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م (3/38/8232هـ )لملولفق 82/38/3313بتا يخ  /ق193وب  لقررل  لقوال    م  مب شركة مسامهة سعودية  

  3823 مز لقشركة  –مد بة ضمن شركات لالستثما  لقصناعي 

 تقرير جملس اإلدارة للمساهمني

 م 13/31/1035السنة املالية املنتهية يف عن 
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 1035فهرس تقرير جملس اإلدارة للمساهمني 
 الصفحة املوضوع الباب

 1 تقرير جملس إدارة شركة تكوين املتطورة للصناعات للمساهمنيفهرس  الفهرس

 4 نبذة عن الشركة مقدمة

 4 وصف أنواع األنشطة الرئيسية بالشركة (3املادة )

 7  وصف خطط وقرارات الشركة املهمة (1املادة )

 35 أصول وخصوم الشركة ونتائج األعمال للسنوات املالية اخلمس األخرية (1املادة )

 31 حتليل جغرايف إلمجالي إيرادات الشركة والشركات التابعة (4املادة )

 37 الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة  (5املادة )

 31  ألي اختالف عن معايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني  إيضاح (1املادة )

 31 بيان ملكية الشركات التابعة (7املادة )

 31 لكل شركة تابعةتفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة  (1املادة )

 39 وصف سياسة الشركة يف توزيع األرباح (9املادة )

 39 فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت (30املادة )

 39 االوراق املالية التعاقدية وحقوق اكتتاب أعضاء جملس اإلدارة (33املادة )

 10 قروض ومديونية الشركة (31املادة )

 11 القابلة للتحويلأدوات الدين  (31املادة )

 11 حقوق حتويل او اكتتاب مبوجب ادوات الدين القابلة للتحويل (34املادة )

 11 اسرتداد أو شراء أو الغاء ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد (35املادة )

 11 اجتماعات جملس اإلدارة (31املادة )

 11 املعامالت مع أطراف ذوي عالقة (37املادة )

 11 العقود اليت يكون ألحد أعضاء اجمللس او كبار التنفيذيني مصلحة فيها (31املادة )

 17 تنازالت أعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض (39املادة )

 17 تنازالت أي من املساهمني عن أي حقوق يف األرباح (10املادة )

 17 يةاملدفوعات النظامية للجهات الرمس (13املادة )

 11 االستثمارات واالحتياطيات اليت انشئت ملصلحة املوظفني (11املادة )

 11 إقرارات جملس اإلدارة (11املادة )

 

 

 11 افصاحات الئحة احلوكمة 

 11 ) أ ( ما مت تطبيقه من الئحة احلوكمة
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 (14املادة )

 19 عضوا فيها) ب ( امساء الشركات املساهمة اليت يكون عضو جملس االدارة 

 10 ) ج ( تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه

 10 ) د ( جلان جملس اإلدارة ومهامها 

 14 وكبار التنفيذيني اإلدارة) هـ ( تفاصيل املكافآت والتعويضات املدفوعة جمللس 

 15 او التنظيمية أو القضائية اإلشراقية) و( العقوبات أو اجلزاء من اجلهات 

 15 ) ز ( نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية  

 11 حتفظات أو لفت االنتباه تقرير احملاسب القانوني (15املادة )

 11 استبدال احملاسب القانوني قبل انتهاء الفرتة املعني من أجلها (11املادة )
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 للمساهمنيالسنوي تقرير جملس اإلدارة 

 1035عن العام املالي 

 

 احملرتمنيمساهمي شركة تكوين املتطورة للصناعات    / السادة 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

يعرض أعمال الشركة وبيان مركزها املالي عن السنة املالية املنتهية يف  الذيالسنوي يسرنا أن نقدم إليكم التقرير 

يف الواردة  اإلفصاحمتطلبات  األنظمة املرعية و وفق ما نصت عليه الشركة،م ومجيع العوامل املؤثرة يف أعمال 13/31/1035

   .اللوائح واألنظمة الصادرة عن هيئة السوق املالية

 

 مقدمة:

التغليف والتعبئة ني وعشرون عامًا باسم "بالستيكو" إلنتاج العديد من منتجات الشركة نشاطها منذ ما يقارب اثن بدأت

البالستيكية واألكواب واألغطية والقوارير البالستيكية. وقامت باالستحواذ على شركة مصنع األنسجة املتطورة )"ساف"( 

يف تصنيع األقمشة غري املنسوجة، وكذلك االستحواذ على شركة صناعة العبوات الفائقة احملدودة )"الرتاباك"(،  ةاملتخصص

م بشراء أحد أكرب املصانع يف 4102غرات القوارير البالستيكية. كما قامت الشركة يف أغسطس عام مص إنتاجاملتخصصة يف 

 مرت مربع ألعمال التوسعة يف الصناعات البالستيكية لشركة تكوين. 202411املدينة الصناعية يف العيون والذي يقع على مساحة 

من جمموعة صافوال والذي متثل يف شراء كامل حصص شركة م استحوذت تكوين على قطاع البالستيك 4102ويف شهر  مارس 

متتلك شركتني تابعتني )شركة الشرق للصناعات البالستيكية وشركة نيو مارينا للصناعات  واليت صافوال ألنظمة التغليف

 .ألف طن سنويًا 040 م حوالي 4102موع املصانع املنتجة خالل العام جمل اإلنتاجيةوتبلغ الطاقة  البالستيكية مبصر( 

األلبان واألطعمة والعصائر صناعات البالستيكية اليت تصنعها إىل قطاعات صناعية متنوعة مثل  نتجاتاملوتبيع الشركة 

فيما تبيع الشركة  ،كما تغطي احتياجات مجيع أنواع الصناعات اليت تستخدم احلاويات البالستيكية، اخلفيفةواملشروبات 

 .إىل القطاع الطيب والصحي. ويعترب عمالء الشركة من الرواد يف قطاعاتهم املنسوجةمنتجاتها من األقمشة غري 

ووضع الشركة املالي واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها ويسرنا أن نعرض على السادة املساهمني الكرام أعمال الشركة وأنشطتها 

 على النحو التالي:ت مبوجب الحة حوكمة الشركا

  

لرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثريه يف حجم أعمال األنشطة اوصف ألنواع  (3)

  :الشركة التجارية وإسهامه يف النتائج

يتوزع على رئيسيني صناعيني قطاعيني  تصنف شركة تكوين ضمن شركات االستثمار الصناعي  ويرتكز نشاطها يف

منها يف اململكة العربية السعودية وشركة واحدة خارج اململكة يف مدينة برج العرب  أربعتابعة عدد مخس شركات 

 :الصناعية يف اإلسكندرية جبمهورية مصر العربية وفيما يلي وصف ألنواع األنشطة والشركات التابعة
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 :ممثاًل يف الشركات التاليةة البالستيكي املنتجات قطاعأواًل:  

شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف ) شركة صافوال ألنظمة التغليف سابقا( ويتبعها  (أ)

 .(الرياض  –) جدة  كل منيف مصنعني عدد 

 –ملنتجات التغليف البالستيكية ويتبعها عدد مصنعني يف األحساء ) اجلرن  شركة تكوين (ب)

 العيون(.

 الرياض.مصنع –الشرق للصناعات البالستيكية شركة  (ت)

 –ويتبعها عدد مصنعني يف مدينة برج العرب يو مارينا للصناعات البالستيكية شركة ن (ث)

 .العربية مصرمجهورية –األسكندرية 

 .جدًةمصنع  –شركة صناعة العبوات الفائقة  (ج)

  املنتجات:

املستخدمة يف التشكيل والتعبئة والتغليف  ستريينمنتجات التغليف والتعبئة البالستيكية من لفائف البولي  -

الفوري والتشكيل احلراري لألكواب اليت تستخدم مرة واحدة وبصورة أساسية يف صناعة األلبان واألغذية 

 واملشروبات.

 عصائر واللنب واحلليب املشكلة باحلرارة واليت تستخدم يف تعبئة  الزبادي وال ستريينوأغطية البولي أكواب  -

 والعصائر .

 واملشروبات األخرى. ة يف تعبئة احلليب واللنب والعصائرالعالي الكثافة املستخدم إيثلنيقوارير البولي  -

 قوارير بي أي تي لتعبئة العصري ومنتجات األلبان. -

 .وزجاجات املياه األغطية والسدادات املستخدمة يف قوارير األلبان واملشروبات -

 إنتاج لفات بولي بروبلني ولفات بولي ستايرين ولفات بولي اثلني .  -

 لالستخدام الواحد من البولسرتين. وأطباقوأكواب وعبوات  أكياس إنتاج -

 جراكن وعبوات وبراميل وأكياس اخلدمة الشاقة من البولي اثلني وسطول وأوعية نفايات وصناديق. إنتاج -

الستخدامات مصانع  لرت 2,2,ميلي لرت و 081بسعات ترتاوح بني  (PET Preform)مصغرات القوارير  -

 ائر.العص

 .واملشروبات الغازية ومصانع املياه

 :للمنتجات البالستيكية السنوية الطاقة اإلنتاجية

 ( ألف طن / سنويًا80,تبلغ الطاقة الكلية للمنتجات البالستيكية جبميع أنواعها حوالي ) -

 

ويتبعها  -شركة مصنع األنسجة املتطورة )ساف(ممثاًل يف األقمشة غري املنسوجة: قطاع ًا: ثاني

 :ورابغ ،األحساءمصنعني يف كل من  

  املنتجات: 

 بيبات بولي بروبلني معاد تدويرها.إنتاج ح األقمشة غري املنسوجة و -
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 :لألقمشة غري املنسوجة السنوية الطاقة اإلنتاجية

 .( ألف طن / سنويًا,2غري املنسوجة جبميع أنواعها حوالي ) تبلغ الطاقة الكلية لألقمشة -

 

 م5823خالل  يف النتائج نشاط يف حجم أعمال الشركة وإسهامهًا: ملخص لوصف تأثري كل ثالث

 :)باملليون ريال(

 قطاعات األنشطة: -

 التأثري يف النتائج التأثري يف حجم األعمال الطاقة اإلنتاجية البيان

اإلنتاج الكلي 

 سنويالف طن 

الربح من  النسبة اإليرادات النسبة

 النشاط

 النسبة

 %211,11 39,2 %82 2.291,1 %88 182 قطاع املنتجات البالستيكية  

 213,9 %22 21 املنسوجةقطاع األقمشة غري 
29% 

-23,2 -

211,11% 

 %211 22,9 %211 2.828,3 %211 212 اإلمجالي

 :القطاعات حسب التوزيع اجلغرايف -

 التأثري يف النتائج التأثري يف حجم األعمال الطاقة اإلنتاجية البيان

اإلنتاج الكلي 

 الف طن سنوي

الربح من  النسبة اإليرادات النسبة

 النشاط

 النسبة

 %89,88 22,9 %92,2 2.121,9 %91,8 192 اململكة العربية السعودية  

 %11,22 %2 %3,9 212,1 %9,2 21 مجهورية مصر العربية

 %211 22,9 %211 2.828,3 %211 212 اإلمجالي

  م:5823خالل العام  أبرز معامل األداء

وتعديل االسم  نظمة التغليف إجراءات شراء شركة صافوال أل استحوذت شركة تكوين ومتت 102, مارس يف -

 .التجاري لتصبح شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف ) بالستيكو (

من قبل لشركة صافوال أنظمة التغليف  من سعر الشراء  %011متويل االنتهاء من إجراءات م مت 5102يف مارس  -

 .م10/10/5102يف  اليت انعقدت احتاد بنوك سعودية بعد موافقة اجلمعية العامة العادية ملساهمي شركة تكوين

وتغيري امللكية يف بعض والدمج اإلدارية والقانونية يف إعادة اهليكلة  م بدأت الشركة102,يف شهر أكتوبر  -

اء من العمل ومن املتوقع االنته ، ، وإعادة التوزيع اجلغرايف للسجالت التجارية لبعض املصانعالتابعة الشركات

 .م5102عام خالل 

العبوات صنع والتجهيز واستخراج الرتخيص الصناعي املبدئي ملأعمال التهيئة أت بدم 5102يف شهر يوليو   -

والذي سيكون أكرب مصنع للعبوات البالستيكية على مستوي الشركة ، ومن املتوقع االنتهاء  العيونالبالستيكية ب

 .م102,عام  خاللمن األعمال 

أوصى جملس إدارة شركة تكوين املتطورة للصناعات للجمعية العامة غري العادية بزيادة م 5102يف شهر ديسمرب  -

مليون ريـال مشروطة بأخذ موافقة اجلهات  211مة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقي

ال األمثل املوتهدف الشركة من رفع رأس املال إىل استخدام املتحصالت الناشئة للوصول إىل هيكل رأس  رمسية، ال
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اتش اس بي سي  HSBC كما وافق اجمللس على تعيني ،ى الشركةللشركة وختفيض إمجالي قيمة الدين لد

 العربية السعودية احملدودة كمستشار مالي إلدارة االكتتاب يف اسهم حقوق األولوية. 

