترين وجراكن 

وبراميل وأكياس للخدمة وعبوات 

الشاقة وسطول وأوعية نفايات 

 وصناديق بالستيكية

 السعودية 

 الرياض

 السعودية 

 الرياض

شركة نيو مارينا 

للصناعات 

 البالستيكية

مليون  12

جنيه 

 مصري

99% 99% 

إنتاج جميع أنواع العبوات 

 البالستيكية ومصغرات القوارير

 مصر 

 اإلسكندرية

 مصر 

 اإلسكندرية
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 :تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة (9)

م أي إصدارات أو أسهم وأدوات دين 0212خالل العام المالي لشركة تكوين لم تصدر الشركات التابعة 

  .العربية السعودية داخل المملكة

بالشركة التابعة م ذات العالقة بإصدارات األسهم، والمتعلقة 0212الى األحداث الالحقة لعام جدر اإلشارة ت

 شركة تكوين إدارةوافق مجلس  شركة نيومارينا للصناعات البالستكية، حيث في جمهورية مصر العربية

واعتبار  ،مليون جنيه 92مليون جنيه الى  12م على زيادة رأسمال شركة نيومارينا من 15/20/0212في تاريخ 

)ستون مليون جنيه مصري(  22،222،222البالغ قدرها من قيمة الزيادة النقدية  %122سداد نسبة أنه قد تم 

ئن للمساهم وفقا والمسددة من المساهم شركة تكوين المتطورة للصناعات تمويال من رصيد الحساب الدا

فقة وموا ،م وشهادة المحاسب القانوني11/10/0212المدققة والمعدة كما في نيومارينا شركة لميزانية 

والجهات الرسمية المصرية  بالهيئة العامة لالستثمار الصادرة فى هذا الشأن يدقطاع متابعة االداء االقتصا

 على ذلك.

 

 توزيع األرباح:الشركة في سياسة وصف ل (12)

 ( من النظام األساسي للشركة على:32( و )32نص المادة )ت

على توزعّ أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى  (أ

 الوجه اآلتي:

( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية %12يجنّب ) (1

 ( من رأس المال المدفوع.%12وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )

يوزع من الباقي، بعد صدور قرار من الجمعية العامة بالموافقة على توزيع األرباح، دفعة  (0

 ( من رأس المال المدفوع.%035أولى للمساهمين ال تقلّ عن )

( من صافي األرباح بعد خصم االحتياطيات %12يدفع ألعضاء مجلس اإلدارة مكافأة بنسبة ) (1

( من رأس %5التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )

المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي مال الشركة المدفوع على أن يكون استحقاق هذه 

يحضرها العضو. وفي جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة 

 من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة الف ريال.

يجوز للشركة تجنيب نسبة معينة من صافي األرباح كاحتياطي اتفاقي يخصص لألغراض  (3

 جمعية العامة.التي تقرها ال

يجوز للجمعية العامة أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي  (5

 الشركة أو لمعاونة ما قد يكون قائما من تلك المؤسسات.   

تدفع األرباح المقررّ توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً  (ب

 تي تصدرها وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية.للتعليمات ال

 

مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة  وصف ألي (11)

( من قواعد 35أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ) الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم(

 :رةالحقوق خالل السنة المالية األخي التسجيل واإلدراج وأي تغيير في تلك

 .م0212ال يوجد خالل العام 
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تعود ألعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار وصف ألي مصلحة  وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب  (10)

وأي تغيير في تلك  في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعةالتنفيذيين وأقربائهم 

 :المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

التنفيذيين وأقربائهم في يبين الجدول التالي عدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 :الشركة

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 االسم

 األسهمعدد 

في  بداية 

 الفترة

نسبة 

الملكية في  

بداية 

 الفترة

صافي 

التغير 

خالل 

 الفترة

نسبة 

التغير 

خالل 

 الفترة

عدد األسهم 

في نهاية 

 الفترة

نسبة الملكية 

في نهاية 

 الفترة

 %231022 2،953،532 %295135+ 2،951،532 %2،2209 1222 عبد اهلل بن محمد العثمان  (1

 %232322 5،212،532 %52025+  %2،209 12،222 بن محمد العثمان عبد المحسن (0

 %232215 212،313 - - %0،191 212،313 خالد بن عبد الرحمن الراجحي (1

 %23221002 1،122 - - %2،221 1،122 جورج انطونيوس ابراهام (3

لعزيز  (5 ـــليمــان بن عبــد ا د. س

 التويجري
1،222 2،2209% - - 1،222 23221251% 

 عبد العزيز بن صالح الربدي  (2

 م01/11/0212انتهت عضويته بتاريخ 
1،122 2،221% - - 1،122 23221002% 

 موسى بن عبد المحسن الموسى (2

 م01/11/0212انتهت عضويته بتاريخ 

 

1،992 2،2252% 1،395 +23392% 1،391 2322122% 

 جميل بن عبد اهلل الملحم  (2

 م00/11/0212بدأت عضويته بتاريخ 
- - 0،522 23220210 0،522 23220210% 

 خالد بن ناصر المعمر  (9

 م00/11/0212بدأت عضويته بتاريخ 
- - 1،222 23221251 1،222 23221251% 

 سهم ) خمسة وثالثون مليون سهم(. 15،222،222م بلغ  21/21/02212عدد أسهم الشركة في بداية الفترة (أ

 سهم ) خمسة وتسعون مليون سهم (. 95،222،222م بلغ 11/10/0212ية الفترة اعدد األسهم في نه (ب

مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء  مصلحة وأوراقباستثناء ما ذكر أعاله ال يوجد أي و (ج

الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من  إدارةمجلس 

 شركاتها التابعة.
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( وكشف قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلكالمعلومات المتعلقة بأي  (11)

بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خالل 

 :السنة

 

  م:11/10/0212جدول ملخص القروض القائمة والسداد كما في  أوال ً:

الجهة 

المانحة 

 للقرض

تاريخ 

 القرض

مدة 

 القرض

تاريخ  أصل مبلغ القرض

أول 

 قسط

تاريخ 

آخر 

 قسط

رصيد 

القرض 

في 

 0212يناير

المستلم 

من 

القرض 

خالل 

0212 

المدفوع 

خالل  

0212 

رصيد 

القرض 

في 

ديسمبر 

0212 

قصير 

 األجل

طويل/متوسط 

 األجل

بنوك 

تجارية 

 محلية

قروض 

قصيرة 

األجل 

وقروض 

 مرحلية

 

يناير 

0212 

 

 

سنة 

 وأقل

 

211،222 
 

- 

- 

 

- 

 
211،222 - 021،032 212،350 

بنوك 

تجارية 

 محلية

قروض 

طويلة 

ومتوسطة 

 األجل 

مارس 

0215 

سبع 

 سنوات
- 229،522 

 مارس 

0212 

مارس 

0200 
229،522 - 393،205 123،225 

 

صندوق 

التنمية 

 الصناعية

 تكوين

 

يونيو 

0212 

ست 

 سنوات

 

- 
09،0 

 

 يناير

 0212 

 

 

 مايو

 0212 

 

0،522 

 
- 

0،522 

 

- 

 

صندوق 

التنمية 

 الصناعية

 الترباك

ديسمبر 

0210 

 

سبع 

 سنوات

 

 

- 
01395 

 ديسمبر

 0211 

 

أكتوبر 

0219 

 

9،222 

 
- 1،211 

2،222 
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صندوق 

التنمية 

 الصناعية

 ساف

يناير 

0211 

سبع 

 سنوات

 

 

- 
1053222 

يوليو 

0215 

نوفمبر 

0201 

 

101،022 - 2،522 115،222 

 

 القروض والتسهيالت التي حصلت عليها شركة تكوين:ايضاح عن  : ً ثانيا

 :قرض مجمّع مع البنك العربي الوطني وبنوك أخرى

م( حصلت الشركة على قرض مجمّع اسالمي بطريقة 11/21/0215هـ )الموافق 02/25/1312بتاريخ  (1

 المرابحة متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية من ثالثة بنوك هي:

  العربي الوطني )البنك الرئيس نيابة عن المشاركين في تسهيالت المرابحة( البنك

 )"البنك العربي"(

 )"مجموعة سامبا المالية )"سامبا 

 بنك البالد 

حيث تم استخدام  ،( مليار وثالثمائة مليون ريال1،122،222،222وقد بلغ الحد األقصى لهذه التسهيالت ) (0

 القرض لألغراض التالية:

  ( تسعمائة وعشرة ماليين ريال:912،222،222)مبلغ وقدره 

تم استخدامه لتمويل عملية االستحواذ على بالستيكو )وشركاتها التابعة، شركة الشرق 

 ونيومارينا(. وقد تم تقسيم المبلغ بين البنوك وفقاً لما يلي:

 ( ثالثمائة وخمسة ماليين ريال.125،222،222البنك العربي: مبلغ وقدره ) 

 :( ثالثمائة وخمسة ماليين ريال.125،222،222وقدره ) مبلغ سامبا 

 :( ثالثمائة مليون ريال.122،222،222مبلغ وقدره ) بنك البالد 

 ( ثالثمائة وتسعون مليون ريال:192،222،222مبلغ وقدره ) 

تم استخدامه لتمويل رأس المال العامل للشركة. وقد تم تقسيم المبلغ بين البنوك وفقا 

 لما يلي:

 ( مائة وخمسة وتسعون مليون ريال.195،222،222مبلغ وقدره ) لعربي:البنك ا 

 :( مائة وخمسة وتسعون مليون ريال.195،222،222مبلغ وقدره ) سامبا 

وباالستناد إلى عقد المرابحة فقد قامت شركة العثمان القابضة بتقديم كفالة لقيمة هذا القرض  (1

تسجيل الرهون التالية على المجموعة في المملكة ضماناً لسداد القرض، إضافة إلى ذلك فقد تم 

 لدى المركز الموحد لتسجيل الرهون في الهيئة العامة لالستثمار وفقا للجدول التالي:

 الرهون المسجلة لدى المركز الموحد لتسجيل الرهون لقرض المرابحة المجمّع

رقم تسجيل  الراهن المرتهن

 الرهن

تاريخ 

 التسجيل

 وصف الرهن

البنك 

 العربي

رهن حسابات العائدات لتكوين استناداً إلى  م02/23/0215 322 تكوين

عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 

 م.11/21/0215
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البنك 

 العربي

تحويل عائدات عقد البيع المبرم بين  م02/23/0215 325 تكوين

تكوين وشركة العثمان لالنتاج والتصنيع 

 الزراعي )ندى(. 

