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خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 

صاحب السمو امللكي 
األمري مقرن بن عبدالعزيز آل سعود 
النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء املستشار
 واملبعوث اخلاص خلادم احلرمني الشريفني

صاحب السمو امللكي 
األمري سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع
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صاحب السمو
األمري جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود 

نائب أمري املنطقة الشرقية

صاحب السمو امللكي 
األمريسعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود 

أمري املنطقة الشرقية
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تس��عى ش��ركة تكوين المتطورة للصناعات، ألن 
تحت��ل الموق��ع الري��ادي ف��ي مج��ال الصناعات 
التغليفي��ة  البوليم��رات  لمنتج��ات  التحويلي��ة 
البضائع االس��تهالكية سريعة  المس��تخدمة في 
ال��دوران وصناع��ات منتج��ات المس��تهلكين في 

أسواق الشرق األوسط والعالم. 

مهمة الشركة هي تمّلك أحدث تقنيات البوليمرات 
وتطويره��ا إلنت��اج منتجات التعبئ��ة والتغليف 
واألنس��جة بجودة عالي��ة، والتي تس��تخدم في 
البضائع االس��تهالكية سريعة الدوران ومنتجات 
المس��تهلكين في الشرق األوس��ط والعالم، كما 
تحرص عل��ى أن تكون الش��ريك المختار ألفضل 

العالمات التجارية في هذه الصناعات.

الرؤية

الرسالة

القيم

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

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

•  الفريق المتضامن:  اس��تقطاب الموظفين ذوي الكف��اءات العالية وتأمين بيئة 
عمل سليمة ومتضامنة. 

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

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

•  المس��ؤولية تج��اه البيئ��ة: االلت��زام 
بمعايير المحافظة على البيئة 

أعمالن��ا  كل  ف��ي 
ونشاطاتنا.
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أعضاء مجلس اإلدارة

األستاذ/ عبدالّله حممد العثمان
رئيس جملس اإلدارة

األستاذ/  موسى عبداحملسن املوسى
عضو جملس اإلدارة

الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري
عضو جملس اإلدارة

األستاذ/  عبدالعزيز صالح الربدي
عضو جملس اإلدارة

األستاذ/ جورج انطونيوس إبراهام
عضو جملس اإلدارة

األستاذ/  خالد عبدالرحمن الراجحي
عضو جملس اإلدارة

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

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

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

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

خر جهداً يف �شبيل و�شع �رشكة تكوين يف الريادة دائمًا، ويخطط نحو   اإن جمل�س اإدارة �رشكة تكوين مل يدِّ

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

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

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

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

اأمري املنطقة ال�رشقية، و�شمو نائبه �شاحب ال�شمو الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�شاعد اآل �شعود، وفقهم اهلل جميعًا 

على اجلهود املبذولة يف دعم م�شاريع ال�رشكة كجزء من دعم التنمية القت�شادية يف هذا اجلزء الغايل من بالدنا. وال�شكر 

مو�شول لل�شادة امل�شاهمني على ثقتهم يف جمل�س الإدارة والعاملني بال�رشكة.

واهلل املوفق

عبدالّله محمد العثمان
رئيس جملس اإلدارة

عبدالّله محمد العثمان
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تقرير مجلس اإلدارة 
للمساهمين 2013م
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تقرير مجلس اإلدارة للمساهمين
ال�صادة / م�صاهمي �صركة تكوين املتطورة لل�صناعات املحرتمني

م اإليكم التقرير ال�صنوي الثالث الذي يعر�ض اأعمال ال�صركة، وبيان مركزها املايل عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م وجميع العوامل املوؤثرة يف  ي�صرنا اأن نقدِّ

اأعمال ال�صركة، وفق ما ن�صت عليه متطلبات االإف�صاح الواردة يف املادة الثالثة واالأربعني من قواعد الت�صجيل واالإدراج واملادة التا�صعة من الئحة )حوكمة ال�صركات.( واملادة 

)123( من نظام ال�صركات.  

وبيع  بت�صنيع  التابعة  و�صركاتها  »تكوين«،  لل�صناعات  املتطورة  تكوين  �صركة  تقوم 

منتجات التغليف البال�صتيكية واالأقم�صة غري املن�صوجة ملجموعة متنوعة من العمالء 

املحليني والدوليني. وتبيع ال�صركة منتجات التغليف البال�صتيكية التي ت�صنعها اإىل 

وامل�صروبات  والع�صائر  واالأطعمة  االألبان  قطاعات �صناعية متنوعة مثل �صناعات 

اخلفيفة، فيما تبيع ال�صركة منتجاتها اأي�صًا من االأقم�صة غري املن�صوجة اإىل القطاع 

الطبي وال�صحي. وُيعد عمالء ال�صركة من الرواد يف قطاعاتهم.