تلك الشهادات سنويًا  ها وجتديد اجلودة ملنتجات شهادات على استحقاقهاوالشركات التابعة الشركة  واصلت -

 (.BRCربيطانية ملنتجات األغذية ) وشهادة اجلودة ال 111,,وشهادة األيزو  1110  واملتمثلة يف شهادة األيزو

  

)مبا يف ذلك التغيريات اهليكلية، أو توسعة أعماهلا، أو وقف  ط وقرارات الشركة املهمةوصف خط (1)

 :تواجهها اطرألعمال الشركة وأي خموالتوقعات املستقبلية عملياتها( 

 أواًل : اخلطط املستقبلية

تسعى  "تكوين" إىل االستفادة بشكل كبري من مركزها الريادي يف قطاعات السوق املختلفة، حمليًا وعامليًا، لتنفيذ  -

على قطاع  االستحواذعقب املزيد من التوسعات من خالل تصنيع املزيد من املنتجات ذات القيمة املضافة، 

طاع سوق على قين أكرب املستحوذين البالستيك الذي كان مملوكا جملموعة صافوال لتصبح شركة تكو

منو و ، وزيادة املبيعاتالبالستيكية تشكيلة املنتجات وزيادة  سنيحت وتهدف من ذلكالبالستيك يف اململكة واخلليج 

 .لربح وبالتالي تعزيز  حقوق املساهمنيهامش ا

اسرتاتيجية تقوم على خطط مرسومة بعناية للتوسع يف كافة القطاعات، وبالتالي فقد وضعت  "تكوين"تتبنى  -

وإضافة  مصانع جديدة وآالت  توسعية جلميع مصانعها لزيادة الطاقة اإلنتاجية وتلبية متطلبات السوقخططًا 

 وزيادة املبيعات.ومنتجات جديدة وتطوير املنتجات مبا يساعد يف توفري تكلفة املنتج وارتفاع جودته 

إن تركيز "تكوين" املستمر على أنشطة البحث والتطوير يعترب حجر الزاوية يف كافة االبتكارات اليت عززت من  -

 ريادتها للسوق، وحتقيق املزيد من االبتكارات مستقباًل لتعزيز هذه الريادة والرحبية.

ا هي الباعث األول على جناحها، وتقوم هذه إن سياسات "تكوين" يف التعامل مع موظفيها، وعمالئها، ومورديه -

التعامالت على مبدأ الشفافية، واألمانة، واملصلحة املتبادلة، والعمل اجلماعي وغري ذلك من الركائز األساسية 

 .والتوقعات املستقبلية اليت تقوم عليها األهداف واخلطط االسرتاتيجية للشركة

 

 احملاسبة الدولية:ثانيًا : خطط الشركة يف تطبيق معايري 

والتعميم رقم  82/30/8304( وتاريخ 4/8792مبوجب التعاميم الصادر من هيئة السوق املالية رقم ) -

م فقد أعدت 00/0/8301( وتاريخ 0/020/01م، والتعميم رقم )ص/08/2/8302( وتاريخ 0/08800/02)ص/

ارة اهليئة السعودية للمحاسبني خطة تطبيق معايري احملاسبة الدولية اليت أقرها جملس إدشركة تكوين 

 م أو بعده ، وتضمني تقرير جملس30/30/8309القانونيني على القوائم املالية املعدة عن فرتات مالية تبدأ يف 

 :على النحو التالي جراءات التنفيذية لعملية التحول للمعايري الدوليةاإلاإلدارة تفاصيل تلك اخلطة وفق 

 شروعاملتأثرة بالتعديل يف هذا املحتديد اجلوانب : ) أ (

 - املخاطر واملراجعة الداخلية - نظم املعلومات- الشركات التابعة-واالتصال التسويق - احملاسبة واملالية

يف االعتبار لضمان االستعداد لتطبيق  أخذهاوسوف نعرض بالتفصيل املتطلبات اليت ينبغي  .املوارد البشرية

 :التحول ملعايري احملاسبة املالية الدولية يف اجلوانب املشار اليها يف الفقرة السابقة
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 احملاسبة واملالية 

  التعرف على ابرز مالمح االختالف بني معايري احملاسبة الصادة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

 .املالية الدوليةومعايري احملاسبة 

 مراجعة السياسات احملاسبية. 

 تشابه/ تقارب اجملموعتان. 

 التدريب على معايري احملاسبة املالية الدولية. 

 التعديالت على خمرجات وتصميم التقارير وعمليات توحيد القوائم. 

 التعديالت على االفصاحات. 

 واالتصالالتسويق 

 من القوائم  األخرينلية ملساهمي الشركة واملستفيدين خطة قنوات االتصال اخلارجية للمعايري الدو

 .املالية

  اجمللس وأعضاءخطة قنوات االتصال الداخلية للمعايري الدولية للموظفني. 

 الشركات التابعة

 احلاجة لتقييم اجلوانب املتأثرة مبعايري احملاسبة املالية الدولية. 

 التدريب على معايري احملاسبة املالية الدولية. 

 خمرجات وتصميم التقارير وفقًا ملعايري احملاسبة املالية الدولية. 

 نظم املعلومات

 معايري احملاسبة املالية الدولية على مشولية األنظمة تأثري. 

 التعرف على احللول قصرية اآلجل مقابل احللول طويلة اآلجل. 

 املالية الدولية التعرف عل احتياجات ومتطلبات املستخدمني يف ظل بيئة معايري احملاسبة. 

 التحول اىل معايري احملاسبة املالية الدولية بالتوازي مع املمارسات احلالية. 

 املخاطراملراجعة الداخلية و

 املخاطرملالية الدولية على النشاط وتقييم تأثري معايري احملاسبة ا. 

 نظام الرقابة الداخلية. 

  الدوليةاختبارات االلتزام مبعايري احملاسبة املالية. 

 التواصل مع املراجعني اخلارجيني. 

 املوارد البشرية

 حتديد معوقات املصادر، ان وجدت. 

 مراجعة حوافز األداء. 

  إدارة التغيريواالتصال بالتدريب على معايري احملاسبة املالية الدولية. 

حتديد اجلوانب اليت من احملتمل ان تتأثر بتطبيق معايري احملاسبة املالية  إىلانه أضافة  إىل اإلشارةمن املهم 

م وذلك لضمان االلتزام 4102فان مشروع التحول حيتاج تطبيق جمدول على عدد من املراحل خالل العام  الدولية،

 بتطبيق خطة التحول وفق البداية اليت نصت عليها التعليمات. 
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 املشروع: : مراحل التطبيق وإدارة) ب ( 

هذا املشروع هي منهجية إدارة املشاريع. حيث سيتم  إجنازان املنهجية املتبعة واليت سيقوم عليها سري العمل يف 

لس اإلدارة بشكل وجم اإلدارة التنفيذية إىلتكليف فريق عمل ملتابعة التطبيق بشكل يومي مستمر ورفع التقارير 

 :تنفيذ هذا املشروع دوري لضمان

 : مرحلة الدراسة والبحث وتتضمن التالي:األوىلاملرحلة 

 حتديد دقيق لألهداف وتنظيم خطوط التبليغ اإلدارية لفريق العمل املكلف باملشروع. 

  فريق العمل أعضاءتعيني. 

  فريق العمل مسؤولياتحتديد وظائف و. 

  الدوليةدراسة حتليل الفجوات بني املعاير احملاسبية احلالية ومعايري احملاسبة املالية. 

 دراسة حتليل الفجوات بني السياسات احملاسبية املتبعة حاليًا يف الشركة ومعايري احملاسبة املالية الدولية. 

  معايري احملاسبة املالية الدولية املؤثرة على النشاط معائيحتديد. 

 تقدير املوارد املطلوبة للمرحلة الثانية. 

 :ثالثة جمموعات إىلاملرحلة الثانية: وميكن تقسيمها 

 تصميم اهليكل التنظيمي لفريق العمل املكلف با ملشروع: .أ

  الفريق احلالي أعضاءاختيار فريق العمل من ضمن. 

  جدد حسب متطلبات املرحلة السابقة أعضاءتعني. 

 :واملكونات وتبين احللول األجزاءتقييم  .ب

 واملكونات األجزاءتقييم  إعداد. 

  املتعلقة بالسياسات احملاسبيةحتليل األثار واختاذ القرارات. 

 حتديد متطلبات املعلومات اجلديدة. 

  اإلضافيةحتديد متطلبات املعلومات. 

 حتديد املعاجلات احملاسبية واعتمادها. 

 :القوائم املالية إعداد .ت

 التسويات يف ضوء معايري احملاسبة املالية الدولية إعداد. 

 التعديالت الالحقة إجراء. 

 تشخيص النظام. 

 :التعديالت تطبيق .ث

  على النشاط املستمر األثارحتليل. 

  احملاسبة واملالية أقسامعلى  األثارحتليل. 

  تقارير معايري احملاسبة املالية الدولية إجراءاتتصميم وتوثيق. 

 خطة التغيري املناسبة لكل شركة تابعة. 

 تصميم النظام وتطويره. 
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 :التوقعات املستقبليةالقرارات املهمة وًا : ثالث

يف عدد وتعديل السجالت التجارية نقل امللكية ووإعادة اهليكلة اإلدارية والقانونية، الدمج البدء يف تنفيذ إجراءات  -

يف مجيع  %77شركة تكوين نسبة لنصبح ملكية لكية امل وأنهت الشركة تعديل هيكلمن الشركات التابعة 

على  وهي لدمج املصانع والقطاعات واملواقعبلية اخلريطة املستقيوضح أدناه  التابعة، والشكل املبنيالشركات 

 النحو التالي:

         

تنفيذ إجراءات ومتطلبات ملف زيادة رأس املال لرفعه هليئة السوق املالية عقب انتهاء فحص املستشار القانوني  -

النايف للجهالة لكافة وثائق الشركة وإنهاء الدراسات املالية اليت يديرها املستشار املالي. وأن تلك الزيادة سوف 

ات التمويلية اليت سوف تنعكس إجيابيا على رحبية تساهم يف ختفيض حجم الدين وبالتالي ختفيض املصروف

  الشركة.  

عدد من اإلجراءات االحرتازية ملواجهة زيادة أسعار الوقود والكهرباء واملياه وما قد يرتتب عليها من زيادة يف اذ اخت -

وتتمثل تلك  اخلدمات األخرى حتى ال يكون هناك تأثري كبري على رحبية الشركة.املواد األولية وأسعار  أسعار

اإلجراءات يف مراجعة أسعار البيع ومراجعة عقود العمالء وضغط اإلنفاق مبا حيقق املصلحة العامة للشركة 

 ومجيع األطراف األخرى اليت تتعامل مع الشركة.

ضمن إدارة  الدعم املتواصل لقسم احلوكمة وقسم االلتزام واملخاطر  املتضمنني يف اهليكل التنظيمي للشركة  -

  عالقات املستثمرين والشئون القانونية ألهمية دورهما يف الشركة.

على حتديث اللوائح واألنظمة الداخلية مبا يتماشي مع إصدار نظام الشركات اجلديد والذي سيبدأ  العمل -

م خالل العا م وعرض ما يلزم من تعديالت على اجلمعية العامة10/12/5102تطبيقه رمسيًا اعتبارا من 

  .م5102

مصنع العبوات البالستيكية 

جدة

مصنع العبوات البالستيكية 

اجلرن-األحساء 

مصنع العبوات البالستيكية 

األحساء العيون

مصنع العبوات البالستيكية 

الرياض

مصنعي ساف باألحساء 

ورابغ

يةالسعود شركة بالستيك  شركة الشرق  

الرياض   

  اكرتابالشركة 

 األحساء

اارينشركة نيو م  

  رمص 

جةاألنس شركة  

ساف  -املتطورة    
  -شركة األنسجة المتطورة 

 ساف األحساء
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 االلتزام واملخاطر مراقبة وكمة وًا: احلرابع

يف جمموعة تكوين، وقد  إدارة املخاطر ومراقبة االلتزاماحلوكمة وس إدارة الشركة أهمية وجود وظائف إدارة جمليدرك 

، وإعداد السياسات واللوائح م،  وحرصت إدارة الشركة على دعم فريق العمل 3102أنشأت تلك األقسام منذ بداية العام 

التنظيمية ونشر ثقافة احلوكمة ومراقبة االلتزام يف مجيع وحدات العمل بالشركة وأهمية تقييم املخاطر واإلجراءات 

تطوير أعمال الشركة والتقليل من وتطبيق مجيع األعراف املتعلقة بإدارة املخاطر واملشاركة باملشاريع وعمليات 

 من أنواع املخاطر. احتمالية حدوث أي نوع

 

قد يتأثر نشاط الشركة على اعتبار أن شركة تكوين شركة استثمار صناعي وويف ظل الظروف واملتغريات اخلارجية 

املخاطر  عناصرحدوث أو حتقق أي من  يف حالومركزها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية جوهرية 

أو   ،ؤثرةغري م معظم تلك العناصر كة يف الوقت احلاضر أناليت يعتقد جملس إدارة الشر، واملشار اليها يف هذا التقرير 

جوهرية، أو إذا أصبحت هذه األخرية خماطر  غري ربعتتث أية خماطر أخرى مل يتسن حتديدها، أو تلك اليت حبدو

   جوهرية.

  تشغيلية ولطبيعة نشاطها: وفيما يلي  أنواع املخاطر اليت قد تواجه الشركة طبقًا لعملياتها ال

  ( املخاطر االسرتاتيجية:  )أ
 اإلقليمية األوضاع (3

تشهد املنطقة بعض التقلبات السياسية واليت قد تؤثر سلبًا على املقدرة التنافسية يف الوصول إىل بعض العمالء يف 

ملخاطر اليت  تعتمدها إدارة اتلك املناطق. إال أن الشركة تعمل دائمًا ومن ضمن أهدافها االسرتاتيجية وسياسة 

 .للوصول إىل أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخلالشركة 

  األوضاع االقتصادية احلالية (1

واليت تتأثر باألزمات  والصعيد احمللي   على الظروف االقتصادية على الصعيد العاملي "تكوين"تعتمد عمليات وأداء 

الظروف جتعل من الصعب على العمالء احلاليني واحملتملني التنبؤ . هذه املالية العاملية اليت تظهر من وقت آلخر

 خفض اإلنفاق على منتجات الشركة وبالتاليعلى  ربهماألعمال يف املستقبل، وقد جت والتخطيط بدقة ألنشطة

رحبيتها. وال ميكن للشركة أن تتنبأ بوقت أو قوة أو مدة أي تباطؤ اقتصادي أو انتعاش اقتصادي  التأثري على

 الحق.