البنك 

 العربي

( حصة مملوكة من 11،292،222رهن ) م21/29/0215 500 تكوين

تكوين في رأس مال شركة بالستيكو 

استناداً إلى اتفاقية الرهن الموقعة بتاريخ 

 م.25/25/0215

البنك 

 العربي

( حصة مملوكة من ساف 130،322رهن ) م21/29/0215 501 ساف

في شركة بالستيكو استناداً إلى اتفاقية 

 م.25/25/0215بتاريخ  الرهن الموقعة

البنك 

 العربي

رهن حسابات العائدات لساف استناداً إلى  م02/23/0215 322 ساف

عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 

 م.11/21/0215

البنك 

 العربي

شركة 

 الشرق

رهن حسابات العائدات للشرق للبالستيك  م02/22/0215 521

استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات 

 م.25/25/0215بتاريخ 

البنك 

 العربي

رهن حسابات العائدات أللتراباك استناداً  م02/23/0215 322 ألتراباك

إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 

 م.11/21/0215

البنك 

 العربي

رهن حسابات العائدات لبالستيكو استناداً  م02/22/0215 522 بالستيكو

بتاريخ إلى عقد التنازل ورهن العائدات 

 م.25/25/0215

البنك 

 العربي

تحويل عائدات عقود التوريد الخاصة  م02/12/0215 522 بالستيكو

ببالستيكو استنادا إلى اتفاقية تحويل 

 م.25/25/0215العقود المبرمة بتاريخ 

 

وتبعاً لقرض المرابحة فقد تم توقيع عقد وكالة استثمار، حيث قامت تكوين بتعيين البنك العربي  (3

الوطني كوكيل استثمار ينوب عنها في شراء سلع محددة وفقاً لعقد المرابحة كما تم أيضاً 

 تعيين البنك العربي الوطني وكيال عن بنك البالد وسامبا لبيع السلع. 

نوات ونصف. حيث يسدد على اثنا عشر قسطاً، يستحق القسط األول منها تبلغ مدة العقد سبع س (5

( خمسة وأربعين 35،222،222بعد سنة من تاريخ التوقيع، وقامت الشركة بسداد أول قسط بقيمة )

م. وبموجب اتفاقية قرض المرابحة المجمّع فقد تعهدت الشركة 0212مليون ريال في شهر مارس 

 بالتعهدات التالية:

  الرهون في المركز الموحد لتسجيل الرهون لدى الهيئة العامة لالستثمار.تسجيل 

 .إبالغ البنك العربي بأي تعديالت على النظام األساسي والسجل التجاري للشركة 
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  إبالغ البنك العربي بأي مخالفة أو خرق للتعهدات والتأكيدات التي وافقت عليها الشركة

خالفة يتوجب على الشركة تقديم خطة زمنية في العقود الموقعة وفي حال حصلت أي م

 لتصحيح األوضاع.

  أن تحافش شركة العثمان القابضة وشركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه

 من رأس مال تكوين. %51المحدودة مجتمعتين على ما ال يقل عن 

 ى أن يحافش محمد عبداهلل العثمان وعبداهلل محمد العثمان وعبدالمحسن محمد العثمان عل

 من حصص رأس مال شركة العثمان القابضة )ضامن شركة تكوين(. %51ما ال يقل عن 

هـ )الموافق 12/25/1312وقد وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ  (2

م( على هذه التسهيالت وقد تم اإلعالن عن نتائج الجمعية على موقع تداول بتاريخ 21/21/0215

 م(.20/21/0215ـ )ه11/25/1312

ستقوم الشركة باستخدام صافي متحصالت االكتتاب لسداد كامل أو جزء من المبلغ المتبقي  (2

المذكور أدناه والخاص بقرض المرابحة المجمّع، وذلك للوصول إلى هيكل رأس المال األمثل 

باسترجاع قيمة للشركة. واستناداً إلى تاريخ سداد الدفعات المقدمة سيتاح للشركة المطالبة 

األرباح المستحقة للبنك بحسب جدول السداد، المترتبة عن القرض، والتي تدفعها الشركة مقدما. 

( تسهيالت تمويل عملية 1سيتم حسم الدفعات المقدمة من إجمالي قيمة القرض المقسم إلى ))

ترتب على الشركة ( تمويل رأس المال العامل(. لن ي0االستحواذ على بالستيكو وشركاتها التابعة )

 أي غرامات نتيجة لسداد الدفعات مقدماً.

 

 :استخدام الزيادة في رأس المال ألغراض تخفيض مديونية الشركةايضاح عن  ثالثا:

م وبعد خصم 0212مليون خالل الربع األخير من العام  222في ضوء اصدار أسهم حقوق األولية بمبلغ 

وخمسمائة ( خمسمائة واحد وثمانون مليون 521،5مصروفات االصدار فقد قامت الشركة بسداد مبلغ )

ركة بصافي م، ليتم تخفيض مديونية الش0212الف ريال سعودي الي البنوك الدائنة حتي نهاية ديسمبر 

وذلك وفق ما اعلنت عنه الشركة عند االعالن عن موافقة مجلس اإلدارة  قيمة أسهم حقوق األولوية.

 على زيادة راس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

 

 قروض صندوق التنمية الصناعية التي حصلت عليها شركة تكوين:ايضاح عن  رابعا:

 (1121)قرض صندوق التنمية الصناعية رقم  (أ

م( أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية بقيمة 02/11/0222هـ )الموافق 12/11/1302بتاريخ 

( ثالثة وأربعون مليون وثمانمائة وأحد عشر ألف ريال وذلك لتوسعة مصنعها القائم في 31،211،222)

حق وافق الصندوق على األحساء إلنتاج أغطية بالستيكية ومنتجات البالستيك والتغليف، وفي وقت ال

( ستون مليون وثالثمائة وخمسة وثالثون ألف ريال حيث سددت 22،115،222زيادة قيمة القرض إلى )

( ثالثة وثالثون مليون وثالثمائة وخمسة وثالثون ألف ريال بحيث 11،115،222منه الشركة مبلغ )

مليون ريال، كما بتاريخ ( سبعة وعشرون 02،222،222أصبح الرصيد القائم والغير مسدد بقيمة )

م(، حيث وقعت الشركة مع صندوق التنمية الجدول الزمني 02/22/0211هـ )الموافق 02/22/1310

تم سداد كامل القرض وكانت آخر األقساط تستحق خالل وقد  لألقساط بقيمة الرصيد المتبقي.

 م.0212العام 
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 (0321قرض صندوق التنمية الصناعية رقم ) (ب

م( أبرمت ساف اتفاقية قرض مع صندوق التنمية بقيمة 12/29/0211هـ )الموافق 11/11/1313بتاريخ 

( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة ألف ريال وذلك إلنشاء مصنع في رابغ إلنتاج 105،222،222)

 وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية: األقمشة غير المنسوجة.

 

 تنمية الصناعية مع سافشروط اتفاقية قرض صندوق ال

 الشرح البيان

 ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة ألف ريال105،222،222) إجمالي التسهيالت

 م(03/12/0213هـ )الموافق 09/10/1315 فترة اإلتاحة

 شروط خاصة

 ( من تكلفة المشروع وذلك %05يجب أن ال تقل مشاركة رأس المال الخاص عن )

 مبلغ القرض.عند صرف أي دفعة من 

  تقديم ترخيص صناعي يحدد الطاقة اإلنتاجية الفعلية للمشروع وهيكل الملكية

 والكيان القانوني والموقع قبل صرف أي دفعة من مبلغ القرض.

  تقديم خطة تسويقية تشمل التصدير يقبل بها المختصون بصندوق التنمية قبل

 صرف أي دفعة من القرض.

 ركة أو ملكية رأس المال دون موافقة صندوق عدم تعديل الشكل القانوني للش

 التنمية 

  االلتزام بالتوصيات الخاصة بالسالمة والوقاية من األخطار والمتطلبات الالزمة

( %02لحماية البيئة على نـحو يقبل به الصندوق وذلك قبل صرف الخمس األخير )

 عشرون بالمئة من قيمة القرض. 

  قائمة بها تتضمن النوع، الوصف، الرقم إجراء جرد لموجودات ساف وتحضير

والمصدر يتم التوقيع عليها من قبل ساف ومستشار االئتمان المختص بصندوق 

 ( من مبلغ القرض.%02التنمية وذلك قبل صرف الخمس األخير )

 

 (0229قرض صندوق التنمية الصناعية رقم ) (ج

اتفاقية قرض مع صندوق التنمية بقيمة م( أبرمت ألتراباك 02/11/0222هـ )الموافق 05/11/1309بتاريخ 

( اثني عشر مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال وذلك لتوسعة مصنعها القائم في جده 10،252،222)

(، وفي وقت الحق وافق الصندوق على زيادة قيمة DPo DeP tePإلنتاج مصغرات البالستيك )

ن ألف ريال حيث سددت منه الشركة ( ستة وعشرين مليون وسبعمائة وخمسي02،252،222القرض إلى )

( أربعة ماليين وثمانمائة وخمسون ألف ريال بحيث أصبح الرصيد القائم والغير 3،252،222مبلغ )

هـ 10/20/1313( واحد وعشرين مليون وتسعمائة ألف ريال، حتى تاريخ 01،922،222مسدد بقيمة )

مية الجدول الزمني لألقساط بقيمة م(، حيث وقعت ألتراباك مع صندوق التن05/10/0210)الموافق 

 وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية: الرصيد المتبقي.
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 شروط اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية مع ألتراباك

 الشرح البيان

 ( ستة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال02،252،222) إجمالي التسهيالت

 م(29/25/0211)الموافق  هـ09/22/1313 فترة اإلتاحة

 شروط خاصة

  التقيد بإجراءات السالمة الصناعية والوقاية من األخطار ومتطلبات الهيئة العامة

 لألرصاد وحماية البيئة قبل صرف الدفعة األخيرة من القرض.