تعمل ال�شركة من خالل ال�شركات التابعة الثالث وهي:

املتطورة  االأن�صجة  م�صنع  �صركة   – البال�صتيكية  التغليف  ملنتجات  تكوين  �صركة 

)�صاف( –�صركة �صناعة العبوات الفائقة )الرتباك(.

ات�صم العام2013م بعديد من التحديات �صواء فيما يتعلق بزيادة اأ�صعار املواد 

اخلام االأولية من منتجات �صابك، واملرتبطة باأ�صعار عاملية مع التزام ال�صركة 

بعقود عمالئها  واأ�صعار مل تتمكن من تغيريها خالل العام2013م للحفاظ على 

قيم ال�صركة والتزامها بتعهداتها، ي�صاف اإىل ذلك حتديات املناف�صة العاملية 

بال�صكل  االأ�صعار  رفع  التمكن من  اأثر يف عدم  لها  كان  التي  ال�صركة  ملنتجات 

املنا�صب.  

االإنتاجية  خططها  حتقيق  يف  اال�صتمرار  عن  ال�صركة  التحديات  تلك  تثِن  ومل   

والت�صويقية يف م�صانع ال�صركة الثالث، مع اال�صتمرار يف احلفاظ على ح�صة �صوقية 

قوية ومتنامية يف االأ�صواق التي تناف�ض فيها. 

كما حافظت ال�صركة كذلك على مكانتها يف ريادة �صوق منتجات التغليف البال�صتيكية 

و�صناعات االأقم�صة غري املن�صوجة وبف�صل اهلل اأجنزت ال�صركة خالل عام 2013م  

بناء م�صروع اخلط الثالث من اإنتاج االأقم�صة غري املن�صوجة )م�صنع �صاف- رابغ( 

الذي بداأ الت�صغيل التجريبي له يف دي�صمرب 2013م و�صيبداأ الت�صغيل التجاري خالل 

الربع االأول من العام 2014م.

وي�صرنا اأن نعر�ض على ال�صادة امل�صاهمني الكرام اأعمال ال�صركة واأن�صطتها وو�صع 

ال�صركة املايل واملعلومات الواجب االإف�صاح عنها مبوجب الئحة حوكمة ال�صركات 

على النحو التايل: 

المقدمة
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1- وصف ألنواع األنش��طة الرئيس��ية للش��ركة 
وش��ركاتها التابع��ة، وبيان كل نش��اط وتأثيره 
ف��ي حجم أعم��ال الش��ركة التجارية وإس��هامه 
في النتائج، وتنقس��م أنش��طة الشركة إلى ثالثة 

قطاعات رئيسية كما يلي:

أواًل:  التغلي��ف البالس��تيكي  )ش��ركة تكوي��ن 
لمنتجات التغليف البالستيكية( األحساء:

المنتجات: 
لفائف  من  البال�صتيكية  والتعبئة  التغليف  منتجات   -

والتعبئة  الت�صكيل  يف  امل�صتخدمة  �صتريين  البويل 

التي  لالأكواب  احلراري  والت�صكيل  الفوري  والتغليف 

�صناعة  يف  اأ�صا�صية  وب�صورة  واحدة  مرة  ت�صتخدم 

االألبان واالأغذية وامل�صروبات.

اأكواب واأغطية البويل �صتريين امل�صكلة باحلرارة والتي   -

ت�صتخدم يف تعبئة  الزبادي والع�صائر واللنب واحلليب  

واملياه.

اإيثلني العايل الكثافة امل�صتخدمة  قوارير البويل   -

وامل�صروبات  والع�صائر  واللنب  احلليب  تعبئة  يف 

االأخرى.

قوارير بي اأي تي لتعبئة الع�صري ومنتجات االألبان.  -

االألبان  قوارير  يف  امل�صتخدمة  وال�صدادات  االأغطية   -

وامل�صروبات.