 البيئة التنافسية (1

واجهت الشركة ضغوطا على  م 3102عام بالتنافسية العالية. ويف  "تكوين"تتسم األسواق اليت تعمل فيها 

يف أسعار  اخنفاضًاوقد كان ذلك سببا يف ، فيما يتعلق مبنتجات مصنع األنسجة املتطورة  األسواق أسعارها يف

يف هوامش واخنفاض  ،األعمال نيؤدي مثل هذا االخنفاض إىل فقدا وميكن أن ،للمنافسةة منتجاتها نتيج

جودة ومتيز منتجاتها نافس على األسعار بقدر ما تركز يف ال تركز على الت الشركة سياسة أن رغم الرحبية. 

يف كثري من  عن ضغوط األسعار مع مرور الوقت التعويض جزئيًا استطاعت الشركةكما أن  وخدماتها. 

تكاليفها وجعل عملية التصنيع أكثر كفاءة من خالل إدخال تقنيات  خالل حتسني هيكل من ألخرىمنتجاتها ا

 .يف العديد من املنتجات ومبتكرةجديدة 
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  :املتعلقة بالعمليات التشغيلية للشركةاملخاطر )ب( 

 االعتماد على موردين رئيسيني (3

)مثل البولي بروبلني و البولي ستايرين  اخلامكمورد للمواد "  سابك" شركة تعتمد الشركة يف األغلب على 

والبولي إيثلني و ترفثاالت البولي إثيلني( وباستثناء مادة البولي بروبلني اليت يتم تصنيعها من قبل شركات 

 احمللي الوحيد جلميع املواد األولية اليت تستخدمها الشركةالرئيسي  حملية أخرى فإن "سابك" هي املورد 

سواء من ناحية األسعار أو أن يكون له أثر سليب  "سابك"على منتجات  االعتمادوميكن هلذا   .ةوشركاتها التابع

ؤثر يتوقفت سابك عن توفري املواد اخلام الالزمة، فإن ذلك قد  إذا يف حالة تكوين على تصنيع منتجاتها، على قدر

من أجل جتنب الرسوم واملواد اخلام من األسواق الدولية  استريادالشركة يف حال قررت و على رحبية الشركة.

موافقة اجلهات الرمسية، واليت من الصعب احلصول عليها يف احلصول على يها املفروضة على الواردات، يتعني عل

 ظل توفر املنتج حمليًا.

  ارتفاع األسعار وتوفر املواد اخلام  (1

واملياه الذي ينتج عنه زيادة أسعار املواد اخلام والكهرباء واحملروقات يف إطار قرار زيادة أسعار الوقود والكهرباء 

يتها على توفر وتكلفة املواد حبيف مبيعاتها ور ، تعتمدصناعية  شركة باعتبار " تكوين " واخلدمات املساندة،  و

يجة الرتفاع معدالت األسعار نتيف املاضي الكثري من الزيادات يف  حدثتاخلام اليت ختضع لتقلبات األسعار. وقد 

ويف تكاليف املواد اخلام ويتوقع أن يتكرر ذلك، ويعتمد أداء الشركة جزئيًا على قدرتها على إدراج هذه  التضخم

 كم يف ثبات اسعار املواد اخلام. . وال تضمن الشركة التحالتغريات يف التكاليف ضمن أسعار بيع املنتجات.

  التوسع حمدودية القدرة على (1

التوسع على توفر املساحة األرضية املخصصة للتصنيع إلضافة خطوط تصنيع إضافية.  يفتتوقف قدرة الشركة 

ومع استحواذ شركة تكوين على مصنع األقمشة وشركة صافوال ألنظمة التغليف فإنه ال يوجد مثل هذا العنصر 

ونقل  ىل املصانع اجلديدة اليت مت إضافتهاا إىل نقل املعداتاألمر يستلزم قد من املخاطرة يف الشركة ، إال أنه 

قد يؤثر مما  بشكل مؤقتاإلنتاج  إىل تعليق  .  إن االنتقال احملتمل قد يؤدي مصنع الرتباك من جدة إىل األحساء

أي توقف كتيها التابعة تكوين" وشرمن مصانع " ، علمًا بأنه مل حيدث مطلقًا أليلشركةلعلى األداء اإلنتاجي 

 مؤثر يف عمليات اإلنتاج باستثناء التوقفات اجملدولة لعمليات الصيانة. 

 خماطر توقف التشغيل والتعطل غري املتوقع:  (4

حيث خيطط أن تعمل املصانع بدون توقف على مدار  يعتمد عمل الشركة على التشغيل املستمر والفعال للمصانع

. وهناك بعض املخاطر اليت قد تؤثر سلبا على الكفاءة التشغيلية للشركة مثل : األسبوعالساعة يف كافة أيام 

 و احلاسبات اآللية، واحلوادث املتعلقة باملوظفني املهمني، وانقطاع الكهرباء أوأالكوارث الطبيعية، األعطال يف اآلالت 

باح. وال تستطيع الشركة تقديم أي املاء. قد يؤدي تعطل اإلنتاج إىل زيادة التكاليف واخنفاض العائدات واألر 

 رغم قيام الشركة بعمل الصيانة الدورية والوقائية املستمرة.ضمانات بعدم تعطل عملياتها، 

  التغريات التقنية املستمرة (5

تستخدم الشركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة لتصنيع منتجاتها. وتتسم الصناعة بإجراء حتسينات متكررة على 

حيث يوجد لدى الشركة سياسات يف األحباث والتطوير وبرامج مستمرة يف  واستخدام التقنيات املتطورةاملنتجات 

، واليت ميكن، يف بعض األحيان، أن تؤدي إىل ضرورة توفري التقنيات تطوير املنتجات بهدف حتسني جودة املنتج 
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على تصنيع املنتجات املطلوبة قدرة الشركة مما قد يؤدي إىل التأثري على  واألنظمة قبل املوعد املخطط لتوفريها

 .حسب التوقعات لعمالئها

 

 :املخاطر املتعلقة بالسوق )ج(

 يةخماطر املبيعات الدول (3

دول كثرية يف اجنلرتا / اليابان / الواليات املتحدة  العمالء يفاملوردين وتقوم الشركة بتنفيذ أعماهلا التجارية مع 

. وقد تتأثر إيرادات الشركة وأرباحها سلبيا شرق اسيا / بعض الدول العربيةدول من  دوعد/  األمريكية/الصني

بالظروف االقتصادية و/أو الظروف السياسية والقوانني أو اللوائح املتغرية يف البلدان األجنبية، اليت ليس للشركة 

لى االقتصاد احمللي وعلى سيطرة عليها. ويؤثر أي إرباك يف األسهم احمللية والدولية واألسواق املالية سلبيا ع

األسواق العاملية اليت تنفذ الشركة فيها أعماهلا. والشركة غري قادرة حاليًا على تقييم أو التنبؤ الدقيق باآلثار 

املستقبلية الضطرابات األسواق األخرى على السيولة والبيانات املوحدة ملركزها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها 

 النقدية.

 ادل العمالت والفائدة:عار تبخماطر أس (1

وكذلك  صادراتها الدولية مع الدوالر األمريكي املرتبط بالريال السعودي،واردتها وتتعامل الشركة يف مجيع  

قد يكون له تأثري سليب على أرباح واليورو وأي تذبذب بني قيمة الريال السعودي والدوالر األمريكي  اليورو 

ار الصرف يف األسواق اليت ال يهيمن عليها الدوالر ميكن أن يكون هلا تأثري سليب الشركة. وأي حتول سليب يف أسع

فضال عن ذلك، فإن التقلبات يف أسعار  على رحبية الشركة بسبب ارتباط الريال السعودي مع الدوالر األمريكي.

أثري سليب على نتائج الفوائد بني البنوك السعودية )سايبور( ميكن أن يزيد من تكاليف االقرتاض ويكون هلا ت

ستؤثر مباشرة  اإلسالمية أو تكاليف عمليات املراحبة العمليات. لذا، فإن الزيادات يف أسعار الفائدة القصرية األجل

 اليت تدفعها الشركة./ التكاليف على مقدار الفائدة 

 

نظرًا الخنفاض سعر اجلنيه  كما أن نتائج الشركة التابعة جبمهورية مصر العربية " نيو مارينا " قد تتأثر سلبيا

املصري مقابل الدوالر وزيادة احملاذير يف تعامالت الدوالر وفقا للسياسة النقدية املصرية واليت كانت سببا يف 

م وقد يكون هلا تأثري سليب على رحبية الشركة يف حال ما اذا استمر 31.02اخنفاض الرحبية خالل العام 

 والر األمريكي يف البنوك املصرية.اخنفاض سعر اجلنيه أو قل توفر الد

 

  املالية: املخاطر( د)

 املخاطر املتعلقة بالتزامات التأمني (3

ختضع عمليات الشركة ملخاطر ترتبط بعملها يف جمال الصناعات التحويلية وعلى الرغم من أن الشركة 

التأمني الكامل ضد مجيع املخاطر حتتفظ بعدة أنواع من التغطية التأمينية، إال أن تلك البوالص قد ال توفر 

احملتملة واملتعلقة بأعمال الشركة. نتيجة لظروف السوق املتغرية فإن أقساط التأمني ونسب التحمل يف بعض 

بوالص التأمني ميكن أن تزيد بصورة كبرية يف بعض احلاالت. فقد يؤدي ذلك إىل زيادة كبرية يف التكاليف 

 حبيتهاالتشغيلية وهو ما يؤدي إىل خفض ر
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 ملتعلقة بالسيولة وتوزيع األرباحاملخاطر ا (1

، وعلى مركزها املالي، إن توزيع األرباح مستقباًل يعتمد )من بني أمور أخرى( على قدرة الشركة يف حتقيق األرباح

ف والظرووالسيولة املتاحة، ومتطلبات رأس املال، ومتطلبات االحتياطيات القانونية، واالئتمان املتوفر للشركة، 

رباح األاالقتصادية العامة، وغريها من العوامل اليت ختضع للتقدير املطلق جمللس اإلدارة بشأن اإلعالن عن توزيع 

أرباح، أو تقدم أي ضمان مبقدار املبلغ الذي  ’الشركة ال تضمن بأنها ستدفع فعال أيكما أن  حسبما يراه مناسبا.

 للشركة. األساسيسيدفع يف أي سنة من السنوات. وخيضع توزيع أرباح األسهم لقيود معينة واردة يف النظام 

 

 :خماطر االلتزام )هـ(

ادى خماطر إن شركة تكوين حريصة على أن تكون ملتزمة بالقوانني واألنظمة ومعايري وقواعد السلوك وذلك من أجل تف

عدم االلتزام اليت تقع بها الشركة وتؤدي إىل إحلاق الضرر بسمعتها وتعرضها لعقوبات وخسائر مالية، وتتمثل خماطر 

  االلتزام اليت قد تواجهها الشركة فيما يلي:   

 التشريعات والقوانني والبيئة التنظيمية (3

ختضع أعمال الشركة لألنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية السعودية بصفة خاصة. والدول األخرى 

اليت قد تعمل بها الشركة. وقد ختضع هذه القوانني واألنظمة للتغيري. ومن املمكن أن تؤثر التغريات القانونية 

ية على عمليات الشركة ونتائجها املالية بشكل جوهري. اليت تسببها عوامل سياسية أو  اقتصادية أو فنية أو بيئ

وقد تقوم الشركة بتعديل منتجاتها أو عملياتها لكي يتماشى نشاطها مع أية تغيريات مستقبلية يف تلك 

 التشريعات والقوانني. األمر الذي قد يكون له تأثري على إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية املستقبلية. 

ات املتوفرة لدى الشركة فإنه ال توجد أي دالئل حتى تاريخ هذا التقرير  على حدوث أي تغيري يف ووفقًا للمعلوم

 التشريعات والقوانني، األمر الذي قد يكون له تأثري جوهري على أنشطة الشركة ومشاريعها املستقبلية.

 االلتزام بقوانني وأنظمة العمل (1

بأنظمة وقرارات وزارة العمل فيما صناعي مبا فيها الشركة االلتزام يتعني على مجيع املنشآت العاملة يف القطاع ال

تزيد من سنة إىل أخرى كما خيتلف يف الشركات واليت من إمجالي القوى العاملة بنسبة السعودة املطلوبة يتعلق 

 يشكل وهلذا ،بأنظمة وزارة العمل التقيد على الشركة وحترص.  كبرية احلجم عن الشركات متوسطة احلجم 

ال  أنه ويرى جملس اإلدارة .للشركة بالنسبة كربى أولوية السعوديني املوظفني وكفاءات مهارات وتطوير تدريب

  . التقيد بالسعودة توظيف السعوديني وتوجد أي عناصر خماطرة يف هذا اجلانب مع حرص الشركة على 

 البيئة والسالمة العامة (1

بتطبيق معايري أكثر صرامة لتوفري متطلبات وقائية للسالمة أن يزيد من إن من شأن إلزام املصانع يف املستقبل 

تكاليف الشركة، مما قد ينعكس بشكل سليب على نتائج أعماهلا ومركزها املالي. قد تتأثر أعمال الشركة 

املواد  ونتائجها املالية ومركزها املالي بشكل سليب يف حال حدوث خسائر أو أضرار مادية قد تنتج عن التعامل مع

اخلطرة والسامة أو يف حال وقوع حوادث أثناء عمليات اإلنتاج ال تكون مغطاة بوثائق التأمني أو نتجت عن حوادث 

وحترص " تكوين " يف مجيع شركاتها التابعة بأعلى درجات معايري ومتطلبات  مل يتم تغطيتها بوثائق تأمني.