  إجراء جرد لموجودات ألتراباك وتحضير قائمة بها تتضمن النوع، الوصف، الرقم

عليها من قبل ساف ومستشار االئتمان المختص بصندوق والمصدر يتم التوقيع 

 ( من مبلغ القرض.%02التنمية وذلك قبل صرف الخمس األخير )

 

أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو وصف لفئات وأعداد  (13)

 أي إيضاحمع  م11/10/2021المنتهية في أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية  حقوق مشابهة.

 :عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

أي أدوات دين قابلة  م0212لم تمنح الشركة أو تصدر خالل العام باستثناء ما أفصحت الشركة عنه ، 

ولم تحصل الشركة على  للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

 أي عوض مقابل ذلك.

 

ي حقوق تحويل او اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات أل وصف (15)

 :أصدرتها أو منحتها الشركة حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

أدوات دين قابلة م أي 0212لم تمنح الشركة أو تصدر خالل العام باستثناء ما فصحت الشركة عنه ، 

 .للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

 

، وقيمة األوراق ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ترداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركةاسألي وصف  (12)

لك التي اشترتها المالية المتبقية مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وت

 :شركاتها التابعة

إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة ألي أدوات دين قابلة أو ي عمليات استرداد أو شراء ال يوجد أ

 م.0212خالل العام لالسترداد 

 

موضحاً فيه أسماء  وسجل حضور كل اجتماعم 2021التي عقدت خالل العام اجتماعات مجلس اإلدارة عدد  (12)

 :الحاضرين

كما اتخذ المجلس عدد  ( جلسات وفيما يلي بيان الحضور3م عدد )0212عقد مجلس اإلدارة خالل العام 

( من النظام األساسي للشركة وتضمن ذلك 01نص المادة )( من 0) بالتمرير بموجب الفقرةمن القرارات 

 :اعتماد القوائم المالية األولية
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            حضر لم يحضر 

االجتماع  أعضاء مجلس اإلدارة

 األول

12/20/0212 

االجتماع 

 الثاني

22/23/0212 

االجتماع 

 الثالث

01/29/0212 

االجتماع 

 الرابع

00/11/0212 

نسبة 

 الحضور

     122% عبد اهلل بن محمد العثمان (1

عبد المحسن بن محمد  (0

 العثمان

    122%  

الرحمن خالد بن عبد  (1

 الراجحي

    122%  

    52% جورج انطونيوس ابراهام (3  

د. سليمان بن عبد العزيز  (5

 التويجري

    122%  

عبد العزيز بن صالح  (2

 الربدي

انتهت عضويته في 

 م00/11/0212

   - 11%  

موسي بن عبد المحسن  (2

 الموسي

انتهت عضويته في 

 م00/11/0212

   - 122%  

 عبد اهلل الملحمجميل بن  (2

بدأت دورته في 

 م00/11/0212

- - -  122%  

 خالد بن ناصر المعمر (9

بدأت دورته في 

 م00/11/0212

- - -  122%  

  م قامت الجمعية العامة السادسة بالتصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة 22/23/0212في تاريخ

م ولمدة ثالث سنوات، وقد انضم للمجلس عضوين جديدين وهما 00/11/0212الثالثة التي تبدأ من تاريخ 
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ستاذ/ عبد العزيز الربدي االستاذ/ جميل عبد اهلل الملحم واالستاذ/ خالد ناصر المعمر وخرج كل من األ

 . ىالموس ىواالستاذ/ موس

 

 ي عالقة:بين الشركة وطرف ذوصف ألي صفقة  (12)

قدم المحاسب والتي  فيما يلي وصف للتعامالت مع األطراف ذوي العالقة والتي تعتبر الشركة طرفاً فيها

وفقاً ألحكام المادة  م22/23/0212المنعقدة بتاريخ  لجمعية العامة العادية السادسةالقانوني بشأنها تقريره ل

 ا من الجمعية العامة.يويتم الترخيص بتلك العقود سنو وتمت الموافقة عليها  ،( من نظام الشركات21)

 

 جدول المعامالت بين الشركة واألطراف ذي العالقة

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة الجهة المتعاقدة
 مدة العقود 

 والتعامالت

إجمالي 

 العقود

المسدد خالل 

 0212العام 
الرصيد قي 

11/10/0212  

 شركة العثمان

لإلنتاج والتصنيع 

 الزراعي )ندى(

 

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 الشركة

اتفاقية شراء 

القوارير وعبوات 

 التغليف

 تاريخ البداية:

 م22/10/0210

 تاريخ االنتهاء:

 م11/10/0212

21،219،222 

)إيرادات 

 للشركة(

123،912،222 11،255،222 

شركة أنظمة 

حلول األعمال 

 االستراتيجية

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 الشركة

عقد تقديم خدمات 

 إدارة التقنية

 تاريخ البداية:

 م21/21/0211

 تاريخ االنتهاء:

 م11/10/0212

3،921،222 3،921،222 - 

العثمان شركة 

لإلنتاج والتصنيع 

 الزراعي )ندى(

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

المساهمين الرئيسيين 

 في الشركة

اتفاقية إيجار سكن 

الموظفين 

وخدمات الدعم 

 والصيانة العامة

 تاريخ البداية:

 م25/21/0211

 تاريخ االنتهاء:

 م23/21/0212

)تُجدد هذه 

االتفاقية سنوياً 

 طرفين(.بموافقة ال

1،139،222  309،222 

مؤسسة أمن 

الممتلكات 

 للحراسات األمنية

عبداهلل محمد العثمان، 

مالك مؤسسة أمن 

الممتلكات للحراسات 

األمنية ، هو رئيس 

مجلس إدارة شركة 

 تكوين

اتفاقية خدمات 

 األمن

 تاريخ البداية:

 م21/12/0211

 تاريخ االنتهاء:

 م09/29/0212

)تُجدد هذه 

سنوياً  االتفاقية

 بموافقة الطرفين(.

322،222 322،222 - 

محمد عبداهلل 

 العثمان

محمد عبداهلل العثمان، 

هو شريك في 

شركة العثمان 

اتفاقية إيجار 

أرض مصنع تكوين 

 تاريخ البداية:

 م21/23/0225

 تاريخ االنتهاء:

99،322 09،222 22،322 
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 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة الجهة المتعاقدة
 مدة العقود 

 والتعامالت

إجمالي 

 العقود

المسدد خالل 

 0212العام 

الرصيد قي 

11/10/0212  

القابضة، أحد كبار 

المساهمين في شركة 

 تكوين

للعبوات 

 البالستيكية

 م23/20/0205

محمد عبداهلل 

 العثمان

محمد عبداهلل العثمان، 

هو شريك في 

شركة العثمان 

القابضة، أحد كبار 

المساهمين في شركة 

 تكوين

اتفاقية إيجار 

أرض مصنع ساف 

 في األحساء.

 تاريخ البداية:

 م21/23/0225

 تاريخ االنتهاء:

 م23/20/0205

52،222 52،2222 - 

شركة وكالة 

محمد العثمان 

 للسفر والسياحة

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 الشركة

معامالت إصدار 

تذاكر السفر 

الستخدام 

 الشركات واألفراد

 تاريخ البداية:

 م21/21/0210

 تاريخ االنتهاء:

 م11/10/0212

)ويتم تجديد 

التعامل سنوياً 

 بموافق الطرفين(.

 

1،322،222 1،022،222 221،222 

شركة محمد 

العثمان للتجارة 

 والمقاوالت

محمد عبداهلل العثمان، 

الشريك في شركة 

محمد العثمان 

للتجارة والمقاوالت، 

هو شريك في 

شركة العثمان 

القابضة، أحد كبار 

المساهمين في شركة 

 تكوين

اتفاقية أعمال 

التوسعة والتهيئة 

لمصنع شركة 

 تكوين باألحساء

)مصنع العيون( 

 وأعمال المقاوالت

 تاريخ البداية:

 م29/20/0215

 تاريخ االنتهاء:

 م11/22/0212

31،252،222 2،202،222 - 

عبدالعزيز العثمان 

وشركاه مهندسون 

 استشاريون

عبدالعزيز العثمان، 

الشريك في 

عبدالعزيز العثمان 

وشركاه مهندسون 

استشاريون، هو 

شريك في شركة 

العثمان القابضة، أحد 

اتفاقية اإلشراف 

الهندسي ألعمال 

توسعة وتهيئة 

مصنع شركة 

 تكوين باألحساء

 تاريخ البداية:

 م22/25/0215

 تاريخ االنتهاء:

 م11/22/0212

0،152،222 1،225،222 - 
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 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة الجهة المتعاقدة
 مدة العقود 

 والتعامالت

إجمالي 

 العقود

المسدد خالل 

 0212العام 

الرصيد قي 

11/10/0212  

كبار المساهمين في 

 شركة تكوين

شركة أنظمة 

حلول األعمال 

 االستراتيجية

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 الشركة

شراء أجهزة تقنية 

 المعلومات

طلبات توريد حسب 

 طلبات الشركة 

922،222 219،222 109،222 

شركة العثمان 

 القابضة

أحد كبار المساهمين 

 في الشركة

سداد مصاريف 

مكتب قيمة إيجار 

ساف في الصين، 

إضافة إلى 

مصاريف تشغيلية 

أخرى )عملية 

 واحدة(

 تاريخ البداية:

