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  )م 4/12/2010الموافق ( ـه28/12/1431بتاريخ  ق/391قم موجب القرار الوزاري ر ب شركة مساهمة سعودية

 
  تقرير مجلس اإلدارة للمساهمين
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  تقرير مجلس اإلدارة للمساهمين
  

  األكارم   السادة مساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات 

م وجميع 31/12/2012ليكم التقرير السنوي الذي يعرض أعمال الشركة وبيان مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في إيسرنا أن نقدم 
اإلدراج والمادة من قواعد التسجيل و  ينالعوامل المؤثرة في أعمال الشركة ، وفق ما نصت عليه متطلبات االفصاح الواردة في المادة الثالثة واألربع

    ).حوكمة الشركات(التاسعة من الئحة 

  
حصة سوقية قوية ومتنامية يف األسواق اليت على  م يف حتقيق خططها االنتاجية والتسويقية مع االستمرار يف احلفاظ2012استمرت الشركة خالل العام 

  .املنسوجةغليف البالستيكية وصناعات األقمشة غري منتجات الت سوقكما حافظت الشركة كذلك على مكانتها يف ريادة . تنافس فيها
م مع عرض ألعمال الشركة وأنشطتها على النحو 2012ويسرنا أن نعرض على السادة املسامهني الكرام أهم ما حققته الشركة من إجنازات خالل العام 

  : التايل
  :األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )1(

 
  :مقدمة

 بتصنيع  الثالثة يف اململكة العربية السعودية ممن خالل مصانعه )ساف وألرتاباك(ني التابعتني هلا كتوالشر  ،")تكوين("تطورة للصناعات تقوم شركة تكوين امل
بالستيكية اليت وتبيع الشركة منتجات التغليف ال. والدوليني احمللينيجملموعة متنوعة من العمالء  املنسوجةوبيع منتجات التغليف البالستيكية واألقمشة غري 

ا اخلفيفةاأللبان واألطعمة والعصائر واملشروبات صناعات قطاعات صناعية متنوعة مثل  إىلتصنعها  من األقمشة غري أيضًا ، فيما تبيع الشركة منتجا
م. القطاع الطيب والصحي إىل املنسوجة   .ويعترب عمالء الشركة من الرواد يف قطاعا

   
  :ثالثة قطاعات رئيسية كما يلي إلىة التي تنقسم وفيما يلي وصف ألنشطة الشرك

 )التابع لتكوين( مصنع التغليف البالستيكي باألحساء : التغليف البالستيكي: أوال
كثافة  عايل اليقوم املصنع بإنتاج صفائح البويل ستايرين، وعبوات البويل ستايرين البالستيكية املشكلة باحلرارة مع أغطيتها، وقوارير البويل إيثيلني -

(HDPE) )واألغطية واألغلفة املشكلة باحلقن، وتضم منتجات هذا املصنع األكواب، والعبوات، واألغطية، والقوارير، )املشكلة بالنفخ ،
ء يف العمال إىلويتم بيع منتجات الشركة . لتغليف منتجات األلبان والعصائر، واألطعمة، واملياه، واملرطبات ةواألغلفة، ولفات الصفائح املستخدم

وقد استفادت مبيعات الشركة من الزيادة يف توجهات املستهلك النهائي حنو استخدام مواد التغليف . اململكة العربية السعودية والشرق األوسط
 .البالستيكية الشفافة، وذات األوزان اخلفيفة واليت حتافظ على املنتج لفرتات أطول
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  )التابع أللتراباك(في جدة  (PET Preform)عبوات التغليف البالستيكية مصنع : مواد التغليف البالستيكية: ثانياً 

ويركز املصنع على . لرت 2,25ميلي لرت و 180بسعات ترتاوح بني  (PET Preform) مصغرات القواريريتخصص املصنع يف إنتاج  -
ت تصنيع األلبان والعصائر يف اململكة العربية السعودية والشرق البيع لشركات تعبئة املرطبات اليت تشمل املياه املعدنية، واملشروبات الغازية، وشركا

 PET)وحدة من قوالب  مليار 1,5أكثر من  إىلوارتفع إنتاجه وقد توسع املصنع منذ تأسيسه بشكل سريع، . األوسط ومشال أفريقيا

Preform)  من ترتاباك مليون وحدة يف السنة قبل شراء على املصنع 700يف السنة، يف حني كان اإلنتاج.  
  

 )التابع لساف(مصنع األقمشة غير المنسوجة في األحساء : األقمشة غير المنسوجة: ثالثاً 
وقد . ألسواق القطاعني الطيب والصحي (Spunmelt)غري املنسوجة التابع للشركة بتصنيع األقمشة غري املنسوجة بتقنية  ةيقوم مصنع األقمش -

ا اإلنتاجية منذ انط طن من األقمشة غري املنسوجة اليت تباع للعمالء إلنتاج  26,000م إلنتاج حنو 2002القها يف عام وسعت الشركة قدر
واملنتجات طيف من املنتجات اليت تشمل حفائظ األطفال، واألقنعة الطبية الواقية، وأغطية العمليات اجلراحية ، واملالبس الوقائية لغرف اجلراحة، 

ا من األقمشة غري املنسوجة، حيث تقدر حصتها بـ وحتافظ الشركة على حصة سو . الصحية من السوق % 40قية مميزة يف اململكة ملنتجا
ا شركة  إضافة لذلك، ومن خالل مصنع املعاجلة التابع للشركة، تقوم الشركة بتصنيع األقمشة من . احملدودة إيراسحبسب دراسة سوقية أجر

ا من األقمشة (AAMI)فات احتاد األدوات الطبية املتقدمة وفقًا ملواص  الدرجة األوىل والثانية والثالثة ، اليت تسمح للشركة بتصنيع وبيع منتجا
القطاع الطيب يف العامل أمجع الستخدامها يف تصنيع أغطية العمليات اجلراحية  إىل (Spunmelt)بتقنيتها  (™Medalon)غري املنسوجة 

  .ومالبس العمل لغرف اجلراحة
  

  تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وتأثيره في النتائج  ملخص لوصف: رابعاً 
 
إيرادات المبيعات   

االف ( 2012
  )الرياالت

إيرادات 
 2011المبيعات 

  )االف الرياالت(

حجم المبيعات   نسبة التغير
2012  

حجم المبيعات 
2011   

  نسبة التغير

 %8.0  7,640  8,255 %11.5  81,941  91,370  التشكيل بالنفخ
 %8.3  26,737  28,949 %0.7  196,385  197,788  بالحقن  التشكيل 
التشكيل بالبثق والتشكيل  

  الحراري
127,982  121,272  5.5% 12,972  12,908  0.5% 

  %0.3  10,905  10,943  %7.1-  109,881  102,026  المنتجات الصحية
  %11.4-  12,903  11,435  %16.7-  160,650 133,825  المنتجات الطبية

  %0.4-  4,770  4,749  %30.6-  24,000  16,664  أخرىمنتجات 
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  :وصف خطط وقرارات الشركة المهمة واألهداف والتوقعات المستقبلية والمخاطر )2(
  الخطط المستقبلية: أوًال 

  
ن التوسعات من خالل تصنيع املزيد بشكل كبري من مركزها الريادي يف قطاعات السوق املختلفة، حملياً وعاملياً، لتنفيذ املزيد مإىل االستفادة  "تكوين" تسعى 

ا حتسني تشكيلة املنتجات، مما يزيد من منو هامش الربح وبالتايل تعزيز أرباح الشركة  .من املنتجات ذات القيمة املضافة، واليت من شأ

ا للسوق، وحتقيق املزيد من االبتكارات املستمر على أنشطة البحث والتطوير يعترب حجر الزاوية يف كافة االبتكارات اليت عززت م "تكوين"إن تركيز  ن رياد
 .مستقبًال لتعزيز هذه الريادة والرحبية

هي الباعث األول على جناحها، وتقوم هذه التعامالت على مبدأ الشفافية، واألمانة،  ها، ومورديئها، وعمالهايف التعامل مع موظفي "تكوين"إن سياسات 
  .غري ذلك من الركائز األساسية اليت تقوم عليها األهداف واخلطط االسرتاتيجية للشركةواملصلحة املتبادلة، والعمل اجلماعي و 