 السالمة.
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 لسنوات اخلمس األخرية:ول وخصوم الشركة ونتائج أعماهلا يف اأص  (2)

هـ  82/38/3313 /ق بتاريخ193مبوجب القرار الوزاري رقم  - مدرجة سعودية شركة مساهمةأن شركة "تكوين" هي 

ضمن شركات  م8438قد أدرجت الشركة يف السوق املالية السعودية تداول يف فرباير و م،43/38/8434املوافق 

  االستثمار الصناعي:

 للشركة:املالية األصول واخلصوم والنتائج  بيانيلي وفيما 

 

 (باملليون ريال سعوديقائمة الدخل )

  البيان

1123 1122 1122 1121 1122 

 192,22 119,11 822,11 818,8 2.828,3 املبيعات

 (313,29) (321,99) (123,82) (121,2) (2.328,9) تكلفة املبيعات

 218,92 211,11 93,22 212,2 289,1 إمجالي الربح

 (1,212) (1,281) (1,381) (1,8) (1.2) مصاريف حبث وتطوير

 (22,12) (23,11) (11,12) (29,28) (81,1) مصاريف بيع وتوزيع

 (12,81) (11,11) (18,18) (21,18) (92,1) مصاريف إدارية

 (22,28) (8,18)  (21,11) (23,11) (29,1) مصاريف مالية

 2,12 2,18 22,22 29,89 21,2 ايرادات أخرى

 (2,31) (1,11) (1,91) (1,12) (2,9) الزكاة

 81,23 83,21 22,2 33,2 (18,2) )اخلسارة(صايف الربح 

 
 (املالي )باملليون ريال سعودي قائمة املركز

  البيان

1123 1122 1122 1121 1122 

 221,18 221,81 299,12 111,91 2.192,21 املوجودات املتداولة

 292,88 222,83 311,12 121,29 2.121,98 الثابتة املوجودات

 2,18 21,22 22,22 22,32 228,83 املوجودات غري امللموسة

 818,11 812,82 2.181,8 2.118,81 1,132,82 إمجالي املوجودات

 232,21 282,12 312,21 138,28 2.282,92 املطلوبات املتداولة

 228,88 222,92 128,12 881,18 1.291,81 إمجالي املطلوبات
 289,23 211,88 231,23 288,38 233.11 حقوق املساهمني

 818,11 812,82 2.181,8 2.2118,81 1,132,82 وحقوق املساهمني تاملطلوبا
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 :والشركات التابعة التحليل اجلغرايف إلمجالي إيرادات الشركة (2)
 
 :) القيمة باملليون ريال( الشركات القائمة بالسعودية – م3112العام  بيعاتم إمجاليأ( -2

 املنتجات

 

 السنة
امجالي 

 املبيعات

 التوزيع اجلغرايف

املنطقة 

 الشرقية

املنطقة 

 الوسطى

املنطقة 

 الغربية
 التصدير

/ الرتاباك / الشرق تكوين /  شركات ) بالستيكو

منتجات التغليف والتعبئة البالستيكية واملواد ( ساف

 الصحية والطبية ومصغرات القوارير

1025 2,827,5 21821 81021 10322 31823 

1021 838737 228,18 222 81 212 

 شركة ) التغليف ألنظمة السعودية بالستيك شركة مبيعات تتضمن مل( 8433) السابق العام عن إن أرقام املقارنة

 م .43/43/8432 من اعتبارًا تكوين شركة مبيعاتها مع  توحيد مت وقد( سابقًا-التغليف ألنظمة صافوال

 

 (: حتليل مبيعات الشركة بالرسم البياني:ب-2

 
  

 

 

 قيةاملنطقة الشر

7% 

 ىاملنطقة الوسط

41% 

 يةاملنطقة الغرب

12% 

 دير التص-% 36

2015التحليل اجلغرافى اليرادات الشركة 
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 الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة: (3)
 

 (باملليون ريال سعوديالنتائج التشغيلية )

 % نسبة التغري  -+ أو  التغري 1122 1123 البيان

 %212,9+ 931,8+ 818,8 2.828,3 املبيعات

 %228,18+ 891,3+ (121,2) (2.328,9) تكلفة املبيعات

 %28,11+ 38,2+ 212,2 289,1 إمجالي الربح

 %11,1- 1,1- (1,8) (1.2) مصاريف حبث وتطوير

 %181,8+ 31,82+ (29,28) (81,1) مصاريف بيع وتوزيع

 %221,8 29,21+ (21,18) (92,1) إداريةمصاريف 

 %112,11+ 22,98 (23,11) (29,1) مصاريف مالية

 %28,21- 8,39- 29,89 21,2 إيرادات أخرى

 %18,11- 1,22- (1,12) (2,9) الزكاة

 %31,99- 18,1- 33,2 (18,2) ) اخلسارة(صايف الربح 

 

 السنة السابقة:أهم أسباب التغريات يف النتائج التشغيلية عن نتائج 

من املبيعات  %94رجع سبب حتقيق صايف خسارة مقارنًة بصايف ربح يف العام السابق اىل زيادة تكلفة املبيعات واليت متثل 

من العام السابق، وهذا بسبب اخنفاض اسعار املواد اخلام املتأثرة باخنفاض اسعار البرتول واليت كان هلا  %23مقارنة مع 

 8432سعار البيع مقارنة مع متوسط قيمة خمزون تلك املنتجات يف نهاية الفرتة. تأثرت نتائج العام تأثري على اخنفاض ا

شركة مصنع األنسجة املتطورة )ساف( بسبب املنافسة العاملية السعار  -كذلك بارتفاع خسائر الشركة التابعة 

مريكية مما ساهم يف ختفيض اسعار املبيعات مقارنة منتجاتها واليت تسوق يف الصني والدول االوربية والواليات املتحدة األ

مع متوسط قيمة خمزون تلك املنتجات يف نهاية الفرتة يف مجيع املنتجات . كما أنه وفقا للمعايري احملاسبية وعقب 

االستحواذ وشراء شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف )سابقًا شركة صافوال ألنظمة التغليف( فقد التزمت 

كة مببدأ إعادة تقييم األصول الثابتة يف نهاية الفرتة وكان لذلك أيضًا تأثري يف زيادة صايف خسارة الفرتة. ويضاف الشر

الي ذلك زيادة املصاريف اإلدارية والعمومية و مصاريف البيع والتوزيع، و املصروفات التمويلية، واخنفاض االيرادات االخرى 

تتضمن نفقات االستشارات والدراسات املتعلقة بعملية  8432ان نتائج العام  وتسجيل فروق صرف عمالت أجنبية. كما

 .االستحواذ على شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف )سابقًا شركة صافوال ألنظمة التغليف(

 

شركة صافوال )سابقًا إن أرقام املقارنة عن العام السابق مل تتضمن نتائج شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف 

 .م8432من الربع االول  واليت مت توحيد نتائجها مع القوائم املالية املوحدة لشركة تكوين اعتبارًا ألنظمة التغليف(
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 يضاح ألي اختالف عن معايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني:إ (1)
 السعودية اهليئة عن الصادرة احملاسبية املعايري عن للشركة املالية القوائم إعداد إجراءات يف اختالف أي يوجد ال

 تصدره ملا طبقًا م13/38/8432 يف املنتهية السنة عن املالية القوائم بإعداد الشركة التزمت وقد القانونيني للمحاسبني

 .ومعايري قرارات من اهليئة

 
 الدولة احملل الرئيس و ونشاطها الرئيسلكية الشركة فيها تابعة ورأمساهلا ونسبة ماسم  كل شركة  (8)

 :لعملياتها والدولة حمل تأسيسها

 وذلك على النحو التالي: لدى شركة "تكوين"  مخس شركات تابعة

 

رأمسال  اسم الشركة

الشركة 

 (باملليون ريال)

الدولة احملل  نشاط الشركة الرئيسي نسبة امللكية

 الرئيس

 لعملياتها

الدولة احملل 

 1122 1123 تأسيسها

شركة صناعة العبوات 

 الفائقة احملدودة )الرتباك(
13 99% 99% 

 ترفثاالت مادة من املصنعة القوارير مصغرات إنتاج
 PETإثيلني البولي

السعودية  السعودية جدة

 جدة

األنسجة  مصنع شركة

)ساف( وفرع   املتطورة

 الشركة برابغ

 

222,8 99% 99% 

 من واملصنع املنسوج غري /الفيلمالقماش إنتاج
 بروبلني  البولي مادة

السعودية  

 االحساء
 وفرع رابغ

السعودية  

 االحساء
 وفرع رابغ

شركة بالستيك السعودية 

 %1.11 %99 221,2 ألنظمة التغليف )بالستيكو(
إنتاج مجيع أنواع القوارير البالستيكية واألغطية 

 البالستيكية واللفات  

السعودية  

 االحساء
 جدة/الرياض

 السعودية

 جدة

شركة الشرق للصناعات 

 %1.11 %99 12.8 البالستيكية

وعبوات  وأكواب أثيلنيوروالت بولي  أكياس إنتاج

من البولسرتين وأطباق لالستخدام الواحد 

وجراكن وعبوات وبراميل وأكياس للخدمة 

 الشاقة وسطول وأوعية نفايات وصناديق بالستيكية

 السعودية 

 الرياض

 السعودية 

 الرياض

شركة نيو مارينا للصناعات 

 البالستيكية

مليون  21

 جنيه مصري
99% 1.11% 

إنتاج مجيع أنواع العبوات البالستيكية ومصغرات 

 القوارير

 مصر 

 اإلسكندرية

 مصر 

 اإلسكندرية

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

 وأم أي إصدارات أو أسهم وأدوات دين داخل اململكة 8432خالل العام املالي لشركة تكوين مل تصدر الشركات التابعة 

 خارجها.
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 توزيع األرباح:الشركة يف سياسة وصف ل (9)
 ( من النظام األساسي للشركة على:31( و )38تنص املادة )

 :اآلتي الوجه على األخرى والتكاليف العمومية املصروفات مجيع خصم بعد السنوية الصافية الشركة أرباح توزع
من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنب  %34جينب  (3

 متى بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال.
للمساهمني ال تقل عن يوزع من الباقي بعد صدور قرار من اجلمعية العامة باملوافقة على توزيع األرباح دفعة أوىل  (8

 ( من رأس املال املدفوع.2%)
من الباقي مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة وحسب ما تقره اجلهات  %34خيصص بعد ما تقدم مبا ال يتجاوز  (1

 املختصة ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة إضافية يف األرباح.
 تصدرها اليت للتعليمات وفقًا اإلدارة جملس حيددها اليت واملواعيد املكان يف املساهمني على توزيعها املقرر األرباح تدفع -

 .الصناعة التجارة و وزارة
 

مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء جملس إدارة  وصف ألي (21)

( من قواعد 23أبلغوا الشركة بتلك احلقوق مبوجب املادة ) الشركة وكبار التنفيذيني وأقربائهم(

 .ةاحلقوق خالل السنة املالية األخري التسجيل واإلدراج وأي تغيري يف تلك
 .م8432ال يوجد خالل العام 

 

تعود ألعضاء جملس ادارة الشركة وكبار وصف ألي مصلحة  وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب  (22)

وأي تغيري يف تلك  يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعةالتنفيذيني وأقربائهم 

 .املصلحة أو تلك احلقوق خالل السنة املالية األخرية
 :التنفيذيني وأقربائهم يف الشركةيبني اجلدول التالي عدد األسهم اليت ميلكها أعضاء جملس اإلدارة وكبار  -أ

 أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني

يف   األسهمعدد  االسم

 بداية الفرتة

نسبة امللكية يف  

 بداية الفرتة

التغري صايف 

 خالل الفرتة

نسبة التغري 

 خالل الفرتة

عدد األسهم يف 

 نهاية الفرتة 

نسبة امللكية يف 

 نهاية الفرتة

 %1.1119 2111 %99.82- 129.899- %2,882 111.899  عبد اهلل بن حممد العثمان (3
 %1.119 21.111 %91.92- 221.119- %1,921 211.119 حممد العثمانعبد احملسن بن  (1
 %1.292 828.222 % 1,211 2111 %1,291 821.222 خالد بن عبد الرمحن الراجحي (1
 %1.112 2.211 - - %1,1122 2.211 جورج انطونيوس ابراهام (4
 %1.1119 2111 %22.12- 211- %1,1122 2.211 د. سليمان بن عبد العزيز التوجيري (5
 %1.112 2.211 - - %1,1122 2.211 عبد العزيز بن صاحل الربدي (6
 %1.1138 2.991 %82.29 821 %1,1122 2.211 موسى بن عبد احملسن املوسى (7

 
 إدارةباستثناء ما ذكر أعاله ال يوجد أي مصلحة  وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس و  -

 الشركة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
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( املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غري ذلك (21)

ادًا لقروض وكشف باملديونية اإلمجالية للشركة والشركات التابعة هلا وأي مبالغ دفعتها الشركة سد

 : خالل السنة
 ريال سعودي(ليون باملالقيمة ) :م22/21/1123القائمة كما يف قروض ال -أ

اجلهة املاحنة 

 للقرض

تاريخ 

 القرض

مدة 

 القرض

 أولتاريخ  أصل مبلغ القرض

 قسط

خر آتاريخ 

 قسط

رصيد القرض 

يف 

 1123يناير

املستلم من 

القرض خالل 

1123 

 دفوع خالل امل

1123 

رصيد القرض 

ديسمرب  يف

1123 

قصري 

 األجل

 /متوسططويل

 األجل

بنوك جتارية 

 حملية

قروض قصرية 

األجل وقروض 

 مرحلية

 