 م21/21/0212

 تاريخ االنتهاء:

انتهى العقد في 

 م.11/10/0212

122،222 122،222 - 

شركة العثمان 

 للتسويق الصناعي

 )ايمكو(

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 الشركة

عملية توريد 

 مستلزمات صناعية

 تاريخ البداية:

 م21/21/0212

 تاريخ االنتهاء:

انتهى العقد في 

 م.11/10/0212

110،222 012،222 95،222 

شركة تقنيات 

نظافة البيئة 

لالستشارات 

 والدراسات البيئية

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 الشركة

مراجعة وتدقيق 

مدى التزام 

الشركة بالشروط 

البيئية وإصدار 

تقرير بهذا 

الخصوص بهدف 

استكمال إجراءات 

استخراج ترخيص 

 بيئي

 تاريخ البداية:

 م11/25/0212

 تاريخ االنتهاء:

 م12/22/0212

22،222 12،222 12،222 

شركة تقنيات 

نظافة البيئة 

لالستشارات 

 والدراسات البيئية

شركة تابعة لشركة 

القابضة، أحد العثمان 

كبار المساهمين في 

 الشركة

مراجعة وتدقيق 

مدى التزام 

الشركة بالشروط 

البيئية وإصدار 

تقرير بهذا 

الخصوص بهدف 

استكمال إجراءات 

 تاريخ البداية:

 م11/20/0212

 تاريخ االنتهاء:

 م11/21/0212

23،222 53،222 12،222 
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 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة الجهة المتعاقدة
 مدة العقود 

 والتعامالت

إجمالي 

 العقود

المسدد خالل 

 0212العام 

الرصيد قي 

11/10/0212  

استخراج ترخيص 

 بيئي

شركة العثمان 

 القابضة

كبار المساهمين أحد 

 في الشركة

عقد إيجار مكتب 

المركز الرئيسي 

لشركة تكوين 

 برج العثمان 

 تاريخ البداية:

 م21/21/0212 

 تاريخ االنتهاء:

 م02/20/0219

215،222 -  

تجدر اإلشارة إلى أن هذه التعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة ليس لها تأثير سلبي وجوهري على 

أنه ال يوجد أي اتفاقيات أو تعامالت مع  د الشركة كما في تاريخ هذا التقريروتؤك أرباح الشركة.

، و أنه ال توجد أي مناقشات أو مفاوضات مع أطراف ذات ذات عالقة لم تذكر في هذا التقرير أطراف

كما . وتؤكد الشركة أو محتملة لم تذكر في هذا التقرير عالقة بخصوص اتفاقيات أو تعامالت جديدة

أطراف ذات  أنه ليس لديها أي نية على إلغاء أو تعديل أية اتفاقيات أو تعامالت مع ي تاريخ هذا التقريرف

أن جميع التعامالت مع األطراف  كة وأعضاء مجلس إدارتها. وتؤكد الشرعالقة تم ذكرها في هذا التقرير

من هذه األطراف ذات ذات العالقة قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ولم يحصل أي 

العالقة على أي معاملة تفضيلية في هذا الصدد. الجدير بالذكر أنه تم عرض كافة التعامالت والعقود 

هـ 19/22/1312بين الشركة واألطراف ذات العالقة للموافقة عليها في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 

( الثامنة عشر من الئحة حوكمة 12من المادة )م( وذلك بحسب متطلبات الفقرة )أ( 22/23/0212)الموافق 

السبعين من نظام الشركات، كما أن الشركة تدرج بند العقود الثانية و( 20) الشركات المقابلة للمادة

 والتعامالت مع األطراف ذات العالقة على جدول أعمال الجمعيات العامة بشكل سنوي.

 

طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء عقود تكون الشركة  وأأعمال معلومات تتعلق بأي  (19)

بحيث  لي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهممجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير الما

 :أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها تشمل اسماء المعنيين باألعمال أو العقود وطبيعة هذه األعمال

أعضاء مجلس كانت فيها مصلحة لبعض أبرمت الشركة مجموعة من العقود والتعامالت مع أطراف 

 تلك األطراف:دارة. وفيما يلي جدول يبين قيمة التعامالت وإجمالي العقود الموقعة بين الشركة واإل

 

 معامالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أصحاب المصالح

 طبيعة المعاملة و العالقةالطرف ذ الجهة المتعاقدة
 مدة العقود والتع

 امالت

إجمالي 

 العقود

اسم عضو مجلس اإلدارة / 

كبار التنفيذيين )أصحاب 

 المصالح(

شركة العثمان 

لإلنتاج والتصنيع 

 الزراعي )ندى((

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

اتفاقية شراء القوارير 

 التغليفوعبوات 

 تاريخ البداية:

 م22/10/0210

 تاريخ االنتهاء:

21،219،222 

)إيرادات 

 للشركة(

 عبد اهلل بن محمد العثمان

 رئيس مجلس اإلدارة
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 طبيعة المعاملة و العالقةالطرف ذ الجهة المتعاقدة
 مدة العقود والتع

 امالت

إجمالي 

 العقود

اسم عضو مجلس اإلدارة / 

كبار التنفيذيين )أصحاب 

 المصالح(

كبار المساهمين في  

 الشركة

عبد المحسن بن محمد  م11/10/0212

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

 

شركة أنظمة 

حلول األعمال 

 االستراتيجية

شركة تابعة لشركة 

القابضة، أحد العثمان 

كبار المساهمين في 

 الشركة

عقد تقديم خدمات 

 إدارة التقنية

 تاريخ البداية:

 م21/21/0211

 تاريخ االنتهاء:

 م11/10/0212

 عبد اهلل بن محمد العثمان 3،921،222

 رئيس مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

شركة العثمان 

والتصنيع لإلنتاج 

 الزراعي )ندى(

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

المساهمين الرئيسيين 

 في الشركة

اتفاقية إيجار سكن 

الموظفين وخدمات 

 الدعم والصيانة العامة

 تاريخ البداية:

 م25/21/0211

 تاريخ االنتهاء:

 م23/21/0212

)تُجدد هذه االتفاقية 

سنوياً بموافقة 

 الطرفين(.

 عبد اهلل بن محمد العثمان 1،139،222

 رئيس مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

مؤسسة أمن 

الممتلكات 

 للحراسات األمنية

عبداهلل محمد العثمان، 

مالك مؤسسة أمن 

الممتلكات للحراسات 

األمنية ، هو رئيس 

مجلس إدارة شركة 

 تكوين

 تاريخ البداية: األمناتفاقية خدمات 

 م21/12/0211

 تاريخ االنتهاء:

 م09/29/0212

)تُجدد هذه االتفاقية 

سنوياً بموافقة 

 الطرفين(.

 عبد اهلل بن محمد العثمان 322،222

 رئيس مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

محمد عبداهلل 

 العثمان

محمد عبداهلل العثمان، 

شريك في شركة  هو

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 شركة تكوين

اتفاقية إيجار أرض 

مصنع تكوين للعبوات 

 البالستيكية

 تاريخ البداية:

 م21/23/0225

 تاريخ االنتهاء:

 م23/20/0205

 عبد اهلل بن محمد العثمان 99،322

 رئيس مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 دارة المنتدبعضو مجلس اإل

محمد عبداهلل 

 العثمان

محمد عبداهلل العثمان، 

هو شريك في شركة 

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 شركة تكوين

اتفاقية إيجار أرض 

مصنع ساف في 

 األحساء.

 تاريخ البداية:

 م21/23/0225

 تاريخ االنتهاء:

 م23/20/0205

 عبد اهلل بن محمد العثمان 52،222

 مجلس اإلدارةرئيس 

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب
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 طبيعة المعاملة و العالقةالطرف ذ الجهة المتعاقدة
 مدة العقود والتع

 امالت

إجمالي 

 العقود

اسم عضو مجلس اإلدارة / 

كبار التنفيذيين )أصحاب 

 المصالح(

شركة وكالة 

محمد العثمان 

 للسفر والسياحة

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 الشركة

معامالت إصدار 

تذاكر السفر 

الستخدام الشركات 

 واألفراد

 تاريخ البداية:

 م21/21/0210

 االنتهاء:تاريخ 

 م11/10/0212

)ويتم تجديد التعامل 

سنوياً بموافق 

 الطرفين(.