توسعية جلميع مصانعها لزيادة الطاقة يل فقد وضعت خططًا اسرتاتيجية تقوم على خطط مرسومة بعناية للتوسع يف كافة القطاعات، وبالتا "تكوين"تتبىن 
  :اإلنتاجية وتلبية متطلبات السوق

  
  "لتكوين"البالستيكي التابع  تغليفال مصنع

  بالنفخ خالل العامني القادمني  PETقوارير تشكيلإضافة آلة  •
 إضافة آلة تشكيل حراري يف بداية العام القادم •
 إضافة آلة حقن يف بداية العام القادم •
 يف بداية العام القادم) تغليف(إضافة آلة لصق  •

  
  :شركة ساف

 يف جممع رابغ لتقنية البالستيك املنسوجة غري األقمشة الث لتصنيعاالنتهاء من مشروع خط االنتاج الث •
 بداية اإلنتاج التجاري خلط اإلنتاج الثالث لألقمشة غري املنسوجة خالل العام القادم •

  
  ألتراباكشركة 
  مما  2016و 2014يف عامي  يدتني، فانه سوف يتم إضافة آلتني جد 2012من العام  آلة التشكيل اليت مت تشغيلها يف أبريل إىلباإلضافة

 . مليار وحدة من مصغرات القوارير 2كثر من أ إىلنتاجية إلسوف يسهم بزيادة الطاقة ا
  

. قروض ممنوحة من قبل صندوق التنمية الصناعية والبنوك التجارية إىلاجلدير بالذكر أن اخلطط املبينة أعاله يتم متويلها من مصادر الشركة الذاتية باإلضافة 
   .توسيع أعماهلا بأكثر من ذلك من خالل االستحواذ على شركات حملية وعاملية مستقبالً  إىل "تكوين"من املمكن أن تسعى  أنهكما 
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  المخاطر: ثالثاً 

ا النقدية بصورة سلبية جوهرية بسبب حدوث أو حتقق أي من هذه امل ا وتدفقا خاطر اليت يعتقد جملس قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املايل ونتائج عمليا
ا غري مهمة، أو حبدوث أية خماطر أخرى مل يتسن للمجلس حتديدها، أو تلك اليت يعتربها غري جوهرية، أ و إذا أصبحت إدارة الشركة يف الوقت احلاضر أ

  .هذه األخرية خماطر جوهرية
ا التشغيلية    : ولطبيعة نشاطها وفيما يلي  أنواع املخاطر اليت قد تواجه الشركة طبقاً لعمليا

   المتعلقة بالعمليات التشغيلية للشركةالمخاطر  -1

  التشريعات والقوانين والبيئة التنظيمية )1

ا يف اململكة العربية السعودية بصفة خاصة ا الشركة. ختضع أعمال الشركة لألنظمة والقوانني املعمول  وقد . والدول األخرى اليت قد تعمل 
ومن املمكن أن تؤثر التغريات القانونية اليت تسببها عوامل سياسية أو  اقتصادية أو فنية أو بيئية على . مة للتغيريختضع هذه القوانني واألنظ

ا لكي يتماشى نشاطها مع أية تغيريات مستقبلية . عمليات الشركة ونتائجها املالية بشكل جوهري ا أو عمليا وقد تقوم الشركة بتعديل منتجا
ا النقدية املستقبلية. القواننييف تلك التشريعات و     .األمر الذي قد يكون له تأثري على إيرادات الشركة وتدفقا

األمر  ،على حدوث أي تغيري يف التشريعات والقوانني هذا التقرير وفقاً للمعلومات املتوفرة لدى الشركة فإنه ال توجد أي دالئل حىت تاريخ و 
 .الشركة ومشاريعها املستقبليةالذي قد يكون له تأثري جوهري على أنشطة 

  االعتماد على موردين رئيسيين )2
) مثل البويل بروبلني و البويل ستايرين والبويل إيثلني و ترفثاالت البويل إثيلني( كمورد للمواد اخلام  "سابك"تعتمد الشركة يف األغلب على شركة

هي املورد احمللي الوحيد جلميع املواد األولية اليت  "سابك"ة أخرى فإن حملي اتوباستثناء مادة البويل بروبلني اليت يتم تصنيعها من قبل شرك
شركة ). م 2012 ديسمرب 31 يف كما املائة يف 82 بنسبة("سابك "ذممها الدائنة تتعلق بشركة جمموع ، وهناك جزء كبري من تستخدمها الشركة

، وذلك ألن تكوين تسعى دومًا الستخدام املوارد "ساف"و "ألرتاباك"لتابعة ولشركتيها ا "تكوين"هي املورد الرئيسي للمواد اخلام لشركة  "سابك"
من أجل جتنب الرسوم املفروضة على و املواد اخلام من األسواق الدولية  استريادتكوين شركة يف حال قررت و . ذات التكلفة الصافية األقل

وميكن هلذا  ،توفري تلك املواد اخلامال تستطيع  لى أن شركة سابكنص عي "سابك"احلصول على تأكيد خطي من شركة يها الواردات، يتعني عل
ا، حيث  "سابك"على منتجات  االعتماد توقفت سابك عن توفري املواد اخلام  أنه إذاأن يكون له أثر سليب على قدرة تكوين على تصنيع منتجا

  .ؤثر على رحبية الشركةيالالزمة، فإن ذلك قد 
   اد الخامارتفاع األسعار وتوفر المو  )3

ا ورحبيتها على توفر وتكلفة املواد اخلام اليت ختضع لتقلبات األسعار "تكوين"مصنعة، تعتمد  باعتبارها شركة يف املاضي  حدثتوقد . يف مبيعا
الشركة جزئيًا على  ويف تكاليف املواد اخلام ويتوقع أن يتكرر ذلك، ويعتمد أداء األسعار نتيجة الرتفاع معدالت التضخمالكثري من الزيادات يف 

ا على إدراج هذه التغريات يف التكاليف ضمن أسعار بيع املنتجات ويف املاضي جنحت الشركة عموما يف إدارة الزيادة يف تكاليف املواد . قدر
 . اخلام والقيام بزيادة أسعار البيع عند الضرورة
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   التوسع محدودية القدرة على )4

عبوات التغليف  وحتديدا فإن مصنع. ع على توفر املساحة األرضية املخصصة للتصنيع إلضافة خطوط تصنيع إضافيةالتوس يفتتوقف قدرة الشركة 
على  يفرض بعض القيودتتوفر فيه مساحة أرضية حمدودة وهو ما قد  "جدة"التابع للشركة يف مدينة  (PET Preform)   البالستيكية 

ا ستضطر وسيع مرافق إنتاجها يف جدة فوق اإلمكانيات املتاحة حالياً يف ت "تكوين"وإذا استمرت . خططه التوسعية إخالء مرافقها مما  إىل، فإ
قد يؤثر مما  بشكل مؤقتاإلنتاج  إىل تعليق  إن االنتقال احملتمل قد يؤدي .  نقل املعدات إىليف منشآت جديدة و  إضافيةاستثمارات يستلزم قد 

أي توقف مؤثر  "ألرتاباك"و "ساف"وشركتيها التابعة  "لتكوين"بأنه مل حيدث مطلقاً ألي من املصانع الثالث علماً  ،لشركةلعلى األداء اإلنتاجي 
  . يف عمليات اإلنتاج باستثناء التوقفات اجملدولة لعمليات الصيانة

  االلتزام بالسعودة )5
 %15سبة السعودة املطلوبة من قبل وزارة العمل واليت تبلغ يتعني على مجيع املنشآت العاملة يف القطاع الصناعي مبا فيها الشركة االلتزام بن

ا التابعة "تكوين"م يف شركة 2012 ديسمرب 31كما يف وقد بلغت نسبة املوظفني السعوديني  . من إمجايل القوى العاملة فأكثر   وشركا
 على الشركة وحترص. درات املطلوبة للقوى العاملةبرامج تدريبية وخطط توظيف لضمان توفر املهارات املناسبة والق "تكوين"وقد طورت   25%
  . للشركة بالنسبة كربى أولوية السعوديني املوظفني وكفاءات مهارات وتطوير تدريب يشكل وهلذا السعودة، مبعدل التقيد

  
   المخاطر المتعلقة بالسوق -2

  األوضاع االقتصادية الحالية 

هذه . واليت تتأثر باألزمات املالية العاملية اليت تظهر من وقت آلخرة على الصعيد العاملي، على الظروف االقتصادي "تكوين"تعتمد عمليات وأداء 
 الظروف جتعل من الصعب على العمالء احلاليني واحملتملني التنبؤ والتخطيط بدقة ألنشطة األعمال يف املستقبل، وقد حتملهم على إبطاء أو