يناير 

1123 
 

 

 سنة وأقل
 

1.221,2 
 

- 

 

- 

 

- 
298.2 1.221,2 2.899 822,8 

بنوك جتارية 

 حملية

قروض طويلة 

 ومتوسطة األجل 

مارس 

1123 
سبع 

 سنوات
- 889.3 22/2/1121 

مارس 

1111 - 889.3 - 889,3 

 

صندوق التنمية 

 الصناعية

 تكوين

يونيو 

1121 

ست 

 سنوات

 

- 
 1121يناير  19.1

مايو 

1121 
 

8,8 
 

- 
3,2 

 

1,3 
 

 

صندوق التنمية 

 الصناعية

 الرتباك

ديسمرب 

1121 
 

سبع 

 سنوات
 

 

- 
12,93 

ديسمرب 

1122 

أكتوبر 

1129 
 

21,1 
 

- 1,9 
9,1 

 

 

صندوق التنمية 

 الصناعية

 ساف

يناير 

1122 

سبع 

 سنوات
 

 

- 
 1123يوليو  213,8

نوفمرب 

1112 
 

222.2 21,1 1,3 212.1 

صندوق التنمية الصناعية السعودي على منح شركة مصنع األنسجة  وافقم  5100يناير  02يف تاريخ  -

ريال سعودي. ويتم سداد القرض  مليون 05221املتطورة احد الشركات التابعة لشركة تكوين قرضا مببلغ 

الثابتة  األصولهـ وذلك بضمان رهن 0302من عام  ابتداءعلى أقساط نصف سنوية خالل سبع سنوات 

 األصولتكوين يغطي كامل قرض الصندوق واالحتفاظ بالرهن على  للمشروع وضمان اعتباري من شركة 

وشركة صناعة العبوات الفائقة احملدودة املتطورة وشركة تكوين  األنسجةالثابتة لكل من شركة مصنع 

 كامل دفعاتوقد استلمت الشركة  حني سداد كامل قرض الصندوق. إىل)شركة تابعة لشركة تكوين( 

 .القرض 



 
 
 
 
 

21 
 

املوافقة على حصول الشركة م قررت اجلمعية العامة العادية لشركة تكوين ب10/10/5102يف تاريخ  -

الشريعة اإلسالمية من عدٍد من البنوك واملؤسسات املالية حبٍد على تسهيالت مراحبة متوافقة مع أحكام 

( ريال سعودي بالشروط واألحكام اليت يقررها 0221121112111أقصى يصل إىل مليار و ستمائة مليون )

جملس إدارة الشركة مبا يراه مناسبًا، وذلك لسداد قيمة االستحواذ على شركة صافوال ألنظمة التغليف، 

القائمة اخلاصة بشركة صافوال ألنظمة التغليف وعدد من شركاتها التابعة بعد إمتام  وتسديد القروض

عملية االستحواذ، وسداد التكاليف والرسوم املتعلقة بعملية التسهيالت، ومتويل رأس املال العامل للشركة، 

ك التسهيالت، مبا وجمللس اإلدارة يف سبيل ذلك اختاذ كافة اإلجراءات والتدابري الالزمة للحصول على تل

يف ذلك احلصول على املوافقات الالزمة والتفاوض مع البنوك وتوقيع كافة االتفاقيات واملستندات والوثائق 

اخلاصة بالتسهيالت، وجمللس اإلدارة تفويض من يراه من بني أعضائه بهذه الصالحيات، علمًا بأن من بني 

شركة العثمان القابضة وهي طرف ذي عالقة،  شروط تلك التسهيالت احلصول على ضماٍن اعتباري من

حيث ميتلك كاًل من رئيس جملس اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن حممد العثمان وعضو جملس اإلدارة 

 املنتدب األستاذ/ عبداحملسن بن حممد العثمان نسبة فيها.

  قات النقدية املستمرة.يعتمد متويل البنوك التجارية على مالءة الشركة وحجم تعامالتها التجارية والتدف -

 اتفاقية تسهيالت مراحبة للحصول على علي توقيعشركة تكوين  م أعلنت00/10/5102يف تاريخ  -

 : وفق التفاصيل التالية وعة من البنوك السعودية تسهيالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من جمم

  .5102-10-00مت توقيع عقد التمويل بتاريخ  .0

جمموعة سامبا  –اجلهة املمولة جمموعة البنوك السعودية مكونة من البنك العربي الوطين  .3

 بنك البالد.  –املالية 

 001مليون ريال لتمويل قيمة االستحواذ و  001مليار ريال سعودي ) 0.0بلغت قيمة التمويل  .2

 مليون ريال لتمويل رأس املال العامل( 

يل قيمة االستحواذ )تتألف من سنة مساح تبدأ من تاريخ مدة التمويل سبع سنوات لشرحية متو .4

التوقيع ويتم السداد خالل الست سنوات التالية لتاريخ التوقيع( وثالث سنوات لشرحية متويل 

  .رأس املال العامل

تهدف الشركة من التمويل إىل سداد قيمة االستحواذ على شركة صافوال ألنظمة التغليف،  .2

اخلاصة بشركة صافوال ألنظمة التغليف وعدد من شركاتها التابعة وتسديد القروض القائمة 

 .ومتويل رأس املال العامل للشركة بعد إمتام عملية االستحواذ،

 ورهن الدخل وحساب التغليف ألنظمة صافوال شركة حصص رهن بضمان التمويل أخذ تم .6
 ألمر سندات وتوقيع التغليف ألنظمة صافوال لشركة التابعة بالشركات الخاصة الدخل حسابات

ول على ضماٍن اعتباري من شركة العثمان القابضة وهي طرف ذي عالقة، الحص إلى باإلضافة

حيث ميتلك كاًل من رئيس جملس اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن حممد العثمان وعضو جملس 

 اإلدارة املنتدب األستاذ/ عبداحملسن بن حممد العثمان نسبة فيها.
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بإصدار الضمانات املطلوبة وتسجيل الرهن لصاحل البنك العربي الوطين لدى املركز قامت الشركة  -

 املوحد لتسجيل الرهون على النحو التالي:

 الوصف اسم املدين تاريخ التسجيل م

 رهن وحتويل حسابات األرباح شركة صناعة العبوات الفائقة احملدودة 52/13/5102 0

 رهن وحتويل حسابات األرباح املتطورةشركة مصنع األنسجة  52/13/5102 5

 الزراعي للبنك لإلنتاجحتويل منافع عقد شركة العثمان  شركة تكوين املتطورة للصناعات 52/13/5102 0

 رهن وحتويل حسابات األرباح شركة تكوين املتطورة للصناعات 52/13/5102 3

 رهن وحتويل حسابات األرباح  شركة صافوال ألنظمة التغليف 51/12/5102 2

 رهن وحتويل حسابات األرباح شركة الشرق للصناعات البالستيكية 51/12/5102 2

 رهن حصص تكوين يف شركة صافوال ألنظمة التغليف شركة تكوين املتطورة للصناعات 10/10/5102 1

 صافوال ألنظمة التغليفرهن حصص ساف يف شركة  ساف- شركة مصنع األنسجة املتطورة 10/10/5102 2

 حتويل العقود اخلاصة  بتوريدات الشركة لصاحل البنك  شركة صافوال ألنظمة التغليف 51/01/5102 0

 

أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو وصف لفئات وأعداد  (22)

 إيضاحمع  م22/21/3112املالية املنتهية يف أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة  حقوق مشابهة.

  أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق  م8432مل متنح الشركة أو تصدر خالل العام باستثناء ما أفصحت الشركة عنه ، 

 ومل حتصل الشركة على أي عوض مقابل ذلك. مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

 
ي حقوق حتويل او اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو أل وصف (22)

 .أصدرتها أو منحتها الشركة مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق أي  م8432مل متنح الشركة أو تصدر خالل العام باستثناء ما فصحت الشركة عنه ، 

 .مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

 
، وقيمة األوراق ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد الشركة رتداد أو شراء أو الغاء من جانباسي ألوصف  (23)

لك اليت اشرتتها املالية املتبقية مع التمييز بني األوراق املالية املدرجة اليت اشرتتها الشركة وت

 .شركاتها التابعة

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

 .م8432العام 
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موضحًا فيه  وسجل حضور كل اجتماعم 3112اليت عقدت خالل العام اجتماعات جملس اإلدارة عدد  (21)

 :أمساء احلاضرين
كما اختذ اجمللس عدد من القرارات  وفيما يلي بيان احلضور ات( جلس1م عدد )8432جملس اإلدارة خالل العام عقد 

 :( من النظام األساسي للشركة وتضمن ذلك اعتماد القوائم املالية األولية83بالتمرير  مبوجب  نص املادة )

 

              حضر مل حيضر 

 االجتماع األول أعضاء جملس اإلدارة

28/11/1122 

 االجتماع الثاني

11/12/1122 

 االجتماع الثالث

18/21/1122 

 نسبة احلضور

    211% عبد اهلل بن حممد العثمان (2
   211% عبد احملسن بن حممد العثمان (1  
   211% خالد بن عبد الرمحن الراجحي (2  
   211% ابراهامجورج انطونيوس  (2  
   211% د. سليمان بن عبد العزيز التوجيري (3  
   211% عبد العزيز بن صاحل الربدي (1  
   211% موسي بن عبد احملسن املوسي (8  

 

 ي عالقة:بني الشركة وطرف ذوصف ألي صفقة  (28)

قدم احملاسب القانوني بشأنها واليت  فيما يلي وصف للتعامالت مع األطراف ذوي العالقة واليت تعترب الشركة طرفًا فيها

 ،( من نظام الشركات66وفقًا ألحكام املادة ) م18/14/3102املنعقدة بتاريخ  لجمعية العامة العادية اخلامسةتقريره ل

 ويتم الرتخيص بتلك العقود سنوبا من اجلمعية العامة. ومتت املوافقة عليها 

 

العمليات قيمة  مدة العقد وصف األعمال  والعقود

 1123للعام 
 ) باملليون ريال(

املدفوع خالل 

  1123العام 

 ) باملليون ريال(

الرصيد كما يف 

 م22/21/1123

 ) باملليون ريال(

شركة أنظمة حلول األعمال  مع التقنية إدارة خدمات تقديم عقد

شركة تابعة لشركة -وهي طرف ذو عالقة  ،SSBS االسرتاتيجية

عبداهلل بن ستاذ/ ميتلك رئيس جملس اإلدارة األ واليت-العثمان القابضة 

عبداحملسن بن  ستاذ/األاملنتدب   اإلدارةحممد العثمان وعضو جملس 

 .حممد العثمان نسبة فيها

 

 

 

ثالث 

 سنوات
3.8 3.8 4 

مع شركة العثمان لإلنتاج  التغليف وعبوات القوارير شراء اتفاقية

وهي طرف ذو عالقة شركة تابعة لشركة  ،والتصنيع الزراعي )ندى(

عبداهلل بن  ستاذ/العثمان القابضة واليت ميتلك رئيس جملس اإلدارة األ

عبداحملسن بن  ستاذ/األاملنتدب   اإلدارةحممد العثمان وعضو جملس 

 .حممد العثمان نسبة فيها

 

 

 

مخس 

 سنوات
14.3 32.8 83.9 
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 ذي عالقة) تابع ( وصف ألي صفقة بني الشركة وطرف 

قيمة العمليات  مدة العقد وصف األعمال  والعقود

 1123للعام 
 ) باملليون ريال(

املدفوع خالل 

  1123العام 

 ) باملليون ريال(

الرصيد كما يف 

 م22/21/1123

 ) باملليون ريال(

سكن املوظفني وخدمات الدعم والصيانة العامة مع  شركة العثمان  اتفاقية

وهي طرف ذو عالقة شركة تابعة  ،لإلنتاج والتصنيع الزراعي )ندى(

 ستاذ/لشركة العثمان القابضة واليت ميتلك رئيس جملس اإلدارة األ

 ستاذ/األاملنتدب   اإلدارةعبداهلل بن حممد العثمان وعضو جملس 

 مد العثمان نسبة فيها.عبداحملسن بن حم

 

 

 

 3.33 3.33 سنوي
4 

 

اتفاقية خدمات األمن مع مؤسسة أمن املمتلكات للحراسات األمنية وهي 

 شركة تابعة لشركة العثمان القابضة واليت ميتلك-طرف ذو عالقة 

عبداهلل بن حممد العثمان وعضو جملس  ستاذ/رئيس جملس اإلدارة األ

   عبداحملسن بن حممد العثمان نسبة فيها. ستاذ/األاملنتدب   اإلدارة

 

 4 4.320 4.320 سنوي

مصنع تكوين للعبوات البالستيكية ، واتفاقية اجيار أرض  اتفاقية إجيار أرض

( عام بدأت يف 84ومدة االتفاقيتني ) ،مصنع األنسجة املتطورة ساف 

العثمان طرف بن عبد اهلل حممد  األستاذ/مع م، وكالهما 43/43/8442

وذو قرابة من الدرجة األوىل  يف شركة العثمان القابضة مساهم)ذو عالقة، 

تلك العقود سنويا من الرتخيص بيتم و .مع عضوين يف جملس اإلدارة(

  اجلمعية العامة.