 

 عبد اهلل بن محمد العثمان 1،322،222

 رئيس مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

شركة محمد 

العثمان للتجارة 

 والمقاوالت

محمد عبداهلل العثمان، 

الشريك في شركة 

العثمان للتجارة محمد 

والمقاوالت، هو 

شريك في شركة 

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 شركة تكوين

اتفاقية أعمال التوسعة 

والتهيئة لمصنع 

شركة تكوين 

باألحساء )مصنع 

العيون( وأعمال 

 المقاوالت

 تاريخ البداية:

 م29/20/0215

 تاريخ االنتهاء:

 م11/22/0212

 بن محمد العثمان عبد اهلل 31،252،222

 رئيس مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

عبدالعزيز 

العثمان وشركاه 

مهندسون 

 استشاريون

عبدالعزيز العثمان، 

الشريك في 

عبدالعزيز العثمان 

وشركاه مهندسون 

استشاريون، هو 

شريك في شركة 

العثمان القابضة، أحد 

في كبار المساهمين 

 شركة تكوين

اتفاقية اإلشراف 

الهندسي ألعمال 

توسعة وتهيئة مصنع 

شركة تكوين 

 باألحساء

 تاريخ البداية:

 م22/25/0215

 تاريخ االنتهاء:

 م11/22/0212

 عبد اهلل بن محمد العثمان 0،152،222

 رئيس مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

شركة أنظمة 

حلول األعمال 

 االستراتيجية

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 الشركة

شراء أجهزة تقنية 

 المعلومات

طلبات توريد حسب 

 طلبات الشركة 

 عبد اهلل بن محمد العثمان 922،222

 رئيس مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب
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 طبيعة المعاملة و العالقةالطرف ذ الجهة المتعاقدة
 مدة العقود والتع

 امالت

إجمالي 

 العقود

اسم عضو مجلس اإلدارة / 

كبار التنفيذيين )أصحاب 

 المصالح(

العثمان  شركة

 القابضة

أحد كبار المساهمين 

 في الشركة

سداد مصاريف قيمة 

إيجار مكتب ساف في 

الصين، إضافة إلى 

مصاريف تشغيلية 

 أخرى )عملية واحدة(

 تاريخ البداية:

 م21/21/0212

 تاريخ االنتهاء:

انتهى العقد في 

 م.11/10/0212

 عبد اهلل بن محمد العثمان 122،222

 رئيس مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

شركة العثمان 

للتسويق الصناعي 

 )ايمكو(

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 الشركة

عملية توريد 

 مستلزمات صناعية

 تاريخ البداية:

 م21/21/0212

 تاريخ االنتهاء:

انتهى العقد في 

 م.11/10/0212

 عبد اهلل بن محمد العثمان 110،222

 رئيس مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

شركة تقنيات 

نظافة البيئة 

لالستشارات 

 والدراسات البيئية

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 الشركة

مراجعة وتدقيق مدى 

التزام الشركة 

بالشروط البيئية 

وإصدار تقرير بهذا 

الخصوص بهدف 

استكمال إجراءات 

استخراج ترخيص 

 بيئي

 تاريخ البداية:

 م11/25/0212

 تاريخ االنتهاء:

 م12/22/0212

 عبد اهلل بن محمد العثمان 22،222

 رئيس مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

شركة تقنيات 

البيئة  نظافة

لالستشارات 

 والدراسات البيئية

شركة تابعة لشركة 

العثمان القابضة، أحد 

كبار المساهمين في 

 الشركة

مراجعة وتدقيق مدى 

التزام الشركة 

بالشروط البيئية 

وإصدار تقرير بهذا 

الخصوص بهدف 

استكمال إجراءات 

استخراج ترخيص 

 بيئي

 تاريخ البداية:

 م11/20/0212

 تاريخ االنتهاء:

 م11/21/0212

 عبد اهلل بن محمد العثمان 23،222

 رئيس مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

شركة العثمان 

 القابضة

أحد كبار المساهمين 

 في الشركة

عقد إيجار مكتب 

المركز الرئيسي 

لشركة تكوين برج 

 العثمان 

 تاريخ البداية:

 م21/21/0212 

 االنتهاء:تاريخ 

 م02/20/0219

 عبد اهلل بن محمد العثمان 215،222

 رئيس مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

ً أية تعامالت تجارية مع أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها  وبخالف ما ورد أعاله، فإنه ال يوجد حاليا

( أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم %5التنفيذيين أو من يمتلك حصة )
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تعطي أي منهم حقاً  مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعامالت، وال توجد أية صالحيات

 للتصويت على هذه التعامالت.

( من نظام الشركات وتماشياً مع  سياسة اإلفصاح عن تعارض المصالح 20و  21بموجب نص المادتين )

التي تتبناها الشركة في مجال تنظيم العالقة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذيين 

فقد قام أعضاء  والذي أوضحته المادة السابعة من الئحة وسياسة تعارض المصالح المعتمدة بشركة تكوين

مجلس اإلدارة )األطراف ذوي العالقة( بإبالغ المجلس بما لهم من مصلحة شخصية في التعامالت التي 

 الحادي عشر من محضر مجلس اإلدارة التاسع عشرتتم لحساب الشركة وقد اثبت هذا التبليغ في  البند 

 .م15/20/0212المنعقد في تاريخ 

لتنفيذيين عن ل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار اترتيبات أو اتفاق تنازبيان ألي  (02)

 :أية رواتب أو تعويض

 .م0212ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل خالل العام 

 

 :حقوق في األرباح بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي ي ترتيبات أو اتفاق تنازلبيان أل (01)

 .م0212العام ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل خالل 

 

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع  (00)

 :وصف موجز لها وبيان أسبابها

 :0212خالل العام حكومية الجهات لالمدفوعات النظامية المسددة  (أ

مسل

 سل

 المبلغ اسم الجهة

 )بالمليون ريال(

 وصف موجز واألسباب

المؤسسة العامة للتأمينات  1

 االجتماعية
 اشتراك العاملين في المعاشات واألخطار 0،212

 .االجتماعيةبموجب نظام التأمينات 

صندوق التنمية الصناعية  0

 السعودي
11،211 

ورسوم  ةسداد أقساط القروض الصناعي

القروض التي يحسبها  متابعة تلك

 الصندوق.

 –السعودية المالية السوق  1

 تداول
ب لرسوم خدمات سجل المساهمين وط 221

 . وخدمات تداوالتي تقارير سجل األسهم

ورخص  رسوم تأشيرات وإقامات العاملين 1،122 / مكتب العمل الجوازات 3

 للتكاليف النظامية المعتمدة. اًوفق عملال

سداد تحت حساب تسوية الموقف الزكوي  3،222 مصلحة الزكاة والدخل 5

 الربط الزكوي للشركة سنوياًوانهاء 

 جمركية عن واردات الشركة .الالرسوم  0،295 مصلحة الجمارك  2

  01،990 اإلجمالي 

 

 الوضع الزكوي (ب
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يتم احتساب وعاء الزكاة وفقاً لألنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية في نهاية كل سنة 

المالية، وتقوم الشركة بالسداد منه عند  مالية ويضاف إلى مخصص الزكاة المبين في القوائم

تسوية اإلقرارات الزكوية مع مصلحة الزكاة والدخل. أنهت الشركة الموقف الزكوي حتى نهاية 

سارية المفعول حتى  كة على الربط الزكوي وشهادة بالربطم وحصلت الشر0215العام المالي 

 .م0212نهاية إبريل عام 

 

 

 

 مصلحة الزكاة والدخل قائمة معال الشركة اعتراضات (ج

 شركة ألتراباك

الهيئة العامة 

للزكاة 

 والدخل

لجنة االعتراض 

الزكوية الضريبية 

االبتدائية بجدة، 

االعتراض رقم 

 هـ2102/00/1313

اعتراض 

 زكوي

اعتراض على الربط الزكوي  ريال 992،132

م، وقد قامت 0212 -م 0222لألعوام 

ألتراباك بحضور مناقشة 

لجنة االعتراض االعتراض لدى 

االبتدائية، و هي بانتظار قرار 

 اللجنة.

الهيئة العامة 

للزكاة 

 والدخل

لجنة االعتراض 

الزكوية الضريبية 

االبتدائية بجدة ، 

االعتراض رقم 

03/1912/0 

اعتراض 

 زكوي

اعتراض على الربط الزكوي  ريال 232،152

م، ولم يتم 0222 –م 0225لألعوام 

تراض تحديد موعد لمناقشة االع

 بعد.

 شركة الشرق

الهيئة العامة 

للزكاة 

 والدخل

لجنة االعتراض 

الزكوية الضريبية 

االبتدائية بجدة ، 

االعتراض رقم 

03/1912/0 

اعتراض 

 زكوي

اعتراض على الربط الزكوي  ريال 2،521،212

م، 0212 –م 0222لألعوام 

واالعتراض منظور لدى لجنة 

 االعتراض االبتدائية.

 م:0212حتى نهاية السنة المالية  مخصص الزكاةرصيد بيان  (د

 ريال( الف)المبلغ  البيان

 13،222 م21/21/0212رصيد مخصص الزكاة في 

 112 م                 0212إضافات خالل عام 

 3،532 م0212مدفوعات خالل عام 

 12،352 م11/10/0212رصيد مخصص الزكاة في 
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 :اطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركةأية استثمارات أو احتي بيان بقيمة  (01)

 م.0212خالل العام ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات انشئت لمصلحة الموظفين 

 

 :إقرارات مجلس اإلدارة (03)

 يقر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات بما يلي:

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. (أ

 الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.أن نظام  (ب

 .على مواصلة نشاطه  يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدرأنه ال (ج

 المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات: (05)

 :ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك (أ

 الئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس هيئة جميع المواد التي تضمنتها تطبيق لتزم الشركة بت

م، والقرارات الالحقة الصادرة 10/11/0222بتاريخ  0222-010-1السوق المالية بموجب القرار رقم 

وتعمل الشركة على تطبيق جميع أحكام الالئحة والتي  بشأن التطبيق اإللزامي لعدد من المواد،

ة الصادرة مؤخراً عن الجهات الحكومية الرسمية منها نظام الشركات تتماشي مع األنظم

وتحديث النظام األساسي للشركة  م20/25/0212المحدث والذي جري تطبيق أحكامه من تاريخ 

 .ليتطابق مع مواد نظام الشركات الجديد

  ض وسياسة تعارولوائح  سياسات لإلفصاح وأنظمة حوكمة داخليةبتحديث الشركة  كما قامت

 .م05/10/0212الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ و من مجلس اإلدارةوتم اعتمادها المصالح 

 بتطبيق جميع اإلجراءات واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية بما في ذلك  تلتزم الشركة

 االجراءات االسترشادية.