وال ميكن للشركة أن تتنبأ بوقت أو قوة أو مدة أي تباطؤ اقتصادي أو انتعاش . رحبيتها ثري علىالتأ وبالتايل خفض اإلنفاق على منتجات الشركة
  . اقتصادي الحق

 البيئة التنافسية 

ويف املاضي واجهت الشركة ضغوطا على أسعارها يف األسواق، وميكن أن تعاين . بالتنافسية العالية "تكوين"تتسم األسواق اليت تعمل فيها 
ا نتيجة للمنافسة يف اخنفاضاً  وعلى الرغم . واخنفاض يف هوامش الرحبية ،فقدان األعمال إىلوميكن أن يؤدي مثل هذا االخنفاض  أسعار منتجا

ا الشركة سياسة أنذلك، اال  من  ا وخدما استطاعت  كما أن الشركة . ال تركز على التنافس على األسعار بقدر ما تركز يف جودة ومتيز منتجا
عن ضغوط األسعار من خالل حتسني هيكل تكاليفها وجعل عملية التصنيع أكثر كفاءة من خالل إدخال  الوقت التعويض جزئياً مع مرور 

  . تقنيات جديدة ومبتكرة 
   التغيرات التقنية المستمرة  

ا ى املنتجات واستخدام التقنيات وتتسم الصناعة بإجراء حتسينات متكررة عل. تستخدم الشركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة لتصنيع منتجا
دف حتسني جودة املنتج  املتطورة ، واليت ميكن، يف حيث يوجد لدى الشركة سياسات يف األحباث والتطوير وبرامج مستمرة يف تطوير املنتجات 

على تصنيع لتأثري على قدرة الشركة مما قد يؤدي إىل ا ضرورة توفري التقنيات واألنظمة قبل املوعد املخطط لتوفريها إىلبعض األحيان، أن تؤدي 
  . حسب التوقعات املنتجات املطلوبة لعمالئها
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 االوضاع األقليمية 

إال أن الشركة . تشهد املنطقة بعض التقلبات السياسية واليت قد تؤثر سلبًا على املقدرة التنافسية يف الوصول إىل بعض العمالء يف تلك املناطق
  . فها االسرتاتيجية وسياسة إدارة املخاطر اليت  تعتمدها الشركة إىل للوصول إىل أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخلتعمل دائماً ومن ضمن أهدا

  
 توزيع األرباحالمخاطر المتعلقة ب -3

س املال، ومتطلبات ، وعلى مركزها املايل، ومتطلبات رأعلى قدرة الشركة يف حتقيق األرباح )من بني أمور أخرى(إن توزيع األرباح مستقبًال يعتمد 
اإلدارة بشأن اإلعالن عن االحتياطيات القانونية، واالئتمان املتوفر للشركة، والظروف االقتصادية العامة، وغريها من العوامل اليت ختضع للتقدير املطلق جمللس 

ا ستدفع فعال أيتعتزم توزيع أرباح سنوية على امل "تكوين"وعلى الرغم من أن  .رباح حسبما يراه مناسبااألتوزيع  أرباح،  ’سامهني، فإن الشركة ال تضمن بأ
  .للشركة األساسيوخيضع توزيع أرباح األسهم لقيود معينة واردة يف النظام . أو تقدم أي ضمان مبقدار املبلغ الذي سيدفع يف أي سنة من السنوات

  
  :أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات الخمس األخيرة  )3(

هـ املوافق  28/12/1431ق  بتاريخ /391هي شركة  مسامهة سعودية مسجلة يف اململكة اعربية السعودية مبوجب القرار الوزاري رقم " وينتك"أن شركة 
م وبناء عليه فإن بيان األصول واخلصوم والنتائج للشركة املسامهة يشمل فقط عامي 2011م وأن السنة املالية األوىل كشركة مسامهة هي 04/12/2010

م على يد ممؤسسها الشيخ حممد بن عبداهللا العثمان باسم شركة العثمان 1993كانت قد تأسست يف تاريخ " تكوين"إال أن شركة . م 2012م و 2011
وكذلك االستحواذ على " ساف"م استحوذت على شركة مصنع االنسجة املتطورة 2010للمنتجات البالستيكية، شركة ذات مسرلية حمدودة،  ويف عام 

  "الرتباك"ة صناعة العبوات الفائقة احملدودة شرك
  )بآالف الرياالت السعودية( قائمة الدخل

      البيان
2012  2011  2010  2009  2008  

  504,631  493,020  608,745  694,129  669,656  المبيعات
  423,423  384,437  481,134  565,198  546,999  تكلفة المبيعات

  81,208  108,583  127,611  128,931  122,657  جمالي الربحإ
  1,290  790  1,744  404  486  مصاريف بحث وتطوير
  12,360  13,002  15,723  14,029  15,196  مصاريف بيع وتوزيع

  19,155  22,175  22,626  24,855  22,213  داريةإمصاريف 
  43,330  58,947  70,414  76,154  75,317  صافي الربح
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  )الت السعوديةبآالف الريا(المركز المالي قائمة 
      البيان

2012  2011  2010  2009  2008  
  373,544  372,590  361,439  410,678   442,715  الموجودات المتداولة
  316,233  336,929  361,439  391,877  411,851  الموجودات الثابتة

  6,729  9,684  6,788  4,668  10,141  الموجودات غير الملموسة
  696,516  719,203  729,257  807,223  864,707  جمالي الموجوداتإ

  304,505  299,478  267,616  351,099  371,229  المطلوبات المتداولة
  454,225  438,415  386,056  417,868  441,935  جمالي المطلوباتإ

  242,291  280,788  343,201  389,355  422,772  حقوق المساهمين
  
  

 :التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )4(
 
  الي المبيعاتاجم) أ-4
  

  اجمالي المبيعات  المنتجات
  التوزيع الجغرافي

  التصدير  المنطقة الغربية المنطقة الوسطى  المنطقة الشرقية

 135,056 42,016 72,177 149,775 399,024  التشكيل الحرارى والنفخ والحقن والبثق
 45,855 - - 50,353 96.208 المنتجات الصحية
 132,003 - - 6,865 138,868 المنتجات الطبية
 16 16,067 7,850 11,623 35,556 المنتجات األخرى

 312,930 58,083 80,027 218,616 669,656  اإلجمالي
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  :تحليل مبيعات الشركة بالرسم البياني) : ب-4    

  
  
  

  
  
  
  
  

 :لنتها الشركةالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أع )5(
  )بآالف الرياالت السعودية( النتائج التشغيلية

  نسبة التغير   -أو + التغير   2011  2012  
  

  %3.5 -   24,474-  694,129  669,656  المبيعات
  %3.2 -  18,199-  )(565,198  )(546,999  تكلفة المبيعات

  %4.9 -  6,274 -  128,931  122,657  جمالي الربحإ
  %20.3 +  82+   )404(  )486(  مصاريف بحث وتطوير
  %8.3+   1,167+   )(14,029  )(15,196  مصاريف بيع وتوزيع

  %10.6 -  2,642 -  )(24,855  )(22,213  داريةإمصاريف 
  %1.1 -  837 -  76,154  75,317  صافي الربح

 
  

60%
14%

21%

5%

تحليل المبيعات

التشكيل احلرارى والنفخ واحلقن والبثق

املنتجات الصحية

املنتجات الطبية

أخرى
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  :أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
  

م ارتفاعًا يف  2012كما شهد العام . مزيج من العوامل حيث أدى تباطئ النمو يف بعض األسواق إىل اخنفاض ايرادات املبيعات تعود أسباب التغريات إىل
احملصلة النهائية على صايف الربح هي اخنفاض  وعلى الرغم من ذلك فإن .م2011تكاليف املواد اخلام مما إدى إىل زيادة تكلفة املبيعات عن العام املاضي 

  .م2012العام خالل وكفاءة إدارة اخلزينة لعمليات التمويل  املصاريف اإلدارية و العمومية  كفاءة إدارة الرقابة على  إىلويرجع ذلك % 1.1ره قد
  

  : إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )6(
وائم املالية للشركة عن معايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني وقد التزمت الشركة ال يوجد أي اختالف يف إجراءات إعداد الق