أبرز معالم األداء 
من  البال�صتيكية  التغليف  ملنتجات  تكوين  �صركة  تعد   -

ال�صركات الفريدة التي توفر لعمالئها احللول املتكاملة 

وذلك من خالل تنوع املنتجات وتنوع طرق ت�صنيعها.

البويل  التي تنتج �صفائح  الرائدة  ال�صركات  وهي من 

عالية  الوزن اخلفيف  امل�صافة ذات  بالرغوة  �صتريين 

اجلودة يف اململكة العربية ال�صعودية وال�صرق االأو�صط.

البال�صتيكية  التغليف  ملنتجات  تكوين  �صركة  ح�صلت   -

�صنويًا  والتي جتدد  اآيزو  9001  �صهادة اجلودة   على 

الربيطانية  اجلودة  و�صهادة   22000 االآيزو  و�صهادة 

.) BRC ( ملنتجات االأغذية

بلغت  ن�صبة النمو يف االإنتاج  من التغليف البال�صتيكي   -

على   %13 حوايل   قدرها  بزيادة   2013 العام  خالل 

العام ال�صابق.

اململكة  يف  العمالء  اإىل  ال�صركة  منتجات  بيع  يتم   -

دول  من  وعدد  االأو�صط.  وال�صرق  ال�صعودية  العربية 

العامل مثل اليابان وجنوب اإفريقيا وتركيا. وقد بلغت 

العام2013م حوايل  املبيعات خالل  الزيادة يف  ن�صبة 

16% عن العام ال�صابق.

مت ت�صغيل برنامج تخطيط املوارد )SAP( بنجاح   -

خالل  البال�صتيكية  للمنتجات  تكوين  �صركة  يف 

العام 2013م.

ثاني��ًا: األقمش��ة غير المنس��وجة: )ش��ركة مصنع 
األنسجة المتطورة )ساف(- األحساء ورابغ:

المنتجات:  

ال�صحية  القطاعات  لال�صتخدام يف  املركبة  االأن�صجة   -

وال�صناعية والطبية .

للكهرباء  وامل�صادة  للكحول  املقاومة  االأن�صجة   -

اجلراحية  لالأغطية  ت�صتخدم  التي  االإ�صتاتيكية 

واملالب�ض الطبية واملالب�ض الواقية.

من  ال�صحية  لال�صتخدامات  امل�صنوعة  االأن�صجة   -

ال�صحية  والفوط  والبالغني  االأطفال  حفا�صات 

الن�صائية.

أبرز معالم األداء
ُتعد �صركة م�صنع االأن�صجة املتطورة )�صاف( اإحدى   -

اأف�صل   من  لل�صناعات  املتطورة  تكوين  �صركات 

منتجي االأقم�صة واالأن�صجة غري املن�صوجة من خالل 

ا�صتخدامها الأحدث التكنولوجيا وابتكارها منتجات 

ال�صركة  جديدة ذات جودة عالية وثابتة مما جعل 

حتتل مكانة يف جمال املناف�صة حيث ي�صنف م�صنع 

�صاف من اأف�صل خم�صة م�صانع حول العامل.

بداأ   2013/12/17 بتاريخ  اأنه  ال�صركة  اأعلنت   -

مل�صنع  الثالث  اخلط   ملنتجات  التجريبي  الت�صغيل 

�صاف املقام يف رابغ وذلك ملدة 3 �صهور يبداأ بعدها 
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باإذن  التو�صع  هذا  ي�صهم  و�صوف  التجاري  الت�صغيل 

اهلل يف زيادة الطاقة االإنتاجية لل�صركة من االأقم�صة 

الطاقة  تزيد  و�صوف   %50 بن�صبة  املن�صوجة  غري 

االإنتاجية احلالية للم�صنع من 28٫000 طن مرتي 

اإىل 42٫000 طن مرتي من االأقم�صة �صنويًا.

املثايل  امل�صنع  جائزة  على  �صاف  م�صنع  ح�صل   -

االأوروبية   ال�صناعية  الهيئة  قبل  من  االأداء  متميز 

كما ح�صل على �صهادة اجلودة االآيزو -9001 .

غري  االأقم�صة  من  االإنتاج  يف  الزيادة  ن�صبة  بلغت    -

العام  عن   %3٫6 2013م  العام  خالل  املن�صوجة 

ال�صابق.