  

 عضواً في مجالس إدارتها:أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة  (ب

 م في الشركات المساهمة األخرى:11/10/0212عضوية أعضاء مجلس اإلدارة كما في 

 اسم الشركة المساهمة ووصفها  عضو مجلس اإلدارة

عبد اهلل بن محمد 

 العثمان

شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع التجارة  –عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الجذور العربية  (1

 م.0215مواد البناء، منذ العام في 

شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع الصناعات  –نائب رئيس مجلس ادارة شركة العثمان القابضة  (2

 م.0220الغذائية والكيميائية واالستثمار، منذ العام 

مساهمة عامة، تعمل في  شركة –عضو مجلس ادارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين )والء(  (3

 .م0222قطاع التأمين، منذ العام 

شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع  –عضو مجلس ادارة شركة جي آي بي للخدمات المالية  (4

 م.0212الخدمات المالية واالستثمارية، منذ العام 

مساهمة مصرية مقفلة، تعمل  شركة –عضو مجلس إدارة شركة نيومارينا للصناعات البالستيكية  (5

 م 0215في قطاع المنتجات البالستيكية في مصر، منذ العام 
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 اسم الشركة المساهمة ووصفها  عضو مجلس اإلدارة

عبد المحسن بن محمد 

 العثمان

مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع االستثمارات  شركة –عضو مجلس إدارة شركة بيان العقارية  (1

 م.0229العقارية، منذ العام 

مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع  شركة –رئيس مجلس إدارة شركة األحساء للخدمات الطبية  (0

 م.0212الخدمات الطبية منذ عام 

تعمل في قطاع الصناعات  مساهمة مقفلة، شركة –عضو مجلس إدارة شركة العثمان القابضة  (1

 م.0211الغذائية والكيميائية واالستثمار، منذ العام 

مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع  شركة –ة السالم للخدمات الطبية رئيس مجلس إدارة شرك (3

 .م0213الخدمات الطبية واالستشفائية، منذ العام 

مساهمة مصرية مقفلة،  شركة –رئيس مجلس إدارة شركة نيومارينا للصناعات البالستيكية  (5

 .م0215تعمل في قطاع المنتجات البالستيكية في مصر، منذ العام 

الرحمن خالد بن عبد 

 الراجحي

مساهمة عامة، تعمل في قطاع األعمال المصرفية  شركة -عضو مجلس إدارة بنك البالد  (1

 م.0225واالستثمارية، منذ العام 

مساهمة عامة، تعمل في قطاع صناعة  شركة -رئيس مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية (0

 م.0211وإنتاج وتسويق جميع أنواع اإلسمنت، منذ العام 

مساهمة عامة،  شركة -عضو مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(  (1

 م.0222تعمل في قطاع التأمين، منذ العام 

جورج أنطونيوس 

 أبراهام

مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع الصناعات  شركة -عضو مجلس ادارة شركة العثمان القابضة  (1

 م.1992منذ العام  الغذائية والكيميائية واإلستثمار،

مساهمة مصرية مقفلة،  شركة –عضو مجلس إدارة شركة نيومارينا للصناعات البالستيكية  (0

 .م0215تعمل في قطاع المنتجات البالستيكية، في مصر ، منذ العام 

د. سليمان بن عبد 

 العزيز التويجري

مساهمة عامة،  شركة -عضو مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(  (1

 م.0222تعمل في قطاع التأمين، منذ العام 

مساهمة عامة،  شركة-عضو مجلس إدارة )العضو المنتدب( شركة أميانتيت العربية السعودية  (0

 م.0222تعمل في قطاع صناعة األنابيب والخزانات، منذ العام 

ل في قطاع صناعة مساهمة مقفلة، تعم شركة -عضو مجلس إدارة شركة التطوير الكيميائي  (1

 م.0211الكيماويات والبتروكيماويات، منذ العام 

مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع االستشارات  شركة -عضو مجلس إدارة شركة ملكية لالستثمار (3

 م.0213المالية، منذ العام 

عبد العزيز بن صالح 

 الربدي

) انتهت عضويته من 

شركة تكوين في تاريخ 

 م(01/11/0212

مساهمة عامة، تعمل  شركة -عضو مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(  (1

 م.0222في قطاع التأمين، منذ العام 

مساهمة عامة، تعمل في قطاع بيع التجزئة،  شركة -عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبداهلل العثيم   (2

 م.0229منذ العام 

مساهمة عامة، تعمل في القطاع  شركة -لتنمية واالستثمار عضو مجلس إدارة شركة الحمادي ل (3

 م.0211الصحي، منذ العام 
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 اسم الشركة المساهمة ووصفها  عضو مجلس اإلدارة

مساهمة عامة، تعمل  شركة -عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية   (4

 م.0211في قطاع الفنادق السياحية والترفيه، منذ العام 

مساهمة مقفلة، تعمل في صناعة الزجاج، منذ  شركة -عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج   (5

 م.0222العام 

موسى بن عبد المحسن 

 الموسى

) انتهت عضويته من 

شركة تكوين في تاريخ 

 م(01/11/0212

مساهمة عامة، تعمل في قطاع صناعة  شركة -عضو مجلس إدارة الشركة السعودية ألنابيب الصلب 

 م 0211أنابيب الصلب منذ العام 

 

 

 

 

 

بن عبد اهلل  جميل

 الملحم

) بدأت عضويته في 

شركة تكوين في تاريخ 

 م(00/11/0212

تعمل في مجال –شركة مساهمة عامة  –شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عضو مجلس إدارة 

مركزية( وجميع قطع الغيار المكملة لها.  -سبليت داكت  -تصنيع المكيفات بكافة أنواعها )شباك 

للمكيفات واألجهزة المنزلية والكهربائية. الوكاالت التجارية و وكاالت  تجارة الجملة والتجزئة

 م.0211منذ العام  -التوزيع

 خالد بن ناصر المعمر

) بدأت عضويته في 

شركة تكوين في تاريخ 

 م(00/11/0212

 عضوية في مجلس إدارة شركات مساهمة مدرجة ال يوجد 

 

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

 ( من النظام األساسي من سبعة أعضاء، وفيما يلي بيان12يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة )

م 22/23/0212م حيث انتخبت الجمعية العامة سبعة أعضاء في تاريخ 0212أعضاء المجلس خالل العام 

تصنيف عضوية مجلس  م لمدة ثالث سنوات وفيما يلي00/11/0212للدورة الثالثة التي تبدأ من تاريخ 

 :م11/10/0212اإلدارة كما في

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

 تصنيف العضوية المنصب اإلدارةأعضاء مجلس 

 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة عبد اهلل بن محمد العثمان  (1

عضو مجلس اإلدارة  عبد المحسن بن محمد العثمان (0

 المنتدب

 تنفيذي

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبد الرحمن الراجحي (1

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة أبراهام أنطونيوسجورج  (3

 مستقل عضو مجلس اإلدارة سليمان بن عبد العزيز التويجريد.  (5

 مستقل عضو مجلس اإلدارة عبد العزيز بن صالح الربدي (2
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) انتهت عضـــويته من الشــركة في 

 م(01/11/0212تاريخ 

 موسى بن عبد المحسن الموسى (2

) انتهت عضـــويته من الشــركة في 

 م(01/11/0212تاريخ 

 مستقل عضو مجلس اإلدارة

 جميل بن عبد اهلل الملحم  (2

) بدأت عضويته في شركة تكوين في 

 م(00/11/0212تاريخ 

 مستقل عضو مجلس اإلدارة

 خالد بن ناصر المعمر  (9

) بدأت عضويته في شركة تكوين في 

 م(00/11/0212تاريخ 

 مستقل عضو مجلس اإلدارة

 

ا سماء اللجان ورؤسائها وأعضائهوصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهماتها وأ (د

  :وعدد اجتماعاتها

وإعادة اختيار أعضائها مع بداية دورة مجلس اإلدارة الثانية تم تكوين اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة 

 :على النحو التالي

 

 اللجنة التنفيذية: (1

 :تتكون اللجنة التنفيذية من كل من 

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 المنصب أعضاء اللجنة

 الرئيس عبد المحسن بن محمد العثمان (1

 عضو جورج انطونيوس ابراهام (0

 عضو  ميدو محي الدين كنجي ازهر بن (1

م هم نفس األعضاء في 00/11/0212أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة الثالثة التي بدأت في 

  .الدورة السابقة لم يحدث أي تغيير في أعضاء اللجنة التنفيذية

 

  اللجنة التنفيذية واختصاصاتها الرئيسية ومدة عملها:مهام 

 تنحصر مهام اللجنة في:

 بين الفاصلة الفترات خالل اإلدارة مجلس وواجبات ومسئوليات صالحيات ممارسة 

 .اإلدارة مجلس اجتماعات

 حيالها قرارات واتخاذ العاجلة األمور مناقشة. 

 الخطط ترجمة من التأكدو .االستراتيجية التخطيط وعمليات معالجات مراجعة 

 التوصيات مراجعةو الشركة أهداف تحقيق إلى تهدف ملموسة أعمال إلى االستراتيجية

 .االستراتيجي تخطيطلل المستخدمة الموارد بتوزيع الصلة ذات
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 التشغيلية  األولويات تتناول التي االستراتيجية بالخطط تتعلق توصيات ووضع مراجعة

 .ول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حاليةمتضمنا التوسع إلى أسواق ود

 البعيد المدى على المالية باألهداف الصلة ذات اإلدارة مجلس توصيات واستعراض إعداد 

 .والقريب

 لشركة بالنسبة التمويل مالءمة فيها بما الهامة المالية والمعايير الموضوعات مراجعة 

 .لها التابعة والشركات تكوين""

 الشركة أرباح بسياسة المتعلقة اإلدارة مجلس توصيات وإعداد مراجعة. 

  المتعلقة  االستراتيجيةمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات

بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي 

 .تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها

 الرأسمالية للنفقات الدورية المراجعة. 

 حددت مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة دورة مجلس اإلدارة الحالي. 