  .م طبقاً لتلك املعايري31/12/2012بإعداد القوائم املالية عن السنة املنتهية يف 
  

  :ومحل عملياتهااسماء الشركات التابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي  )7(
  :شركتني تابعتني وذلك على النحو التايل"  تكوين"لدى شركة 

 رأسمال الشركة  اسم الشركة
 الرياالت بآالف(

  )السعودية

المحل   نشاط الشركة الرئيسي  نسبة الملكية
الرئيسي 
  لعملياتها

2012  2011  

 املتطورة األنسجة مصنع شركة
  )ساف( 

  

 من واملصنع املنسوج غري شالقما إنتاج  99%  99%  73,800
  بروبلني  البويل مادة

 - السعودية 
  االحساء

 الفائقة العبوات صناعة شركة
  )ألرتاباك(احملدودة 

  

 من املصنعة القوارير مصغرات إنتاج  99%  99%  25,000
   PETإثيلني البويل ترفثاالت مادة

 - السعودية 
  جدة

 
 :ابعةتفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة ت )8(

  .م أي إصدارات أو أسهم وأدوات دين داخل اململكة وخارجها2012مل تصدر الشركات التابعة خالل العام املايل 
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 :سياسة توزيع األرباح )9(
  :من النظام األساسي للشركة على) 43(و ) 42(تنص املادة 

 :اآليت الوجه على األخرى التكاليفو  العمومية املصروفات مجيع خصم بعد السنوية الصافية الشركة أرباح توزع
من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنب مىت بلغ االحتياطي املذكور % 10جينب  -1

 .نصف رأس املال
من رأس املال %) 5(لمسامهني ال تقل عن يوزع من الباقي بعد صدور قرار من اجلمعية العامة باملوافقة على توزيع األرباح دفعة أوىل ل -2

 .املدفوع
من الباقي مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة وحسب ما تقره اجلهات املختصة ويوزع الباقي بعد % 10خيصص بعد ما تقدم مبا ال يتجاوز  -3

 .ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف األرباح
 .الصناعة و التجارة وزارة تصدرها اليت للتعليمات وفقاً  اإلدارة جملس حيددها اليت واملواعيد املكان يف املسامهني على توزيعها املقرر األرباح تدفع

  
 

عدا أعضاء (م تعود ألشخاص 2012مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت خالل العام  ةال يوجد أي )10(
 ).مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم

  
دية وحقوق االكتتاب التي تعود ألعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في األوراق المالية التعاق )11(

 .أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة
 

  :يبني اجلدول التايل عدد األسهم اليت ميلكها أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف الشركة  على النحو التايل  - أ
  اء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينأعض

 عدد االسهم في   االسم
  بداية الفترة

 نسبة الملكية في 
  بداية الفترة

التغير خالل 
  الفترة

نسبة التغير 
  خالل الفترة

عدد األسهم في 
  نهاية الفترة 

نسبة الملكية في 
  نهاية الفترة

  %1.402   420,617  %0.24   1,000  %1.399   419,617   عبد اهللا بن حممد العثمان-1
  %1.399   419,617  _  _  %1.399   419,617  عبد احملسن بن حممد العثمان -2
  %2.390   716,944  _  _  %2.390   716,944  خالد بن عبد الرمحن الراجحي -3
  %0.0033   1,000  %100   1,000  _  _  جورج انطونيوس ابراهام -4

  %0.0033   1,000  %100   1,000  _  _  عبد العزيز بن صاحل الربدي  -5
  %0.0033   1,000  %100   1,000  _  _  موسى بن عبد احملسن املوسى -6
  %0.0033   1,000  %100   1,000  _  _  سليمان بن عبد العزيز التوجيري . د -7
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 :القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها والمسدد منها خالل العام )12(
  :م2012 ديسمرب 31 يف كما التابعة وشركتيها "تكوين" لشركة منوحةامل القروض تفاصيل التالية اجلداول تبني
  )سعوديلایر مليون بالالقيمة ( :م31/12/2012القائمة كما في قروض ال  - أ

تاريخ   اجلهة املاحنة للقرض
  القرض

تاريخ اول   أصل مبلغ القرض  مدة القرض
  قسط

تاريخ اخر 
  قسط

رصيد القرض يف 
  2012يناير

املسدد يف 
2012  

لقرض رصيد ا
يف ديسمرب 

2012  
  طويل االجل  قصري االجل

  بنوك تجارية
الفرنسي /سامبا/الرياض

  البريطاني/الهولندي 

  
Dec-12 

  

  
 سنة وأقل

  

  
208.3 

  

  
-  

  
-  

  
-  

  
16  

  
16  

  
192.3  

البنك السعودي 
  الفرنسي

Nov-
12 
  

  45    أكثر من سنة
 
  

Jun-13 
 
  

Dec-13 
  

    45 
  

البنك السعودي 
  الهولندي

Aug-
08 
  

ثالث سنوات 
  وأكثر

  64 
  

Aug-09 
  

May-12 
  

26,1 
  

20,3 
  

5.8  

 Mar-11  البنك العربي الوطني
  

 وأكثر سنتان
  

  
-  

46,5 
  

Mar-11 
  

Dec-13 
  

36,3 
  

18,8 
  

15,5 
  

صندوق التنمية 
  الصناعية

Jan-10  ست سنوات    
-  

29,2 
  

Jan-10 
  

May-16 
  

25,9 
  

5,5 
  

20,4 
  

صندوق التنمية 
  الصناعية

Mar-09 
  

    ست سنوات
-  

12.85 
  

Jan-10 
  

Jun-15 
  

10 
  

3 
  

7 
  

صندوق التنمية 
  الصناعية

Dec-12 
  

 سبع سنوات
  

  
-  

11,1 
  

Dec-13 
  

Oct-19 
  

11,1 
  

  
-  

11,1 
  

صندوق التنمية 
  الصناعية

Feb-03 
  

 عشر سنوات
  

  129,6 
  

May-05 
  

Jun-13 
  

55,6 
  

40 
  

15,6 
  

اعية السعودي يف رهن أصول املصنع املمول من قبل الصندوق ويعتمد متويل البنوك التجارية على مالءة الشركة متثل الضمانات املمنوحة لصندوق التنمية الصن
ا التجارية والتدفقات النقدية املستمرة   .وحجم تعامال

  
أوراق مالية تعاقدية أو  ةأدوات دين قابلة للتحويل وأي ةم أي2012لم تمنح الشركة أو تصدر خالل العام  )13(

 .حق اكتتاب أو حقوق مشابهةمذكرات 
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ال يوجد أي حقوق تحويل او اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  )14(
 .اكتتاب أو حقوق مشابهة

  
ال يوجد لدى الشركة أو أي من شركاتها التابعة أي عمليات استرداد أو شراء أو الغاء من جانبها ألي أدوات  )15(

  .قابلة لالسترداد دين
 

 :اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع )16(
  :وفيما يلي بيان احلضور انجلست) 2(م عدد 2012جملس اإلدارة خالل العام عقد 

              حضر مل حيضر  
  االجتماع األول  أعضاء مجلس اإلدارة 

18/04/2012  
  االجتماع الثاني

11/12/2012  
     لعثمانعبد اهللا بن حممد ا-1
    عبد احملسن بن حممد العثمان -2
    خالد بن عبد الرمحن الراجحي -3
    جورج انطونيوس ابراهام -4
    عبد العزيز بن صاحل الربدي  -5
    موسى عبد احملسن املوسى -6
    سليمان بن عبد العزيز التوجيري . د -7

  
 :ةالصفقات بين الشركة وأطراف ذوي عالق )17(

  

 : فيما يلي وصف للتعامالت مع األطراف ذوي العالقة واليت تعترب الشركة طرفاً فيها

 االسرتاتيجيةشركة أنظمة حلول األعمال  مع التقنية إدارة خدمات تقدمي عقد SSBS،  وهي طرف ذو عالقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة
 .السيد عبداحملسن بن حممد العثمان نسبة فيها اإلدارةمد العثمان وعضو جملس واليت ميتلك رئيس جملس اإلدارة السيد عبداهللا بن حم