 

 

 

عشرون 

 4 4.4331 4.4331 عام

 "تكوين" لدى واألفراد الشركات الستخدام السفر تذاكر صدارإ معامالت

وهي طرف ذو عالقة  والسياحة، للسفر العثمان حممد وكالة شركة مع

شركة تابعة لشركة العثمان القابضة واليت ميتلك رئيس جملس اإلدارة 

 ستاذ/األاملنتدب   اإلدارةعبداهلل بن حممد العثمان وعضو جملس  ستاذ/األ

 .عبداحملسن بن حممد العثمان نسبة فيها

 

 

 

 4.3 3.9 8.1 سنوي

عمال التوسعة والتهيئة ملصنع شركة تكوين باألحساء وأعمال اتفاقية إ

املقاوالت املتضمنة )األعمال الكهربائية وامليكانيكية واألعمال اإلنشائية 

واألرضيات والتكييف وتطوير مباني اخلدمات املساندة وجتهيزاتها وتعديل 

حممد شركة  معوتطوير املبنى اإلداري اليت تعترب جزء من أعمال التهيئة( 

العثمان طرف ذو بن عبد اهلل حممد  لألستاذ/ العثمان للمقاوالت اململوكة

وذو قرابة من الدرجة األوىل مع  يف شركة العثمان القابضة مساهم)عالقة، 

 .عضوين يف جملس اإلدارة(

 

 

 

 

عملية 

 واحدة
33.42 13.41 1.48 

تكوين اإلشراف اهلندسي ألعمال توسعة وتهيئة مصنع شركة  اتفاقية

باألحساء  مع  املكتب اهلندسي عبد العزيز العثمان وشركاه  لكون أحد 

 الشركاء فيه مساهم يف شركة العثمان القابضة طرف ذو عالقة.

 

عملية 

 واحدة

8.32 3.412 3.412 
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 ) تابع ( وصف ألي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة

قيمة العمليات  مدة العقد وصف األعمال  والعقود

 1123للعام 
 ) باملليون ريال(

املدفوع خالل 

  1123العام 

 ) باملليون ريال(

الرصيد كما يف 

 م22/21/1123

 ) باملليون ريال(

شراء مصنع األقمشة باملدينة الصناعية باألحساء التابع لشركة  اتفاقية

أن األستاذ/ عبد احملسن بن حممد األحساء للتنمية واجلدير بالذكر 

رة شركة تكوين عضو جملس إدارة بشركة العثمان عضو جملس إدا

 .األحساء للتنمية

 

 

عملية 

 واحدة

- - 1.2 

رسوم تنازل مدفوعة هليئة املدن الصناعية بواسطة شركة األحساء للتنمية 

أن األستاذ/ عبد احملسن بن حممد العثمان عضو جملس واجلدير بالذكر 

 .للتنميةإدارة شركة تكوين عضو جملس إدارة بشركة األحساء 

 

 

عملية 

 واحدة

- - 4.203 

شركة أنظمة حلول األعمال  مع التقنية إدارة خدمات تقديم عقد

شركة تابعة لشركة -وهي طرف ذو عالقة  ،SSBS االسرتاتيجية

عبداهلل بن ستاذ/ واليت ميتلك رئيس جملس اإلدارة األ-العثمان القابضة 

عبداحملسن بن  ستاذ/األاملنتدب   اإلدارةحممد العثمان وعضو جملس 

 .حممد العثمان نسبة فيها

عملية 

توريد 

خالل 

العام 

ألجهزة 

تقنية 

 املعلومات

3.3 3.3 4 

سداد مصاريف ورسوم مكتب شركة ساف يف الصني من قبل شركة العثمان 

واليت ميتلك رئيس جملس اإلدارة -وهي طرف ذو عالقة -القابضة 

 ستاذ/األاملنتدب   اإلدارةجملس  عبداهلل بن حممد العثمان وعضو ستاذ/األ

 .عبداحملسن بن حممد العثمان نسبة فيها

 

 

 

عملية 

 واحدة

4.388 4.388 4 

عملية توريد مستلزمات صناعية من شركة العثمان للتسويق الصناعي 

IMCO   شركة تابعة لشركة العثمان القابضة -وهي طرف ذو عالقة

عبداهلل بن حممد العثمان ستاذ/ واليت ميتلك رئيس جملس اإلدارة األ-

عبداحملسن بن حممد العثمان نسبة  ستاذ/األاملنتدب   اإلدارةوعضو جملس 

 .فيها

 

 

 

عملية 

 واحدة

4.338 4.338 4 

 

وخبالف ما ورد أعاله، فإنه ال يوجد حاليًا أية تعامالت جتارية مع أي من أعضاء جملس إدارتها أو مدراءها التنفيذيني أو 

( أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو هلم مصلحة مادية مباشرة أو غري مباشرة %2)من ميتلك حصة 

 من هذه التعامالت، وال توجد أية صالحيات تعطي أي منهم حقًا للتصويت على هذه التعامالت.

 

ة دون أية شروط تفضيلية وحتّقق مع اإلشارة إىل أن مجيع هذه العقود مع األطراف ذات العالقة تتم بناء على أسس جتاري

مصلحة الشركة وال توثر سلبًا على أدائها وال تشكّل عبئًا ماليًا بل هي تزيد من رحبية املساهمني، هذا باإلضافة إىل أن 
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األسعار احملددة يف هذه العقود تؤمن وفرًا للشركة مقارنًة بتلك الرائجة يف األسواق احمللية بالتالي فهي تصّب يف 

 املساهمني وتعترب أسعارًا تفضيلية للشركة. مصلحة

 

اليت تتبناها عن تعارض املصاحل ( من نظام الشركات ومتاشيًا مع  سياسة اإلفصاح 93و  17مبوجب نص املادتني )

 السابعةوالذي أوضحته املادة الشركة يف جمال تنظيم العالقة بني الشركة وأعضاء جملس إدارتها وكبار التنفيذيني 

الئحة وسياسة  تعارض املصاحل املعتمدة بشركة تكوين فقد قام أعضاء جملس اإلدارة )األطراف ذوي العالقة( بإبالغ  من

بليغ يف  البند احلادي اجمللس مبا هلم من مصلحة شخصية يف التعامالت اليت تتم حلساب الشركة وقد اثبت هذا الت

قرتها اليت أ تلك التعامالتوهي نفسها م ، 01/38/8301تاريخ عشر املنعقد يف  تاسعمن حمضر جملس اإلدارة ال عشر

إضافة التعامالت كل تلك  وإثبات،  واملثبتة يف حمضر اجلمعية 32/34/8302بتاريخ  اجلمعية العامة العادية املنعقدة

العامة القادمة اليت سيتم رفعها للجمعية م ووافق عليها جملس اإلدارة و8302متت خالل العام إضافية  أي تعامالتإىل 

  .  م80/38/8301تقرير الفحص احملدود للمحاسب القانوني املؤرخ مع إرفاق  إلقرارها

 

عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء  وأأعمال معلومات تتعلق بأي  (28)

 عالقة بأي منهم:لي أو ألي شخص ذي جملس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املا
  

 املنصب اسم صاحب املصلحة  نوع العالقة اسم الشركة األعمال / العقود

اتفاقية اخلدمات 

 املعلوماتية

شركة أنظمة حلول األعمال 

 االسرتاتيجية

 شركة تابعة

 لشركة العثمان القابضة

 عبد اهلل حممد العثمان
 عبد احملسن حممد العثمان

 رئيس اجمللس

 العضو املنتدب

اتفاقية توريد منتجات 

 التعبئة البالستيكية

شركة العثمان لإلنتاج 

 الزراعي

 شركة تابعة

 لشركة العثمان القابضة

 عبد اهلل حممد العثمان
 عبد احملسن حممد العثمان

 رئيس اجمللس

 العضو املنتدب

 شركة تابعة جممع ندى السكين اتفاقية إجيار سكن العاملني

 لشركة العثمان القابضة

 اهلل حممد العثمانعبد 
 عبد احملسن حممد العثمان

 رئيس اجمللس

 العضو املنتدب

 إصدار تذاكرتعامالت 
 السفر

 حممد وكالة شركة
 والسياحة للسفر العثمان

 شركة تابعة

 لشركة العثمان القابضة

 عبد اهلل حممد العثمان
 عبد احملسن حممد العثمان

 رئيس اجمللس

 العضو املنتدب

أعمال  اإلشراف اهلندسي 

 تهيئة مصنع العيون

مكتب عبد العزيز العثمان 

 وشركاه

 شركة تابعة

 لشركة العثمان القابضة

 عبد اهلل حممد العثمان
 عبد احملسن حممد العثمان

 رئيس اجمللس

 العضو املنتدب

شركة حممد العثمان  أعمال تهيئة مصنع العيون

 للمقاوالت

 العثمانعبد اهلل حممد  ذو قرابة من الدرجة األوىل
 عبد احملسن حممد العثمان

 رئيس اجمللس

 العضو املنتدب

 
م أية أعمال أو 8432وباستثناء ما ذكر أعاله يقر جملس إدارة شركة تكوين املتطورة للصناعات بأنه ال يوجد خالل العام 

للرئيس التنفيذي أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو 

 للمدير املالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
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ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن بيان ألي  (29)

 أية رواتب أو تعويض.
 .م8432ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل خالل العام 

 
 تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق يف األرباح. ي ترتيبات أو اتفاقبيان أل (11)

 .م8432ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل خالل العام 

 
بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع  (12)

 :وصف موجز هلا وبيان أسبابها
 كومية على النحو التالي:احلهات عدد من اجلقامت الشركة بسداد مستحقات ل -أ

 املبلغ اسم اجلهة مسلسل

 )باملليون ريال(

 وصف موجز واألسباب

مبوجب نظام  اشرتاك العاملني يف املعاشات واألخطار 3,9 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 2

 .االجتماعيةالتأمينات 

 متابعة تلكورسوم  ةض الصناعيوط القراقسأسداد  11,88 صندوق التنمية الصناعية السعودي 1

 اليت حيسبها الصندوق.ض والقر

 ب تقارير سجل األسهملرسوم خدمات سجل املساهمني وط 1.221 تداول –السعودية املالية السوق  2

 . وخدمات تداوالتي

 ًاوفق عملالورخص  العاملني رسوم تأشريات وإقامات 2,8 / مكتب العمل اجلوازات 2

 للتكاليف النظامية املعتمدة.

وانهاء الربط سداد حتت حساب تسوية املوقف الزكوي  2,23 مصلحة الزكاة والدخل 3

 الزكوي للشركة سنويًا

 عن واردات الشركة . مركيةاجلرسوم ال 2,9 مصلحة اجلمارك  1

  28,81 اإلمجالي 

 
 الوضع الزكوي -ب

املعمول بها باململكة العربية السعودية يف نهاية كل سنة مالية ويضاف يتم احتساب وعاء الزكاة وفقًا لألنظمة 

إىل خمصص الزكاة املبني يف القوائم املالية، وتقوم الشركة بالسداد منه عند تسوية اإلقرارات الزكوية مع 

ى كة علم وحصلت الشر8433مصلحة الزكاة والدخل. أنهت الشركة املوقف الزكوي حتى نهاية العام املالي 

قائمة مع  م وال توجد أية اعرتاضات8430سارية املفعول حتى نهاية إبريل عام  الربط الزكوي وشهادة بالربط

  مصلحة الزكاة والدخل.
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 م:1123وفيما يلي بيان املوقف الزكوي حتى نهاية السنة املالية 
 )باملليون ريال(املبلغ  البيان

 21.122 م12/12/1123رصيد خمصص الزكاة يف 

 1.223 م                 1123إضافات خالل عام 

 (2.232) م1123مدفوعات خالل عام 

 23.121 م22/21/1123رصيد خمصص الزكاة يف 

 

 .اطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركةأية استثمارات أو احتي بيان بقيمة  (11)
 م.8432خالل العام ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات انشئت ملصلحة املوظفني 

 
 إقرارات جملس اإلدارة (12)

 يقر جملس إدارة شركة تكوين املتطورة للصناعات مبا يلي:

 أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح. (أ
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. (ب
 .على مواصلة نشاطه  يوجد أي شك يذكر يف قدرة املصدرأنه ال (ج

 

 عنها مبوجب الئحة حوكمة الشركات:املعلومات الواجب اإلفصاح  (12)
 :ما مت تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات واألحكام اليت مل تطبق وأسباب ذلك (أ

تطبيق ما تضمنته الئحة احلوكمة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم بالشركة  لتزمت

م، والقرارات الالحقة الصادرة بشأن التطبيق اإللزامي لعدد من املواد، 38/33/8440بتاريخ  3-838-8440

ات غري اإللزامية حكام الئحة حوكمة الشركأواجلدول أدناه يوضح ما مل تطبقه الشركة من فقرات ومواد من 

 تطبيق نوردها على النحو التالي: م، وأسباب عدم ال13/38/8432حتى تاريخ 

 

 :وأسباب عدم التطبيقاليت التزال غري مطبقة بالشركة من الئحة حوكمة الشركات الفقرات غري اإللزامية 

 سبب عدم التطبيق النص رقم الفقرة املادة

  املادة السادسة:

 حقوق التصويت

سلوب التصويت أجيب اتباع  الفقرة )ب(

الرتاكمي عند التصويت الختيار 

أعضاء جملس اإلدارة يف اجلمعية 

 العامة. 

ينص النظام األساسي للشركة على التصويت  ال

مت عرض هذا البند على املساهمني يف  وقدالرتاكمي. 