 

 :اجتماعات اللجنة 

وقد حضر جميع األعضاء اجتماعات اجتماعات  سبع (2عقدت اللجنة التنفيذية خالل السنة )

 .اللجنة

 

 لجنة المراجعة: (0

  :تتكون لجنة المراجعة من كل من  

 المراجعةأعضاء لجنة 

 المنصب أعضاء اللجنة

 الرئيس د. سليمان عبد العزيز التويجري (1

د. سليمان عبد اهلل السكران ) من خارج أعضاء المجلس  (0

 ومختص بالشئون المالية والمحاسبية(

 عضو

أ. وليد ابراهيم شكري )من خارج أعضاء المجلس ومختص  (1

 بالشئون المالية والمحاسبية(

 عضو

 

م هم نفس األعضاء في الدورة 00/11/0212المراجعة في الدورة الثالثة التي بدأت في أعضاء لجنة 

 السابقة لم يحدث أي تغيير في أعضاء لجنة المراجعة.

 

 :مهام لجنة المراجعة واختصاصتها ومدة عملها -

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة 

المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة  التقارير والقوائم

  خاصة ما يلي:

 التقارير المالية 
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قبل  المالي بأدائها المتعلقة وإعالناتها للشركة المالية والبيانات القوائم مراجعة (1

 عرضها على مجلس اإلدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.

 المجلس تقرير كان إذا فيما -اإلدارة مجلس طلب على بناء - الفني الرأي إبداء (0

 تتيح التي المعلومات وتتضمن ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة المالية والقوائم

لمركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ا تقييم والمستثمرين للمساهمين

   ونموذج عملها واستراتيجيتها.

غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات،  دراسة أية مسائل مهمّة أو (1

والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه 

 أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

 التقارير في الواردة الجوهرية المسائل في المحاسبية التقديرات من التحقق (3

 . المالية

 لمجلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة في المتبعة المحاسبية السياسات دراسة (5

 .شأنها في اإلدارة

 :المراجعة الداخلية 

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة،  (1

وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما 

دخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس اإلدارة نسخاً أدته من أعمال ت

كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية 

العامة بعشرة أيام على األقل؛ لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى 

 التقرير في أثناء انعقاد الجمعية.

 للمالحظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير دراسة (0

 . فيها الواردة

طة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في وأنش أداء على واإلشراف الرقابة (1

الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال 

 ركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديموالمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للش
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توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توص بذلك فعليها بيان 

   األسباب في التقرير السنوي.

  :مراجع الحسابات 

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم  (1

استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد وتقييم أدائهم، بعد التأكد من 

 معهم.

فعالية أعمال المراجعة،  ومدى وموضوعيته، الحسابات مراجع استقالل من التحقق (0

 مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

 أعماالً تقديمه عدم من والتحقق وأعماله، الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة (1

 .ذلك حيال مرئياتها وإبداء المراجعة، أعمال نطاق عن تخرج ةإداري أو فنية

 لشركات. ا حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة (3

 اتخذ ما ومتابعة المالية القوائم على ومالحظاته الحسابات مراجع تقارير دراسة (5

 .بشأنها

 

  :ضمان االلتزام 

 اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة (1

 . بشأنها الالزمة

 ات والتعليمات ذات العالقة.والسياس واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق (0

 العالقة، ذوي األطراف مع الشركة تجريها أن المقترح والتعامالت العقود مراجعة (1

 .اإلدارة مجلس إلى بشأنها تراه ما وتقديم

 بشأنها، إجراء اتخاذ ضرورة ترى مسائل من تراه بما اإلدارة مجلس إلى الرفع (3

 تخاذها. ا يلزم التي بالخطوات توصياتها وإبداء

 

 :اجتماعات اللجنة 

أربعة اجتماعات وقد حضر جميع األعضاء اجتماعات ( 3)عقدت لجنة المراجعة خالل السنة 

من النظام  (03، كما اتخذت اللجنة عدد من القرارات بالتمرير بموجب نص المادة )اللجنة

 .األساسي للشركة وتضمن ذلك اعتماد القوائم المالية األولية

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت: (1

 :تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من 

 م01/11/0212اللجنة في الدورة الثانية التي انتهت في تشكيل 

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 المنصب أعضاء اللجنة

 الرئيس الرحمن الراجحيخالد بن عبد  (1

 عضو عبد اهلل بن محمد العثمان (0

 عضو عبد العزيز بن صالح الربدي (1
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  عضو المحسن الموسى موسى عبد  (3

 

 م00/11/0212تشكيل اللجنة في الدورة الثالثة التي بدأت في 

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 المنصب أعضاء اللجنة

 الرئيس خالد بن عبد الرحمن الراجحي (1

 عضو اهلل بن محمد العثمان عبد (0

 عضو جميل بن عبد اهلل الملحم (1

 عضو  خالد بن ناصر المعمر  (3

 

تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب المهام والصالحيات المنصوص عليها في المادة الخامسة 

 عشرة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

 

 

  والمكافآت واختصاصاتها الرئيسية ومدة عملها:مهام لجنة الترشيحات 

 تختص لجنة المكافآت بما يلي:، المكافآت 

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس  (1

واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها من 

ى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، الجمعية العامة، على أن يراع

 واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

إعداد تقرير سنوي مفصل عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة   (0

التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أياً كانت طبيعتها ومسماها، على 

 .جمعية العامة للشركة لمناقشته وإبداء الرأي بشأنهأن يعرض هذا التقرير على ال

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف  (1

 .المتوخاة منها

عدا –التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه  (3

 للسياسة المعتمدةوكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً  -لجنة المراجعة

 

 بما يلي الترشيحاتتختص لجنة  ،الترشيحات: 

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية (1

وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات  التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء له (0

بجريمة مخلة والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته 

 بالشرف واألمانة.

لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة  (1

 اإلدارة التنفيذية.
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 تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. (3

 مجلس لعضوية المناسبة المهارات من الالزمة لالحتياجات السنوية المراجعة (5

  ووظائف اإلدارة التنفيذية.دارة اإل

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات   (2

 التي يمكن إجراؤها.

التأكد بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض  (2

 مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء  وضع توصيف وظيفي (2

 المستقلين وأعضاء اإلدارة التنفيذية.

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار  (9

 التنفيذيين.

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما  (12

 لشركة.يتفق مع مصلحة ا

 

 :اجتماعات اللجنة 

( أربع اجتماعات  وقد حضر جميع 3عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خالل السنة عدد )

 األعضاء اجتماعات اللجنة.

 لجنة اإلستثمار (3

  :تتكون لجنة اإلستثمار من كل من  

 م01/11/0212تشكيل اللجنة في الدورة الثانية التي انتهت في 

 لجنة اإلستثمار

 المنصب اللجنةأعضاء 

 الرئيس عبد اهلل بن محمد العثمان (1

 عضو عبد المحسن بن محمد العثمان (0

 عضو جورج أنطونيوس أبراهام (1

 

 م00/11/0212في  لثة التي بدأتتشكيل اللجنة في الدورة الثا

 لجنة اإلستثمار

 المنصب أعضاء اللجنة

 الرئيس جميل بن عبد اهلل الملحم (1

 عضو بن محمد العثمان اهللعبد  (0

 عضو خالد بن ناصر المعمر  (1

 

 :مهام لجنة االستثمار واختصاصاتها الرئيسية ومدة عملها 

 تنحصر مهام اللجنة في:
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  معاونة مجلس اإلدارة في تصريف مهامه المتعلقة بمراجعة السياسات والمعايير

 .تثماريةاالس

  الشركة.دراسة الفرص االستثمارية وتوافقها مع استراتيجية 

  ( البحث عن الفرص االستثمارية ذات العائد األعلى منها على سبيل المثال ال الحصر

 –شراء وحدات في صناديق األسهم المحلية  –التعاقد إلدارة محافش األسهم المحلية 

الدخول في اكتتابات في شركات جديدة  –شراء وحدات في صناديق عقارية 

 ت ....الخ (.شراء وبيع عقارا –وطروحات أولية 

  متابعة وتقويم االستثمارات القائمة والمقبلة عليها الشركة واالشراف على األعمال

 االستشارية ذات العالقة بأعمال اللجنة.

 .أي مهام أخرى يوكلها لها مجلس اإلدارة 

 .حددت مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة دورة مجلس اإلدارة الحالي 

 

 :اجتماعات اللجنة 

 اتوقد حضر جميع األعضاء اجتماعان ( اجتماع0تثمار خالل السنة عدد )عقدت لجنة االس

 اللجنة.

 

تفاصيل المكافات والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى   (ه

  :ر الماليالمكافآت والتعويضات من الشركة متضمنة الرئيس التنفيذي والمدي

 :اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس  (1

المجموع  المكافآت المتغيرة المكافآت الثابته 

 الكلي

 

أعضاء مجلس اإلدارة 

غير التنفيذين 

 والمستقلين
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 120 - - - - - - 120 - - 25 15 10 2 عبد اهلل محمد العثمان

خالد عبد الرحمن 

 الراجحي

2 10 10 25 - - 99 - - - - - - 99 

 125 - - - - - - 125 - - 25 03 2 2 جورج جورجس ابراهام

د.سليمان عبد العزيز 

 التويجري

2 10 10 25 - - 99 - - - - - - 99 
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عبد العزيز صالح 

 الربدي

2 1 9 25 - - 22 - - - - - - 22 

موسي عبد المحسن 

 الموسي

2 9 10 25 -  92 - - - - - - 92 

 2،0 - - - - - - 2،0 130 - - - 1 2 جميل عبد اهلل الملحم

 230 - - - - - - 230 130 - - - 1 2 خالد ناصر المعمر

  األعضاء التنفيذيين

عبد المحسن محمد 

 العثمان

2 2 2 2 999،9  999،9 - - - - - - 999،9 

 

 

 

 

 

 مكافآت التنفيذيين (0

مكافأة  المكافآت المتغيرة المكافآت الثابته 

نهاية 

 الخدمة

المجموع 

 الكلي
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كبار التنفيذيين ممن 

تلقوا أعلى المكافآت 

والتعويضات متضمنة 

الرئيس التنفيذي 

 والمدير المالي:
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2،232 

 

 

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أية جهة إشرافيه أو تنظيمية  (و

 أو قضائية أخرى: 

ال يوجد أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أية جهة إشرافيه 

   أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

 

 لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:نتائج المراجعة السنوية  (ز
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 أوالً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

تقوم لجنة المراجعة، وفي ضوء تقارير الرقابة الداخلية، بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة 

 وشركاتها التابعة وفق األسس التالية:

  شركاتها التابعة.الشركة و تطبيق األنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقاريرالتأكد من سالمة 

  تقييم السياسات واإلجراءات اإلدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية للشركة وشركاتها

 التابعة.