 وهي طرف ذو عالقة شركة تابعة لشركة العثمان  ،)ندى(مع شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي  التغليف وعبوات القوارير شراء اتفاقية
 .السيد عبداحملسن بن حممد العثمان نسبة فيها اإلدارةمد العثمان وعضو جملس القابضة واليت ميتلك رئيس جملس اإلدارة السيد عبداهللا بن حم

 وهي طرف ذو عالقة شركة تابعة  ،)ندى(سكن املوظفني وخدمات الدعم والصيانة العامة مع  شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي  اتفاقية
السيد عبداحملسن بن حممد العثمان  اإلدارةد عبداهللا بن حممد العثمان وعضو جملس لشركة العثمان القابضة واليت ميتلك رئيس جملس اإلدارة السي

 .نسبة فيها
 ا لعام قادم، طرف ذو عالقة السيد حممد عبداهللا زيد العثمان، مساه م اتفاقية إجيار أرض بعض املصانع مع مؤسسة حممد العثمان والرتخيص 

 .ميتلك يف شركة العثمان القابضة
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 وهي طرف ذو عالقة  والسياحة، للسفر العثمان حممد وكالة شركة مع "تكوين" لدى واألفراد الشركات الستخدام السفر تذاكر صدارإ معامالت

السيد عبداحملسن بن  اإلدارةشركة تابعة لشركة العثمان القابضة واليت ميتلك رئيس جملس اإلدارة السيد عبداهللا بن حممد العثمان وعضو جملس 
  .حممد العثمان نسبة فيها

ا أو مدراءها التنفيذيني أو من ميتلك حصة أو أكثر %) 5( وخبالف ما ورد أعاله، فإنه ال يوجد حاليًا أية تعامالت جتارية مع أي من أعضاء جملس إدار
م ممن له أو هلم مصلحة مادية مباشرة أو غري م باشرة من هذه التعامالت، وال توجد أية صالحيات تعطي أي منهم حقاً من أسهم الشركة أو أي من أقار

  .للتصويت على هذه التعامالت
 أن مجيع هذه العقود مع األطراف ذات العالقة تتم بناء على أسس جتارية دون أية شروط تفضيلية وحتّقق مصلحة الشركة وال توثر سلبًا على إىلمع اإلشارة 

أن األسعار احملددة يف هذه العقود تؤمن وفرًا للشركة مقارنًة بتلك الرائجة يف  إىلهذا باإلضافة  ،ليًا بل هي تزيد من رحبية املسامهنيأدائها وال تشكّل عبئًا ما
  . األسواق احمللية بالتايل فهي تصّب يف مصلحة املسامهني وتعترب أسعاراً تفضيلية للشركة

  

  

ا، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو األعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيه )18(
 . للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم

 
  المنصب اسم صاحب المصلحة   نوع العالقة  اسم الشركة  العقود/ األعمال 

شركة أنظمة حلول األعمال   اتفاقية اخلدمات املعلوماتية
  االسرتاتيجية 

  شركة تابعة 
  لشركة العثمان القابضة

 عبد اهللا حممد العثمان
  عبد احملسن حممد العثمان

  رئيس اجمللس
  العضو املنتدب

اتفاقية توريد منتجات التعبئة 
  البالستيكية

  شركة تابعة   شركة العثمان لإلنتاج الزراعي
  لشركة العثمان القابضة

 عبد اهللا حممد العثمان
  نعبد احملسن حممد العثما

  رئيس اجمللس
  العضو املنتدب

  شركة تابعة   جممع ندى السكين  اتفاقية إجيار سكن العاملني
  لشركة العثمان القابضة

 عبد اهللا حممد العثمان
  عبد احملسن حممد العثمان

  رئيس اجمللس
  العضو املنتدب

 للسفر العثمان حممد وكالة شركة   السفر إصدار تذاكرتعامالت 
  والسياحة

  شركة تابعة 
  لشركة العثمان القابضة

 عبد اهللا حممد العثمان
  عبد احملسن حممد العثمان

  رئيس اجمللس
  العضو املنتدب

أعمال أو عقود تكون  ةم أي2012وباستثناء ما ذكر أعاله يقر جملس إدارة شركة تكوين املتطورة للصناعات بأنه ال يوجد خالل العام 
حة ألحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املايل أو ألي شخص الشركة طرفاً فيها وفيها أو كانت فيها مصل

  .عالقة بأي منهم يذ
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رواتب  ةال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي )19(
 .أو تعويض

  
 

 .حقوق في األرباح ةوجبه أحد مساهمي الشركة عن أيال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بم )20(
  
  

 :المدفوعات النظامية لجهات حكومية  )21(
 :قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي  - أ

  

  وصف موجز واألسباب  المبلغ  اسم الجهة مسلسل
  ات واألخطاراشرتاك العاملني يف املعاش  1,802,683  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  1

  سداد قسط القرض الصناعي ورسوم متابعة القرض للشركة  50,508,050  صندوق التنمية الصناعية السعودي  2

  رسوم خدمات سجل املسامهني وطب تقارير سجل األسهم  305,342  تداول –السوق السعودية   3

  رسوم تأشريات وإقامات  921,395  اجلوازات  4

  سداد حتت حساب تسوية املوقف الزكوي عن عام  3,528,798  مصلحة الزكاة والدخل  5

  رسوم مجركية  1,235,994  مصلحة اجلمارك   6

    58,302,262  اإلجمالي  

  
 

 الوضع الزكوي  -  ب
اية كل سنة مالية ويضاف إىل خمصص الزكاة املبني ا باململكة العربية السعودية يف  يف  يتم احتساب وعاء الزكاة وفقًا لألنظمة املعمول 

اية . لقوائم املالية، وتقوم الشركة بالسداد منه عند تسوية اإلقرارات الزكوية مع مصلحة الزكاة والدخلا ت الشركة املوقف الزكوي حىت  أ
اية إبريل عام 2011العام املايل  م وال توجد أية 2013م وحصلت الشركة على الربط الزكوي والشهادة النهائية سارية املفعول حىت 
 .قائمة مع مصلحة الزكاة والدخل متعلقات
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 :م2012وفيما يلي بيان الموقف الزكوي حتى نهاية السنة المالية            
 

  البيان
  

  المبلغ لایر سعودي

  (5,154)  م01/01/2012رصيد خمصص الزكاة يف 
  (2,021)  م                 2012إضافات خالل عام 

  3,529  م2012مدفوعات خالل عام 
  (3,647)  م31/12/2012د خمصص الزكاة يف رصي
 
  

 .م2012استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خالل العام  ةيوجد أي ال )22(
 

  :يقر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات بما يلي )23(
 أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح. 
 فذ بفاعليةأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ون. 
 أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 
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 :المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات )24(
  

  :اإللتزام بالئحة حوكمة الشركات) أ
  

م، 12/11/2006بتاريخ  2006-212-1رقم  تعمل الشركة على تطبيق ما تضمنته الئحة احلوكمة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار
حكام الئحة حوكمة أوالقرارات الالحقة الصادرة بشأن التطبيق اإللزامي لعدد من املواد، واجلدول أدناه يوضح ما مل تطبقه الشركة من فقرات ومواد من 

  : لتايلم، وأسباب عدم التطبيق نوردها على النحو ا31/12/2011الشركات غري اإللزامية حىت تاريخ 
  

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

  سبب عدم التطبيق  النص  رقم الفقرة  المادة

  :املادة الثالثة
  احلقوق العامة للمسامهني

احلق يف احلصول على نصيب من موجودات   جزء من الفقرة
  .الشركة عند التصفية

وسوف تعرض ، مل ينص عليها النظام األساسي للشركة
إلقرارها  العادية غري على اجلمعية العامةهذه الفقرة 

  . وتعديل النظام األساسي
  :املادة السادسة

  حقوق التصويت
سلوب التصويت الرتاكمي عند أجيب اتباع   )ب(الفقرة 

التصويت الختيار أعضاء جملس اإلدارة يف 
  . اجلمعية العامة

ينص النظام األساسي للشركة على التصويت ال
مت عرض هذا البند على املسامهني يف  وقد. الرتاكمي

اجلمعية العامة غري العادية  املنعقدة بتاريخ 
  .  م ومت التصويت بعدم املوافقة18/04/2012

  : املادة العاشرة
 .الوظائف األساسية جمللس اإلدارة

اءات واضحة وضع سياسات ومعايري وإجر   )د(الفقرة 
وحمددة للعضوية يف جملس اإلدارة ووضعها موضع 