بتاريخ  العادية املنعقدةاجلمعية العامة غري 

 م ومت التصويت بعدم املوافقة.  32/43/8438

وسوف يتم تعديل النظام األساسي عقب تطبيق نظام 

 .الشركات اجلديد 
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وسياسة تعارض املصاحل معتمدة من  ولوائح  سياسات لإلفصاح وأنظمة حوكمة داخليةلدى الشركة  -

وجاري حتديث  ويتم العمل مبوجبها  ومبتابعة إدارة عالقات املستثمرين والشئون القانونية  جملس اإلدارة

تلك اللوائح واألنظمة مبا فيها النظام األساسي للشركة يف ضوء  صدور نظام الشركات اجلديد والذي 

  .م48/42/8430سيبدأ سريانه من تاريخ 

 

 لس إدارتها:اعضوًا يف جمالشركة أمساء الشركات املساهمة اليت يكون عضو جملس إدارة  (ب

 يف الشركات املساهمة األخرى: م22/21/1123عضوية أعضاء جملس اإلدارة كما يف 

 ووصفهااملساهمة اسم الشركة  أعضاء جملس اإلدارة

 )مدرجة( والء –الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوني   عبد اهلل بن حممد العثمان (3

 )مقفلة(  البحرين-املالية للخدمات بي أي جي

 شركة العثمان القابضة )مقفلة(

 
 )مدرجة(شركة األحساء للتنمية   عبد احملسن بن حممد العثمان (1

 )مقفلة( شركة بيان العقارية

 شركة العثمان القابضة )مقفلة(

 
 )مدرجة( السعودية أمسنت شركة الرمحن الراجحيخالد بن عبد  (1

 )مدرجة( البالد بنك

 )مدرجة( والء –الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوني 

 
 شركة العثمان القابضة )مقفلة( أبراهام أنطونيوسجورج  (4

 
 والء )مدرجة( –الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوني  د. سليمان بن عبد العزيز التوجيري  (5

 أميانتيت )مدرجة(

 الكيميائي )مقفلة( التطوير شركة

 شركة ملكية ) مقفلة(

 

 )مدرجة( والء –الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوني  عبد العزيز بن صاحل الربدي  (6

 )مدرجة( شركة أسواق عبداهلل العثيم

 ()مدرجة احلمادي للتنمية واالستثمار شركة
 للزجاج )مقفلة( العبيكان شركة

 (ن احلكري للسياحة والتنمية )مدرجةشركة جمموعة عبد احملس

 
 الشركة السعودية ألنابيب الصلب )مدرجة( عبد احملسن املوسىبن موسى  (7
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 :)تنفيذي/ غري تنفيذي / مستقل( تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه (ج

األساسي من سبعة أعضاء، وفيما يلي بيان تصنيف ( من النظام 28يتكون جملس إدارة الشركة مبوجب املادة )

 م22/21/1123عضوية جملس اإلدارة كما يف

 تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

 تصنيف العضوية املنصب أعضاء جملس اإلدارة

 غري تنفيذي رئيس جملس اإلدارة  عبد اهلل بن حممد العثمان (3

 تنفيذي املنتدب جملس اإلدارة عضو عبد احملسن بن حممد العثمان (1

 غري تنفيذي عضو جملس اإلدارة خالد بن عبد الرمحن الراجحي (1

 غري تنفيذي عضو جملس اإلدارة أبراهام أنطونيوسجورج  (4

 مستقل عضو جملس اإلدارة د. سليمان بن عبد العزيز التوجيري (5

 مستقل عضو جملس اإلدارة عبد العزيز بن صاحل الربدي (6

 مستقل عضو جملس اإلدارة موسى بن عبد احملسن املوسى (7

 

ا مساء اللجان ورؤسائها وأعضائهوأ هاتامومهالرئيسية وصف خمتصر الختصاصات جلان جملس اإلدارة  (د

  :وعدد اجتماعاتها

وإعادة اختيار أعضائها مع بداية دورة جملس اإلدارة الثانية  مت تكوين اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة 

 :على النحو التالي

 

 اللجنة التنفيذية:( 2 -د

   تتكون اللجنة التنفيذية من كل من:( 2-2-د

 اللجنة التنفيذيةأعضاء 

 املنصب أعضاء اللجنة

 الرئيس عبد احملسن بن حممد العثمان (2

 عضو جورج انطونيوس ابراهام (1

 عضو  ميدو حمي الدين كنجي ازهر بن (2

 

 عملها: ومدةواختصاصاتها الرئيسية مهام اللجنة التنفيذية ( 1-2-د

 تنحصر مهام اللجنة يف:

 اجتماعات بني الفاصلة الفرتات خالل اإلدارة جملس وواجبات ومسئوليات صالحيات ارسةمم 
 .اإلدارة جملس

 حياهلا قرارات واختاذ العاجلة األمور مناقشة. 

 االسرتاتيجية اخلطط ترمجة من التأكدو .االسرتاتيجية التخطيط وعمليات معاجلات مراجعة 
 بتوزيع الصلة ذات توصياتال مراجعةو الشركة أهداف حتقيق إىل تهدف ملموسة أعمال إىل

 .االسرتاتيجي تخطيطلل املستخدمة املوارد
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 التشغيلية متضمنا  األولويات تتناول اليت االسرتاتيجية باخلطط تتعلق توصيات ووضع مراجعة

 .التوسع إىل أسواق ودول جديدة أو اخلروج من أسواق ودول حالية
 والقريب البعيد املدى على املالية باألهداف الصلة ذات اإلدارة جملس توصيات واستعراض إعداد. 
 تكوين "لشركة بالنسبة التمويل مالءمة فيها مبا اهلامة املالية واملعايري املوضوعات مراجعة" 

 .هلا التابعة والشركات
 الشركة أرباح بسياسة املتعلقة اإلدارة جملس توصيات وإعداد مراجعة. 

 املتعلقة بالفرص اليت أمام  االسرتاتيجيةوإعداد التوصيات جمللس اإلدارة بالنسبة للقرارات  مراجعة

الشركة اليت تهدف إىل حتسني جودة املنتجات واخلدمات اليت تقدمها الشركة وترشيد التكاليف 

 .بها املتعلقة
 الرأمسالية للنفقات الدورية املراجعة. 
 مدة دورة جملس اإلدارة احلالي بانتهاء حددت مدة عمل اللجنة. 

 

 اجتماعات اللجنة:( 2-2-د

 . وقد حضر مجيع األعضاء اجتماعات اللجنةاجتماعات  سبع ( 1عقدت اللجنة التنفيذية خالل السنة ) 

 

 ( جلنة املراجعة:1 -د

   تتكون جلنة املراجعة من كل من:( 2-1-د

 جلنة املراجعةأعضاء 

 املنصب أعضاء اللجنة

 الرئيس د. سليمان عبد العزيز التوجيري (2

 عضو د. سليمان عبد اهلل السكران ) من خارج أعضاء اجمللس وخمتص بالشئون املالية واحملاسبية( (1

 عضو )من خارج أعضاء اجمللس وخمتص بالشئون املالية واحملاسبية(أ. وليد ابراهيم شكري  (2

 
 ومدة عملها:واختصاصاتها الرئيسية مهام جلنة املراجعة ( 1-1-د

 تنحصر مهام اللجنة يف:
 .الـتأكد من أن التقارير املالية قد مت إعدادها وفق السياسات احملاسبية اليت تتبعها الشركة 
  حتديد ومراجعة املشاكل احملاسبية اليت تؤثر على عملية إعداد التقارير املالية وفهم مدى تأثريها

 على صحة تلك التقارير.
 . دراسة مسودة القوائم املالية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها 
  إعداد توصيات جمللس اإلدارة فيما يتعلق مبدى مالئمة السياسات احملاسبية املطبقة لطبيعة

 الشركة، وتقييمها للتقارير املالية اليت تصدرها الشركة ولطبيعة عملية املراجعة هلا.
 د توصيات جمللس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل اعتماده من إعدا

 .اجمللس

 إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وحتسني ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة. 
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  الداخلية نظم الرقابةلإعداد تقييم. 

  اللجنة لكفاءته املهنية إبداء التوصيات املتعلقة باختيار احملاسب القانوني، واليت تتضمن مراجعه

والستقالليته واملخاطر املتوقعة من وجود تعارض يف املصاحل، وأيضا األتعاب اليت سوف حيصل 

 .عليها
 ة تعيينه أو إجراء مراجعة سنوية ألداء احملاسب القانوني، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه، وإعاد

 .هإنهاء عقد 
 يف أعداد خطة وإجراءات املراجعة للسنة احلالية، مع  العمل مع احملاسب القانوني من أجل التنسيق

األخذ يف االعتبار ظروف الشركة احلالية وأي تغريات حدثت يف الشروط اليت تطلبها اجلهات 

 .اإلشرافية القانونية
  ،مناقشة النتائج اهلامة والتوصيات اليت توصل إليها احملاسب القانوني ودرجة استجابة اإلدارة هلا

 .راءات التصحيحية اليت قامت بها بناء على تلك التوصياتوأيضا اإلج
  إعداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق باخلدمات اليت يقوم بها احملاسب القانوني

واملتمثلة يف خدمات املراجعة العادية وخدمات غري املراجعة واليت تشتمل على االستشارات والربامج 

 قد تؤثر على استقالليته يف أداء خدمات املراجعة العادية. التدريبية وما شابه ذلك واليت
  إعداد التوصيات اخلاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفرتة الالزمة لتغيري احملاسب

 .القانوني
  إعداد التوصيات اخلاصة بإنشاء إدارة املراجعة الداخلية بالشركة واملوازنة اخلاصة بها، وباختيار

 يضا درجة استقاللية املراجعني الداخليني.رئيس القسم، وأ
 .إعداد تقييم ألداء إدارة املراجعة الداخلية وإعداد التوصيات الالزمة لتحسني فعاليته 
  مناقشة االحنرافات واألخطاء اليت تتضمنها التقارير اليت يعدها قسم املراجعة الداخلية والتأكد

 املناسبة. من قيام اإلدارة من اختاذ اإلجراءات التصحيحية
 .التأكد من إتباع اإلدارة التنفيذية للوائح وأنظمة الشركة والتأكد من عدم وجود خمالفات 
  مدة دورة جملس اإلدارة احلالي بانتهاءحددت مدة عمل اللجنة. 

 

 اجتماعات اللجنة:( 2-1-د

، كما اللجنة وقد حضر مجيع األعضاء اجتماعاتاجتماعات  أربعة( 3)عقدت جلنة املراجعة خالل السنة 

( من النظام األساسي للشركة وتضمن 83اختذ ت اللجنة عدد من القرارات بالتمرير  مبوجب  نص املادة )

 .ذلك اعتماد القوائم املالية األولية
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 ( جلنة الرتشيحات واملكافآت:2 -د

   تتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت من كل من:( 2-2-د
 جلنة الرتشيحات واملكافآت

 املنصب أعضاء اللجنة

 الرئيس خالد بن عبد الرمحن الراجحي (2

 عضو عبد اهلل بن حممد العثمان (1

 عضو عبد العزيز بن صاحل الربدي (2

  عضو احملسن املوسى موسى عبد  (2

 

 ومدة عملها:واختصاصاتها الرئيسية مهام جلنة الرتشيحات واملكافآت ( 1-2-د

 تنحصر مهام اللجنة يف:

 لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف  املراجعة السنوية

 للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة.
 

 .مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها 
  مبا يتفق مع مصلحة الشركة.حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة، واقرتاح معاجلتها 
  وضع معايري لتحديد استقاللية عضو جملس اإلدارة، التأكد من استقاللية العضو بشكل سنوي

والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة 

 أخرى.
 ألشخاص لشغل وظيفة إعداد توصيات جمللس اإلدارة واملتعلقة بتحديد معايري معينة الختيار ا

 الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام الرئيسية بالشركة.
  إعداد تقييم مبدئي لألشخاص املرشحني لوظيفة الرئيس التنفيذي ولرؤساء األقسام والوحدات

 .داءاألوضع معايري وإجراءات مناسبة لتقييم و  بالشركة
 ت حوكمة الشركة والسلوك تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيني متعلقة مبوضوعا

 األخالقي بها.
 إىل تهدف بالشركة التنفيذيني واملديرين اإلدارة جملس ألعضاء واحلوافز للمكافآت سياسة وضع 

 .الشركة قيمة زيادة

  ؟مدة دورة جملس اإلدارة احلالي بانتهاءحددت مدة عمل اللجنة 
 

 اجتماعات اللجنة:( 2-2-د

وقد حضر مجيع األعضاء   اتاجتماع أربع( 3عدد )عقدت جلنة الرتشيحات واملكافآت خالل السنة 

 .اجتماعات اللجنة

 

 



 
 
 
 
 

34 
 

 ستثمار( جلنة اإل2 -د

   من كل من: ستثمارتتكون جلنة اإل( 2-2-د

 ستثمارجلنة اإل

 املنصب أعضاء اللجنة

 الرئيس عبد اهلل بن حممد العثمان (2

 عضو بن حممد العثمان عبد احملسن (1

 عضو أبراهام أنطونيوسجورج  (2

 
 ومدة عملها:واختصاصاتها الرئيسية  االستثمارمهام جلنة ( 1-2-د

 تنحصر مهام اللجنة يف:

 . معاونة جملس اإلدارة يف تصريف مهامه املتعلقة مبراجعة السياسات واملعايري االستثمارية 

  اسرتاتيجية الشركة.دراسة الفرص االستثمارية وتوافقها مع 

  البحث عن الفرص االستثمارية ذات العائد األعلى منها على سبيل املثال ال احلصر ) التعاقد إلدارة

شراء وحدات يف صناديق  –احمللية  األسهمشراء وحدات يف صناديق  –احمللية  األسهمحمافظ 

 شراء وبيع عقارات ....اخل (. –الدخول يف اكتتابات يف شركات جديدة وطروحات أولية  –عقارية 

  متابعة وتقويم االستثمارات القائمة واملقبلة عليها الشركة واالشراف على األعمال االستشارية ذات

 العالقة بأعمال اللجنة.

 .أي مهام أخرى يوكلها هلا جملس اإلدارة 

  مدة دورة جملس اإلدارة احلالي بانتهاءحددت مدة عمل اللجنة. 
 