  .ضمان دقة المعلومات الواردة في التقارير الدورية لهذه الشركات والتحقق منها 

 حديد المشاكل والمعوقات لتجنب اثارهاارات المناسبة عن طريق تالقدرة على اتخاذ القر. 

 

تتابع لجنة المراجعة مدى االلتزام بتطبيق برنامج المراجعة الداخلية المعتمد من مجلس اإلدارة  للرقابة 

على األداء التشغيلي للشركة والشركات التابعة، وتناقش اللجنة خطة المراجعة السنوية ونتائجها من 

تأكدت لجنة المراجعة من تمكين  اللجنة. لقدخالل التقارير التي يرفعها مدير المراجعة الداخلية  إلى 

م وفحص أعمال كافة أقسام وإدارات 0212مدير المراجعة الداخلية وفريق العمل من أداء عملهم خالل العام 

 الشركة والشركات التابعة.

 

 ،ة التنفيذيةن أعمال المراجعة الداخلية لشركة "تكوين" يتسم بصفة االستقاللية الكاملة عن أعمال اإلدارإ

مدير المراجعة وفريق العمل التابع له إلى لجنة المراجعة  التي يرفع لها تقارير المراجعة الداخلية ويتبع 

مباشرة، يهدف دور المراجعة الداخلية إلى خدمة أهداف اإلدارة العليا لتقديم التوصيات المجدية من خالل 

 التقارير المرفوعة.

 

 يل قيامها بأداء مهامها:يلي في سبلقد اتبعت إدارة الرقابة الداخلية ما 

 ه تقارير المراجعة من تلقد اتخذت إدارة المراجعة الداخلية جميع اإلجراءات لمعالجة ما تضمن

 مالحظات.

  لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى األنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية وإلى رفع

 فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة.

 المراجعة الداخلية تنسيقا كامال مع المراجع الخارجي بشكل مرضي وفاعل. لقد نسقت إدارة 

 

  ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:

 :نطاق العمل 

وتحسين فاعلية الرقابة تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجا منتظما لتقييم 

 أهداف الشركة وحماية أصولها.ما يمكن من تحقيق الداخلية ب

 

لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة 

وجودة اإلدارة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيدا معقوال لتحقيق 

 أهداف الشركة وقد شمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية:

 يق والفحص الدوري لجميع اإلدارات التي تعمل في الشركة خالل فترات مالئمة.التدق 
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  إبالغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة

المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة ما تبين من 

 أوجه الضعف.

 لخطط واإلجراءات التي يقدمها المسؤولون في اإلدارات المختلفة ذات العالقة تقييم ا

لمعالجة المالحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة . وفي حال عدم كفاية 

اإلجراءات التي تم اتخاذها فقد تم مناقشة األمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة اإلجراءات 

 المتخذة وكفايتها.

 

جنة المراجعة خالل العام بدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر قامت ل

في الشركة، كما قامت بدراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 

 ةاتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للرقابة واإلشراف على أنشط،وقد تم  للمالحظات الواردة فيها 

 المراجعة الداخلية.

 

  :وفيما يلي أهم اإلجراءات والمالحظات الجوهرية 

م، وقد أسهمت شمولية 0212كانت هناك فاعلية لتقارير ومالحظات المراجعة الداخلية خالل عام 

والشركات التابعة، واتخاذ قرارات األداء في أقسام وإدارات الشركة تلك التقارير في تحسين 

األقسام واإلدارات وكانت أهم المالحظات الجوهرية للمراجعة الداخلية على تصحيحية لعدد من 

 النحو التالي:

  ( نظام التخطيط والمواردSAP :) استمرت متابعة الرقابة الداخلية لتنفيذ مالحظات تقرير

تقييم المخاطر الذي كان يتضمن العديد من المالحظات حول بعض الثغرات والتدريب 

اغالق تلك الثغرات،  ىالمستخدمين، والتي قام قسم نظم المعلومات بالعمل علوصالحيات 

وتتابع الرقابة الداخلية امكانية االستفادة القصوي من نظام التخطيط والموارد فيما يتعلق 

 بربط االجور بنظام الحضور واإلنصراف وتدريب قسم الموارد البشرية على آلية االستخدام. 

 من أهم المتابعات المستمرة إلدارة المراجعة الداخلية في   التجاريون: المدينونالمبيعات و

، ةالشركة وشركاتها التابعة لعمليات البيع والتحصيل لضمان تحقيق خطة الشركة السنوي

تطبيق سياسة اإلئتمان والتحصيل المعتمدة أوضحت تقارير المراجعة الداخلية أهمية وقد 

بيعات واإلدارة المالية للمصادقة على حسابات العمالء التنسيق بين إدارة المبالشركة و

اآلجل وااللتزام بعرض جميع العقود قبل توقيعها عقود البيع استكمال تحديث وضرورة 

 .  للمراجعة من قبل إدارة الشئون القانونية

 زيادة مخصص أوصت المراجعة الداخلية بضرورة : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

الديون المشكوك في تحصيلها لألرصدة بطيئة الحركة والغير مسددة منذ فترة طويلة، 

والعمل على تحويل تلك الملفات وذلك من أجل ضمان العرض العادل للقوائم المالية 

وقد اتخذت إدارة الشركة اإلجراءات .إلدارة الشئون القانونية التخاذ الالزم نحو طلب السداد

 في ضوء تطبيق المعايير الدولية لهذا البند.الالزمة 
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 للخادم الرئيسي التوجيه بضرورة المتابعة الدقيقة تم : أمن نظم وتقنية المعلومات

والخادمات الفرعية وتأمين برامج حماية معلومات الشركة، وأبدت إدارة المراجعة 

 .ذلكمالحظاتها بشأن تحديث بعض األنظمة والخوادم، وقامت اإلدارة بتنفيذ 

 فيما يتعلق بتصاريح الدفاع لوحش أهمية تحديث نظام األمن والسالمة  :األمن والسالمة

المدني للمستودعات المستأجرة من قبل الغير وأوصت إدارة المراجعة بضرورة طلب تأمين 

متطلبات الدفاع المدني من المؤجر، أو ترك العين المؤجرة واستبدالها بمستودعات تتوفر 

السالمة وحاصلة على تصريح الدفاع المدني، وقد انجزت إدارة الشركة تلك فيها وسائل 

 .المتطلبات واستوفت إجراءات التأمين على مستودعاتها

 

 إنجازهاالتحديث مما أشار إليها تقرير المراجعة الداخلية وتعمل اإلدارة على  إجراءات: 

 لسياسات واإلجراءات:المستمر لتحديث ال  

o النظام األساسي وتعديل كافة المواد لتطابق مع نظام  قامت الشركة بتحديث

  م05/10/02123الشركات الجديد وأقرته الجمعية العامة للشركة في تاريخ 

o  قامت الشركة بتحديث جميع السياسات وأنظمة الحوكمة ليتماشي مع تعديالت

 ، النظام األساسي للشركة، وتعمل على تحديث ميثاق الشركة 

o  الحوار وقبول جميع الموظفين لتلك السياسات  هميةبأان الشركة تؤمن

وبما يضع مصلحة الشركة في المقدمة من خالل مراعاة جميع العوامل  واإلجراءات

  المحتملة.

 

 :دورها االشرافي إدارة عالقات المستثمرين والشئون القانونية تواصل  تطوير ممارسات الحوكمة

اإلدارية تتصف بالمسؤولية والشفافية وبما يخدم مصلحة جميع بالتأكد من أن العمليات والقرارات 

المساهمين مع مراعاة التعليمات النظامية والتشريعات وافضل الممارسات في هذا المجال. وتعمل 

الشركة باستمرار على تحديث سياسات وإجراءات الحوكمة حسب ما يستجد من تعليمات نظامية 

  بهذا الخصوص.

 

على القوائم المالية السنوية عن السنة أو لفت انتباه محاسب القانوني أية تحفظات لم يتضمن تقرير ال (02)

 م.11/10/0212المالية المنتهية في 

 

 .قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها المحاسب القانونيتوصية من مجلس اإلدارة باستبدال ال توجد  (02)

 

 

  وخـتـامــاً :

الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يطيب لمجلس اإلدارة أن يتقدم بوافر 

وحكومتنا الرشيدة وإلى كافة مؤسسات الدولة التي تساهم بشكل فاعل في عجلة  وسمو ولي ولي العهد،  األمين

ة ركش الية بما تقدمه من دعم ومؤازرة لمشاريع الصناعات التحويلية التي تعدالتنمية االقتصادية لمملكتنا الغ

 .واحدة منها تكوين المتطورة للصناعات
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وها لنا على الثقة التي أولوالمستثمرين فيها تقديم شكره لجميع مساهمي الشركة اإلدارة مجلس كما يسر 

وها في تأدية مهامهم لخدمة الشركة، والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة التي بذل

 .وواجباتهم

 

 ،،،الموفقواهلل 

 

 مـجـلس اإلدارة
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