  .التنفيذ بعد إقرار اجلمعية العامة هلا

مت وضع السياسات واملعايري وسوف تعرض على 
    .اجلمعية العامة العادية
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 :لس إدارتهااعضوًا في مجالشركة إدارة ت المساهمة التي يكون عضو مجلس أسماء الشركا) ب
  

  :م31/12/2012س اإلدارة كما في عضوية أعضاء مجل
  اسم الشركة ووصفها  أعضاء مجلس اإلدارة

  والء –الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوين    عبد اهللا بن حممد العثمان-1
  العربية اجلذور جمموعة شركة
 املالية للخدمات يب أي جي

  شركة األحساء للتنمية    عبد احملسن بن حممد العثمان -2
 يان العقاريةشركة ب

  السعودية مسنتأ شركة  خالد بن عبد الرمحن الراجحي -3
  البالد بنك

 والء –الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوين 
 اليوجد  جورج انطونيوس ابراهام -4
  للزجاج العبيكان شركة  عبد العزيز بن صاحل الربدي  -5

  والء –الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوين 
  شركة أسواق عبداهللا العثيم

 القابضة النملة حممد عبدالعزيز جمموعة شركة
  اليوجد  موسى عبد احملسن املوسى -6
  والء –الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوين   سليمان بن عبد العزيز التوجيري . د -7

  ميانتيتأ
  الكيميائي التطوير شركة
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  :هتكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائ) ج

من النظام األساسي من سبعة أعضاء، وفيما يلي بيان تصنيف عضوية مجلس اإلدارة  ) 17(يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة 
  م31/12/2012كما في

  
  :تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

  تصنيف العضوية  المنصب  أعضاء مجلس اإلدارة
  غري تنفيذي  رةرئيس جملس اإلدا   عبد اهللا بن حممد العثمان-1
  تنفيذي  املنتدب جملس اإلدارة عضو  عبد احملسن بن حممد العثمان -2
  غري تنفيذي  عضو جملس اإلدارة  خالد بن عبد الرمحن الراجحي -3
  غري تنفيذي عضو جملس اإلدارة  جورج انطونيوس ابراهام -4
  مستقل عضو جملس اإلدارة  عبد العزيز بن صاحل الربدي  -5
  مستقل عضو جملس اإلدارة  عبد احملسن املوسىموسى بن  -6
  مستقل عضو جملس اإلدارة  سليمان بن عبد العزيز التوجيري . د -7
: وأسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها هاتامومهالرئيسية وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة ) د

  :النحو التايل مت تكوين اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة على 
  :اللجنة التنفيذية) ا -د
    :تتكون اللجنة التنفيذية من كل من) 1-1-د

  اللجنة التنفيذيةأعضاء 
  المنصب  أعضاء اللجنة

  الرئيس  عبد احملسن بن حممد العثمان -1
  عضو  جورج انطونيوس ابراهام -2
  2012حىت أكتوبر  عضو  حممد سليمان احلريب  -3
  2012عضو من ديسمرب   لعلي حسان اجلمي – 3
  
ا الرئيسية مهام اللجنة التنفيذية ) 2-1-د   :ومدة عملهاواختصاصا

  :تنحصر مهام اللجنة يف
 اإلدارة جملس اجتماعات بني الفاصلة الفرتات خالل اإلدارة جملس وواجبات ومسئوليات صالحيات ارسةمم  
 حياهلا قرارات واختاذ العاجلة األمور مناقشة  
 بالشركة العادية األعمال تتطلبها اليت الروتينية تالقرارا اختاذ 
 اإلسرتاتيجية التخطيط وعمليات معاجلات مراجعة. 
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 الشركة أهداف حتقيق إىل دف ملموسة أعمال إىل اإلسرتاتيجية اخلطط ترمجة من التأكد 
 ياإلسرتاتيج التخطيط إجراءات خلطط املستخدمة املوارد بتوزيع الصلة ذات توصياتال مراجعة 
 هلا التابعة والشركات للشركة اإلسرتاتيجية للخطط الدورية املراجعة إجراء 
 أسواق ودول جديدة أو اخلروج من  إىلالتشغيلية متضمنا التوسع  األولويات تتناول اليت اإلسرتاتيجية باخلطط تتعلق توصيات ووضع مراجعة

 أسواق ودول حالية
 والقريب البعيد املدى على املالية باألهداف صلةال ذات اإلدارة جملس توصيات واستعراض إعداد 
 هلا التابعة والشركات "تكوين "لشركة بالنسبة التمويل مالءمة فيها مبا اهلامة املالية واملعايري املوضوعات مراجعة 
 الشركة أرباح بسياسة املتعلقة اإلدارة جملس توصيات وإعداد مراجعة  
 دف وإعداد التوصيات جمللس اإلدارة ب مراجعة حتسني جودة املنتجات  إىلالنسبة للقرارات اإلسرتاتيجية املتعلقة بالفرص اليت أمام الشركة اليت 

 ا واخلدمات اليت تقدمها الشركة وترشيد التكاليف املتعلقة
 الرأمسالية للنفقات الدورية املراجعة 
  مدة دورة جملس اإلدارة احلايل بانتهاءحددت مدة عمل اللجنة  

  
  :تماعات اللجنةاج) 3-1-د

ن عضوية االستاذ حممد سليمان احلريب قد انتهت بعد أومن اجلدير بالذكر . اجتماعات حضرها مجيع األعضاء)  5( عقدت اللجنة التنفيذية خالل السنة 
ميل والذي يشغل منصب الرئيس وقامت اللجنة الحقاً برتشيح املهندس علي حسان اجل. استقالتة وانتهاء فرتة عمله من منصب الرئيس التنفيذي للشركة

  .م2012التنفيذي للعمليات لعضوية اللجنة يف املنصب الشاغر، وقد مت قبول التوصية من جملس اإلدارة يف االجتماع الذي عقد يف ديسمرب 
  
  :لجنة المراجعة) 2 -د
    :تتكون جلنة املراجعة من كل من) 1-2-د

  :لجنة المراجعةأعضاء 
  المنصب  أعضاء اللجنة

  الرئيس  سليمان عبد العزيز التوجيري. د -1
  عضو  )من خارج أعضاء اجمللس وخمتص بالشئون املالية واحملاسبية( سليمان عبد اهللا السكران . د -2
  عضو  )من خارج أعضاء اجمللس وخمتص بالشئون املالية واحملاسبية(وليد ابراهيم شكري . أ -3
  
ا مهام جلنة املراجعة ) 2-2-د   :ومدة عملهاالرئيسية واختصاصا

 :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. 
 ا  دراسة مسودة  .القوائم املالية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأ
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 درها الشركة إعداد توصيات جمللس اإلدارة فيما يتعلق مبدى مالئمة السياسات احملاسبية املطبقة لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقارير املالية اليت تص
 .ولطبيعة عملية املراجعة هلا

 لس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل اعتماده من اجمللسإعداد توصيات جمل.  
 إلدارة املتعلقة دراسة  املخاطر األساسية اليت تواجهها الشركة واليت تتضمن املخاطر املالية والتشغيلية والقانونية، ومراجعة السياسات اليت تطبقها ا

 .بعمليات حتديد وتقييم ومعاجلة تلك املخاطر
 إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وحتسني ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة. 
  من نظم الرقابة وإدارة املخاطر الداخلية لكلإعداد تقييم.  
 ارض وجود تع إبداء التوصيات املتعلقة باختيار احملاسب القانوين، واليت تتضمن مراجعه اللجنة لكفاءته املهنية والستقالليته واملخاطر املتوقعة من

 .يف املصاحل، وأيضا األتعاب اليت سوف حيصل عليها
 اء عقد الشركة معه  .إجراء مراجعة سنوية ألداء احملاسب القانوين، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه، وإعادة تعيينه أو إ
 يف االعتبار ظروف الشركة احلالية وأي  العمل مع احملاسب القانوين من أجل التنسيق يف أعداد خطة وإجراءات املراجعة للسنة احلالية، مع األخذ

 .تغريات حدثت يف الشروط اليت تطلبها اجلهات اإلشرافية القانونية
 ا بناء مناقشة النتائج اهلامة والتوصيات اليت توصل إليها احملاسب القانوين ودرجة استجابة اإلدارة هلا، وأيضا اإلجراءات التصحيحية اليت قا مت 