 اللجنة: اجتماعات( 2-2-د

 .اللجنة اتوقد حضر مجيع األعضاء اجتماعان اجتماع( 8عدد )خالل السنة االستثمار عقدت جلنة 

 

تفاصيل املكافات والتعويضات املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى   (ه

  :ر املاليواملدي التنفيذي الرئيس متضمنة الشركة من والتعويضات املكافآت

 م13/38/8432جالت الشركة كما يف وفقا لس

 (باملليون ريال)القيمة  أعضاء جملس اإلدارةتفاصيل مكافآت ( 2 -هـ 

 البدالت رواتب  الصفة أعضاء جملس اإلدارة

 والتعويضات

خطط  مكافآت

 حتفيزية

 االمجالي

 1.192 1,183 1 1,128 - غري تنفيذي بن حممد العثمان اهللعبد  (2

 2.119 - 1 1.119 2 تنفيذي حممد العثمان عبد احملسن بن (1

 1.191 1,183 1 1,123 - غري تنفيذي خالد بن عبد الرمحن الراجحي (2

 1.191 1,183 1 1,112 - غري تنفيذي جورج انطونيوس ابراهام (2

 1.191 1,183 1 1,123 - مستقل د. سليمان بن عبد العزيز التوجيري (3

 1.192 1,183 1 1,121 - مستقل عبد العزيز بن صاحل الربدي (1

 1.191 1,183 1 1,123 - مستقل موسى بن عبد احملسن املوسى (8
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مبا فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس  ( قائمة بالتعويضات واملكافآت خلمسة من كبار التنفيذين ممن تلقوا  أعلى املكافآت والتعويضات  1-هـ 

 املالي

  القيمة ) مليون ريال( التنفيذينيبيان التعويضات واملكافآت خلمسة من كبار 

 2.319 رواتب

 2.212 البدالت والتعويضات

 1.183 مكافآت

 1 خطط حتفيزية

 2.192,183 اإلمجالي

  

أو تنظيمية أو  إشرافيهجهة  ةعقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من اهليئة أو من أيأي  (و

  :قضائية أخرى

جهة  ةعقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من اهليئة أو من أي ةيوجد أيال يوجد أية 

 أو تنظيمية أو قضائية أخرى. إشرافيه

 

 :الشركةبنتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية  (ز

 واًل: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:أ

مبراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة  ، يف ضوء تقارير الرقابة الداخليةو، تقوم جلنة املراجعة

 وفق األسس التالية:وشركاتها التابعة 
  التابعة. هاشركاتالشركة و التأكد من سالمة تطبيق األنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير 

 اتها التابعةشركو للشركةلتسويقية تقييم السياسات واإلجراءات اإلدارية واملالية والتشغيلية وا. 

  .ضمان دقة املعلومات الواردة يف التقارير الدورية هلذه الشركات والتحقق منها 
 لتجنب اثارهاديد املشاكل واملعوقات القدرة على اختاذ القرارات املناسبة عن طريق حت. 

املعتمد من جملس اإلدارة  للرقابة على  راجعة الداخليةتتابع جلنة املراجعة مدى االلتزام بتطبيق برنامج امل

وتناقش اللجنة خطة املراجعة السنوية ونتائجها من خالل لشركة والشركات التابعة، ل األداء التشغيلي

مدير متكني تأكدت جلنة املراجعة من  اللجنة. لقدالتقارير اليت يرفعها مدير املراجعة الداخلية  إىل 

وفحص أعمال كافة أقسام وإدارات م 8432خالل العام  ممن أداء عملهوفريق العمل  املراجعة الداخلية

 الشركات التابعة.الشركة و

 
،  اإلدارة التنفيذيةيتسم بصفة االستقاللية الكاملة عن أعمال "تكوين" لشركة  أعمال املراجعة الداخليةأن 

ع هلا تقارير املراجعة الداخلية ويتبع مدير املراجعة وفريق العمل التابع له إىل جلنة املراجعة  اليت يرف

أهداف اإلدارة العليا لتقديم التوصيات اجملدية من خالل  املراجعة الداخلية إىل خدمةدور  مباشرة، يهدف

 التقارير املرفوعة.
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 يلي يف سبيل قيامها بأداء مهامها:لقد اتبعت إدارة الرقابة الداخلية ما 

 ه تقارير املراجعة من تاإلجراءات ملعاجلة ما تضمن لقد اختذت إدارة املراجعة الداخلية مجيع

 مالحظات.

  لقد مت توجيه أعمال املراجعة الداخلية إىل األنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية وإىل رفع

 فاعلية وكفاءة ورحبية عمليات الشركة.

 فاعل.لقد نسقت إدارة املراجعة الداخلية تنسيقا كامال مع املراجع اخلارجي بشكل مرضي و 
 

  :ثانيًا: نتائج املراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية

 نطاق العمل :

ا مبوحتسني فاعلية الرقابة الداخلية تبنت إدارة املراجعة الداخلية عند تنفيذ أعماهلا منهجا منتظما لتقييم 

 ميكن من حتقيق أهداف الشركة ومحاية أصوهلا.
 

لقد مشل نطاق عمل املراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة 

لتحقيق أهداف الشركة  المعقو اا إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيدمماإلدارة بغرض التحقق 

 وقد مشل نطاق إدارة املراجعة الداخلية:

  اإلدارات اليت تعمل يف الشركة خالل فرتات مالئمة.التدقيق والفحص الدوري جلميع 

  إبالغ املسؤولني يف اإلدارات املختلفة اليت مت فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة املراجعة

 الداخلية وذلك لغايات التحقق من اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة ما تبني من أوجه الضعف.

 ن يف اإلدارات املختلفة ذات العالقة ملعاجلة ودمها املسؤولتقييم اخلطط واإلجراءات اليت يق

املالحظات والتوصيات اليت تضمنها تقرير املراجعة . ويف حال عدم كفاية اإلجراءات اليت مت 

 اختاذها فقد مت مناقشة األمر مع املسؤولني للتأكد من كفاءة اإلجراءات املتخذة وكفايتها.

 
ن جملس االدارة باإلشراف على أعمال املراجعة الداخلية للمجموعة ، واليت تقوم جلنة املراجعة املنبثقة م

بعة اجتماعات تقوم بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية. وقد قامت جلنة املراجعة بعقد أر

 أعمال املراجعة الداخلية . وقد نفذت  جلنة املراجعة الداخلية العديد من عمليات ناقشت خالهلا معظم

ابعة املراجعة الدورية والرتكيز على مجيع عمليات اجملموعة ،وقد مت اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة ملت

 ه تقارير املراجعة الداخلية.تتضمنمعظم ما 

 

 وفيما يلي أهم اإلجراءات واملالحظات اجلوهرية: 

تلك  أسهمت مشولية وقدم، 8432الداخلية خالل عام راجعة كانت هناك فاعلية لتقارير ومالحظات امل

الشركات التابعة، واختاذ قرارات تصحيحية لعدد من و أقسام وإدارات الشركة التقارير يف حتسني األداء يف 

 :على النحو التالي للمراجعة الداخلية وكانت أهم املالحظات اجلوهرية األقسام واإلدارات
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خلية أهمية التنسيق بني إدارة املبيعات أوضحت تقارير املراجعة الدا  املدينون التجاريون:املبيعات و -

عقود البيع لبعض العمالء الستكمال  بعض واإلدارة املالية للمصادقة على حسابات العمالء وضرورة 

إعداد سياسة االئتمان اليت طالبت  وكذلك ضرورة االنتهاء من، وحتديث فرتات وسقف االئتمان

 .  بها اللجان املختصة
املتابعة الشهرية حلركة  املراجعة الداخلية بضرورة اجلرد الفعلي املستمر  وإجراءأوصت املخزون :  -

االنتهاء من ترميز املواد  ضرورةاملخزون سواء خمزون املواد اخلام او البضائع اجلاهزة للبيع  و

ومجيع املنتجات باستخدام البار كود وتوحيد أرقام املنتجات يف مجيع املصانع، كما أوصت 

جتاوز احلد املسموح به يف عدم اللجنة التنفيذية على العمل بتوصيات  ة الداخلية بضرورة املراجع

 ومراقبة الوارد واملنصرف من خالل النظام اآللي. .مجيع انواع املخزون
التوجيه بضرورة املتابعة الدقيقة للخامات األولية اليت تصرف ألقسم مت قائمة تكاليف املنتجات:  -

 سواء املباشرة أو غري املباشرة. اإلنتاجبيق النظام اآللي لربنامج تكاليف يف ضوء تط اإلنتاج
مت التوجيه من املراجعة الداخلية لتكثيف التدريب للعاملني يف أقسام املوارد املوارد البشرية:  -

لتفادي األخطاء يف املرتبات ويف البيانات األساسية  SAPالبشرية على نظام احلاسب اآللي 

 .للعاملني
لوحظ أهمية حتديث نظام األمن والسالمة وربط برنامج الرقابة االمنية باخلادم   األمن والسالمة : -

اآللي بالشركة وإظهار بيانات العاملني لرجال االمن للتأكد من إجراءات الدخول واخلروج وذلك 

االمن تعزيز قسم ضرورة وبفضل املتابعة املستمرة على اخنفاض معدل احلوادث الشركة  ليساعد

 والسالمة بالكفاءات ووسائل املتابعة احلديثة.
أوصت تقارير املراجعة الداخلية بأهمية التدريب املستمر جلميع العاملني   التطوير والتدريب: -

وموظفي اإلدارة وقيادات الشركة للحفاظ على كفاءة العمل وكفاءة اصول الشركة يف مجيع 

 عليا.القطاعات ومصانع الشركة وكذلك اإلدارة ال
: أوصت املراجعة الداخلية بضرورة دعم قسم املخاطر GRC مراقبة خماطر النظام اآللي -

ارنست ويانغ املكتب االستشاري الستكمال متطلبات برنامج مراقبة املخاطر واالنتهاء من مالحظات 

 حول خماطر النظام اآللي يف أقصر وقت ممكن.

 

 :إجنازهاوتعمل اإلدارة على  الداخلية راجعةأشار إليها تقرير امل اممالتحديث  إجراءات

 لسياسات واإلجراءات:املستمر لحديث تال  

الداخلية وقسم  ملراجعةمن قسم اواليت تتمثل يف فريق ستمرة املعمل الورشة  تواصل  -

  يع اإلداراتجلم واإلجراءاتالسياسات  املخاطر واالمتثال والقسم القانوني يف مراجعة

وكذلك حتديث األنظمة يف ضوء صدور نظام الشركات اجلديد الذي سيبدأ . واألقسام

تنظيم العديد من االجتماعات و دعوة اجلميع  من خاللم 102,تطبيقه خالل العام 

 ، واإلجراءاتللمشاركة يف النقاش والتعليق على تلك السياسات 
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ومبا  واإلجراءات احلوار وقبول مجيع املوظفني لتلك السياسات بأهميةان الشركة تؤمن  -

  يضع مصلحة الشركة يف املقدمة من خالل مراعاة مجيع العوامل احملتملة.

 واعتماد نظم املعلومات  سياسات وإجراءاتاإلجنازات خالل هذا العام  اعتماد  من بني -

وتعديل اهليكل التنظيمي واإلداري عقب الدمج سياسة املوارد البشرية لوائح وحتديث 

واستكمال تعيني الوظائف  التغليف صافوال ألنظمةشركة تحواذ على اإلداري بعد االس

 .القيادية بالشركة

 

 جاري العمل : وتوسع األعمال حتديث اجراءات الصالحيات يف ضوء التغيريات اإلدارية يف الشركة

 .لرفعها للجمعية العامةعلى حتديث لوائح وسياسات احلوكمة بالشركة 

 :دورها االشرايف إدارة عالقات املستثمرين والشئون القانونية تواصل  تطوير ممارسات احلوكمة

بالتأكد من أن العمليات والقرارات اإلدارية تتصف باملسؤولية والشفافية ومبا خيدم مصلحة مجيع 

املساهمني مع مراعاة التعليمات النظامية والتشريعات وافضل املمارسات يف هذا اجملال. وتعمل 

على حتديث سياسات وإجراءات احلوكمة حسب ما يستجد من تعليمات الشركة باستمرار 

  نظامية بهذا اخلصوص.
 
على القوائم املالية السنوية عن السنة أو لفت انتباه مل يتضمن تقرير احملاسب القانوني أية حتفظات  (13)

 م.22/21/3112املالية املنتهية يف 
 

 :قبل انتهاء الفرتة املعني من أجلها احملاسب القانونيتوصية من جملس اإلدارة باستبدال  (11)
 .م8432ال يوجد أي توصية من جملس اإلدارة بذلك خالل العام 

 

 

 :  وخـتـامــًا

ومسو ولـي   يطيب جمللس اإلدارة أن يتقدم بوافر الشكر والعرفان إىل مقام خادم احلرمني الشريفني ومسو ولي عهده األمني

وحكومتنا الرشيدة وإىل كافة مؤسسات الدولة اليت تساهم بشكل فاعل يف عجلة التنمية االقتصادية ململكتنا  ولي العهد، 

 .واحدة منها  تكوين املتطورة للصناعاتشركة  ات التحويلية اليت تعدالية مبا تقدمه من دعم ومؤازرة ملشاريع الصناعالغ

وها لنا خلدمة على الثقة اليت أولواملستثمرين فيها تقديم شكره جلميع مساهمي الشركة اإلدارة جملس كما يسر 

 والشكر موصول لكافة العاملني بالشركة على جهودهم املخلصة اليت بذلوها يف تأدية مهامهم وواجباتهم،  ، الشركة 

 

 واهلل املوفق.

  مـجـلس اإلدارة                                                             
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