 .على تلك التوصيات
 ا احملاسب القانوين واملتمثلة يف خدمات املراجعة العادية وخدمات غإع ري داد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق باخلدمات اليت يقوم 

 .يةاملراجعة واليت تشتمل على االستشارات والربامج التدريبية وما شابه ذلك واليت قد تؤثر على استقالليته يف أداء خدمات املراجعة العاد
 إعداد التوصيات اخلاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفرتة الالزمة لتغيري احملاسب القانوين.  
  ا، وباختيار رئيس القسم، وأيضا درجة استقاللية املراجعني إعداد التوصيات اخلاصة بإنشاء إدارة املراجعة الداخلية بالشركة واملوازنة اخلاصة 

 .الداخليني
 اء إدارة املراجعة الداخلية وإعداد التوصيات الالزمة لتحسني فعاليتهإعداد تقييم ألد. 
  التصحيحية مناقشة االحنرافات واألخطاء اليت تتضمنها التقارير اليت يعدها قسم املراجعة الداخلية والتأكد من قيام اإلدارة من اختاذ اإلجراءات

 .املناسبة
  ظمة الشركة والتأكد من عدم وجود خمالفاتنأالتأكد من إتباع اإلدارة التنفيذية للوائح و. 
  مدة دورة جملس اإلدارة احلايل بانتهاءحددت مدة عمل اللجنة. 

 
  
  :اجتماعات اللجنة) 3-2-د

  .نيغاب اجتماعسليمان عبد اهللا السكران . وقد حضر مجيع األعضاء اجتماعات اللجنة باستثناء داجتماعات  أربعةعقدت جلنة املراجعة خالل السنة 
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  :لجنة الترشيحات والمكافآت) 3 -د
    :تتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت من كل من) 1-3-د

  :لجنة الترشيحات والمكافآت
  المنصب  أعضاء اللجنة

  الرئيس  خالد بن عبد الرمحن الراجحي -1
  عضو  عبد اهللا بن حممد العثمان -2
  عضو  عبد العزيز بن صاحل الربدي -3
  
ا الرئيسية شيحات واملكافآت مهام جلنة الرت ) 2-3-د   :ومدة عملهاواختصاصا

  :تنحصر مهام اللجنة يف
 لس اإلدارةاملراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جم. 
 تغيريات اليت ميكن إجراؤهامراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن ال. 
 حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة. 
  العضو وضع معايري لتحديد استقاللية عضو جملس اإلدارة، التأكد من استقاللية العضو بشكل سنوي والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان

 .لس إدارة شركة أخرىيشغل عضوية جم
 الشركةإعداد توصيات جمللس اإلدارة واملتعلقة بتحديد معايري معينة الختيار األشخاص لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام الرئيسية ب. 
  داء األوإجراءات مناسبة لتقييم  وضع معايريو   والوحدات بالشركةإعداد تقييم مبدئي لألشخاص املرشحني لوظيفة الرئيس التنفيذي ولرؤساء األقسام 
 ا  .تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيني متعلقة مبوضوعات حوكمة الشركة والسلوك األخالقي 
 الشركة قيمة زيادة إىل دف بالشركة التنفيذيني واملديرين اإلدارة جملس ألعضاء واحلوافز للمكافآت سياسة وضع  
  دة دورة جملس اإلدارة احلايلم بانتهاءحددت مدة عمل اللجنة 

  
  :اجتماعات اللجنة) 3-3-د

  .حضره مجيع األعضاء اً واحداً عقدت جلنة الرتشيحات واملكافآت خالل السنة اجتماع
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  :ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينالمدفوعة تفاصيل المكافآت والتعويضات ) هـ

  م31/12/2012وفقاً لسجالت الشركة كما يف 
  عضاء مجلس اإلدارةأ) 1 -هـ 

 البدالت  رواتب   الصفة  أعضاء مجلس اإلدارة
  والتعويضات

  االجمالي  خطط تحفيزية  مكافآت

  84,000  -  - 84,000    غري تنفيذي   عبد اهللا بن حممد العثمان-1

  1,305,770  -  - 9,000  1,296,770  تنفيذي  عبد احملسن بن حممد العثمان -2

  84,000  -  - 84,000  -  غري تنفيذي  خالد بن عبد الرمحن الراجحي -3

  96,000  -  - 96,000  -  غري تنفيذي  جورج انطونيوس ابراهام -4

  89,760  -  - 89,760  -  مستقل  عبد العزيز بن صاحل الربدي  -5

  6,000  -  - 6,000  -  مستقل  موسى عبد احملسن املوسى -6

 90,000  -  - 90,000  -  مستقل  سليمان بن عبد العزيز التوجيري . د -7

.  
  بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي قائمة بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذين

  المبلغ  البيان
  3,417,097  رواتب وتعويضات

  1,502,889  البدالت
  1,432,000  كافآتم

  331,353  خطط حتفيزية
  6,683,339  اإلجمالي

   
  
   :أو تنظيمية أو قضائية أخرى إشراقيةجهة  ةفروض على الشركة من الهيئة أو من أيأي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي م) و

  .أو تنظيمية أو قضائية أخرى إشراقيةجهة  ةعقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي ةال يوجد أي
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  :شركةنتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بال) ز

  :أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة: أوالً 
ا التابعة مبراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة  ، يف ضوء تقارير الرقابة الداخلية، و تقوم جلنة املراجعة  : وفق األسس التاليةوشركا

  التابعة اشركاالشركة و بتقارير التأكد من سالمة تطبيق األنظمة واللوائح لتعزيز الثقة.  
  ا التابعةشركو  للشركةتقييم السياسات واإلجراءات اإلدارية واملالية والتشغيلية والتسويقية   .ا
 ضمان دقة املعلومات الواردة يف التقارير الدورية هلذه الشركات والتحقق منها . 
 واملعوقات قبل أن تكرب القدرة على اختاذ القرارات املناسبة عن طريق حتديد املشاكل.  

وتناقش لشركة والشركات التابعة، ل التشغيلي األداءاملعتمد من جملس اإلدارة  للرقابة على  راجعة الداخليةتتابع جلنة املراجعة مدى االلتزام بتطبيق برنامج امل
مدير املراجعة متكني تأكدت جلنة املراجعة من لقد .اللجنة إىلداخلية  اللجنة خطة املراجعة السنوية ونتائجها من خالل التقارير اليت يرفعها مدير املراجعة ال

 .الشركات التابعةوفحص أعمال كافة أقسام وإدارات الشركة و م 2012خالل العام  ممن أداء عملهوفريق العمل  الداخلية
ويتبع مدير املراجعة وفريق العمل التابع له إىل جلنة ،  دارة التنفيذيةاإليتسم بصفة االستقاللية الكاملة عن أعمال " تكوين"لشركة  أعمال املراجعة الداخليةأن 

أهداف اإلدارة العليا لتقدمي التوصيات اجملدية من خالل  املراجعة الداخلية إىل خدمةدور  املراجعة  اليت يرفع هلا تقارير املراجعة الداخلية مباشرة، يهدف
  .التقارير املرفوعة

  ـ :الداخلية ما يلي يف سبيل قيامها بأداء مهامها دارة الرقابةإلقد اتبعت 
 لقد اختذت إدارة املراجعة الداخلية مجيع اإلجراءات ملعاجلة ما تضمنه تقارير املراجعة من مالحظات.  
  الشركة رفع فاعلية وكفاءة ورحبية عمليات إىلاألنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية و  إىللقد مت توجيه أعمال املراجعة الداخلية.  
 لقد نسقت إدارة املراجعة الداخلية تنسيقا كامال مع املراجع اخلارجي بشكل مرضي وفاعل. 

 
   :نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية: ثانياً 

  
  :نطاق العمل 

 .الداخلية ميا ميكن من حتقيق أهداف الشركة ومحاية أصوهلاتبنت إدارة املراجعة الداخلية عند تنفيذ أعماهلا منهجا منتظما لتقييم وحتسني فاعلية الرقابة 
ا إذا كانت نظم الشركة مملقد مشل نطاق عمل املراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة اإلدارة بغرض التحقق 

  :ة املراجعة الداخليةلتحقيق أهداف الشركة وقد مشل نطاق إدار  المعقو  االداخلية توفر تأكيد
 التدقيق والفحص الدوري جلميع اإلدارات اليت تعمل يف الشركة خالل فرتات مالئمة.  
 اذ إبالغ املسؤولني يف اإلدارات املختلفة اليت مت فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة املراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من اخت

  .بني من أوجه الضعفاإلجراءات الالزمة ملعاجلة ما ت
 ن يف اإلدارات املختلفة ذات العالقة ملعاجلة املالحظات والتوصيات اليت تضمنها تقرير املراجعة و تقييم اخلطط واإلجراءات اليت يقدمها املسؤول .

 .املتخذة وكفايتها ويف حال عدم كفاية اإلجراءات اليت مت اختاذها فقد مت مناقشة األمر مع املسؤولني للتأكد من كفاءة اإلجراءات
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ة وفاعلية نظام الرقابة على أعمال املراجعة الداخلية للمجموعة ، واليت تقوم بفحص مدى كفاي باإلشرافتقوم جلنة املراجعة املنبثقة من جملس االدارة 
وقد نفذت  جلنة املراجعة الداخلية العديد من . عمال املراجعة الداخلية أاجتماعات ناقشت خالهلا معظمها  أربعةوقد قامت جلنة املراجعة بعقد . الداخلية

 .الالزمة ملتابعة معظم ما يتضمنه تقارير املراجعة الداخلية اإلجراءاتعمليات املراجعة الدورية والرتكيز على مجيع عمليات اجملموعة ،وقد مت اختاذ مجيع 
  

  : وفيما يلي أهم اإلجراءات والمالحظات الجوهرية
 أقسام وإدارات الشركة تقارير يف حتسني األداء يف تلك ال وقد أسهمت مشوليةم، 2012الداخلية خالل عام راجعة حظات املارير ومالكانت هناك فاعلية لتق

  :على النحو التايل للمراجعة الداخلية وكانت أهم املالحظات اجلوهرية األقسام واإلداراتالشركات التابعة، واختاذ قرارات تصحيحية لعدد من و 
متت التوصية بأن يتضمن كشف العمالء املدينني تفاصيل الديون القائمة اليت تتجاوز فرتة ستة شهور ، وقد اختذت اإلدارة  :ون التجاريونالمدين -

   .إجراءات تصحيحية لصدور تقرير املدينني التجاريون بصفة دورية منتظمة ومبا يوفر املعلومات اليت متت التوصية عليها
 ات اليت يتم تبطبيقها يف كل شركة ختضع لتقييم اإلدارة وعلى أساس خصوصية كل معاملة  وقد عملت اإلدارة على ان التقدير  :المخصصات -

ا التابعة" تكوين"على وضع سياسة وتعميمها   .وشركا
ون وبشكل دقيق  مما أوصت إدارة املراجعة الداخلية على ا أمهية احتساب قيمة املخزون على أساس آيل يعكس مباشرة قيمة املخز  :مخزونال -

يساعد يف حتديد تكلفة املخزون والتسعري للمنتجات، وقد اختذت اإلدارة إجراءات تصحيحية وإدخال نظام إىل شامل حيتسب فيه املخزون 
 بطريقة املتوسط املرجح

، " البرتوكيماوية"نتجات وتغيري أسعار اخلامات أن خمزون االنتاج التام يٌقيم بالتكلفة املعيارية وليس الفعلية بسبب تعدد امل :مخزون المنتج التام -
ان يرافق  وعلى الرغم من أمهية هذا االسلوب يف الرقابة على التكاليف من خالل املقارنة بني التكاليف املعيارية والتكاليف الفعلية اال انه جيب

ن ذلك مل حيدث فروقات كبرية اال أنه ستم تصحيح اإلجراءات ومع أ. ذلك استخدام التكلفة الفعلية ملساعدة اإلدارة يف حتديد التكلفة والتسعري
 .واستخدام التكلفة الفعلية بعد تطبيق النظام اآليل خالل االشهر القادمة

  
  وتعمل اإلدارة على انجازها الداخلية مراجعةأشار إليها تقرير ال ماماالجراءات التي ال تزال تحت التحديث 

 ورشة عمل مستمرة ملراجعة السياسات واالجراءات جلميع الوظائف  )خالل هذا العام(طلقت الشركة ألقد : واإلجراءاتسياسات الديث حت
ان الشركة تؤمن  ،لقد مت تنظيم العديد من االجتماعات و دعوة اجلميع للمشاركة يف النقاش والتعليق على تلك السياسات واالجراءات. واالقسام

 .ل احملتملةالسياسات واالجراءات ومبا يضع مصلحة الشركة يف املقدمة من خالل مراعاة مجيع العوام بامهية احلوار وقبول مجيع املوظفني لتلك

 ن أبإجراء العديد من متارين املراجعة والتدقيق للتأكد من  لقد مت القيام :حتديث اجراءات الصالحيات يف ضوء التغيريات اإلدارية يف الشركة
ويقوم جملس االدارة مبراجعة منظومة الصالحيات . و جتاوزاتأي استثناءات أقها بالكامل وبدون مة الصالحيات والسلطات يتم تطبيو منظ

وتعمل إدارة املراجعة الداخلية بالتنسيق مع جلنة املراجعة على تقدمي املقرتحات اخلاصة بتلك التعديالت . والتعديل كلما دعت احلاجة لذلك
 .خماطر حمتملةاي  مي تقاريرها إىل اجمللس لتقليص وإدارةوتقد

  استمرار مشروع تطبيق نظام ختطيط املواردERP system:  برز مالمح أودورها يف توفري البيانات ودقتها من  )التكنولوجيا(ان الرتكيز على
ي مت اختياره والذ SAPلقد قامت الشركة باالستثمار يف احدث برامج ختطيط املوارد وهو . م 2012عام لالتطورات اليت تعيشها الشركة يف ا

منوذج بعناية بعد العديد من التفكري ودراسات اجلدوى للتأكد من ان هذا الربنامج يتناسب مع طبيعة النشاط التصنيعية ومبا يتالءم مع خصوصية 
 م2013ويتوقع أن يبدأ العمل بشكل كامل يف هذا الربنامج خالل العام القادم  .العمل يف الشركة والوظائف
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 ن العمليات والقرارات اإلدارية أان وظائف املطابقة ومتابعة االلتزام باطار احلوكمة تقوم بدورها االشرايف بالتأكد من : حلوكمةتطوير ممارسات ا
 .لتتصف باملسؤولية والشفافية ومبا خيدم مصلحة مجيع املسامهني مع مراعاة التعليمات النظامية والتشريعات وافضل املمارسات يف هذا اجملا

ذا اخلصوصوتعمل ال   .شركة باستمرار على حتديث سياسات وإجراءات احلوكمة حسب ما يستجد من تعليمات نظامية 
 
 

تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في  ةلم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي )25(
 .م31/12/2012

 
  :المحاسب القانوني )26(

م على اقرتاح جملس إدارة الشركة املبىن على توصية جلنة املراجعة بتعيني 18/04/2012ألوىل املنعقدة بتاريخ وافقت اجلمعية العامة العادية ا
م ملراجعة القوائم 31/12/2012بكر ابو اخلري وشركاهم ، احملاسب القانوين للشركة عن السنة املالية املنتهية يف  –ديليوت اند توش / السادة 

اء املوقف الزكوي األولية والسنوية املوحدة   . للشركة وإ
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  :  وخـتـامــاً 
كافة مؤسسـات   إىلمقام خادم احلرمني الشريفني ومسو ويل عهده األمني وحكومتنا الرشيدة و  إىليطيب جمللس اإلدارة أن يتقدم بوافر الشكر والعرفان 
صادية ململكتنا الغالية مبا تقدمه مـن دعـم ومـؤازرة للمشـاريع الصـناعية واخلدميـة عامـة ومشـاريع الدولة اليت تساهم بشكل فاعل يف عجلة التنمية االقت

  .خاصة تكوين املتطورة للصناعاتشركة 
والشــكر موصــول لكافــة العــاملني بالشــركة علــى ، كمــا يســر اجمللــس تقــدمي شــكره جلميــع مســامهي الشــركة علــى الثقــة الــيت أوليتموهــا لنــا خلدمــة الشــركة 

م،  واهللا املوفقجهو    .دهم املخلصة اليت بذلوها يف تأدية مهامهم وواجبا
  

  مـجـلس اإلدارة                                                             
  
  

 


