جنحت ال�صركة يف اال�صتحواذ على ح�ص�ض عالية   -

والواليات  اليابان  من  كل  يف  العاملية  االأ�صواق  من 

املتحدة االأمريكية واأوربا اإ�صافة اإىل اأ�صواق ال�صرق 

االأو�صط واالأ�صواق املحلية. وقد بلغت ن�صبة الزيادة 

عن   %10 حوايل  2013م  العام  خالل  املبيعات  يف 

العام ال�صابق.

املوارد )SAP( بنجاح  برنامج تخطيط  ت�صغيل  مت   -

يف م�صنع �صاف - االأح�صاء خالل العام 2013م.

ثالثًا: منتجات البولي اثيلين تيريفثاليت –البوليمرات 
)PET Preform(( شركة صناعة العبوات الفائقة 

المحدودة )الترباك( - جدة

المنتجات:  

ب�صعات   )PET  Preform( القوارير  م�صغرات    - 

ترتاوح بني 180 ميلي لرت و2٫25 لرت ال�صتخدامات 

وم�صانع  الغازية  وامل�صروبات  الع�صائر  م�صانع 

املياه.

أبرز معالم األداء 
امل�صنع  القوارير   مل�صغرات  الرتباك  م�صنع  ُيعد   -

م�صغرات  باإنتاج  يقوم  الذي  املنطقة  يف  الوحيد 

القوارير ذات  التعبئة حتت درجة  حرارة مرتفعة 

ل�صناعات  ت�صتخدم  التي  الوزن  خفيفة  التعبئة  و 

وامل�صروبات عالية  الريا�صية  وامل�صروبات  الع�صائر 

احلم�صية.

االآيزو  اجلودة  �صهادة  على  الرتباك  ح�صل م�صنع   -

م�صغرات  من  االإنتاجية  الطاقة  بلغت   9001

طن    )31٫393( 2013م  العام  خالل  القوارير  

بزيادة قدرها حوايل 1٫2% عن العام ال�صابق. 

التي  املرطبات  تعبئة  ل�صركات  بالبيع  امل�صنع  يقوم   -

ت�صمل املياه املعدنية، وامل�صروبات الغازية، و�صركات 

العربية  اململكة  يف  والع�صائر  االألبان  ت�صنيع 

وقد  اإفريقيا.  و�صمال  االأو�صط  وال�صرق  ال�صعودية 

وارتفع  �صريع،  ب�صكل  تاأ�صي�صه  منذ  امل�صنع  تو�صع 

قوالب  من  وحدة  مليار   1٫5 من  اأكرث  اإىل  اإنتاجه 

)PET Preform( يف ال�صنة.

البيان
التاأثري يف النتائجالتاأثري يف حجم الأعمال

الن�سبةالن�سبة

22٫1%38٫4%منتجات التغليف والتعبئة 

منتجات �صحية و�صناعية وطبية
%36٫5%52٫2

25٫7%25٫1%منتجات لزوم التعبئة للمياه  وامل�صروبات الغازية

100%100%االإجمايل

رابعًا: ملخص لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج خالل 2013م:
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المهمة  الشركة  وق��رارات  خطط  وصف   -2
والتوقعات المستقبلية والمخاطر:

أواًل : الخطط المستقبلية
ت�صعى  »تكوين« اإىل اال�صتفادة ب�صكل كبري من مركزها   -

ال�صوق املختلفة، حمليًا وعامليًا،  الريادي يف قطاعات 

لتنفيذ املزيد من التو�صعات من خالل ت�صنيع املزيد 

�صاأنها  من  التي  امل�صافة،  القيمة  ذات  املنتجات  من 

هام�ض  منو  من  يزيد  مما  املنتجات،  ت�صكيلة  حت�صني 

الربح وبالتايل تعزيز اأرباح ال�صركة.

البحث  اأن�صطة  على  امل�صتمر  »ت��ك��وي��ن«  تركيز  اإن   -

االب��ت��ك��ارات  ك��اف��ة  يف  ال��زاوي��ة  حجر  ُي��ع��د  والتطوير 

من  املزيد  وحتقيق  لل�صوق،  ريادتها  من  عززت  التي 

االبتكارات م�صتقباًل لتعزيز هذه الريادة والربحية.

ثانيًا : التوقعات المستقبلية:
موظفيها،  مع  التعامل  يف  »تكوين«  �صيا�صات  اإن   -

االأول على  ال��ب��اع��ث  ه��ي  وم��وردي��ه��ا  وع��م��الئ��ه��ا، 

جن��اح��ه��ا، وت��ق��وم ه���ذه ال��ت��ع��ام��الت ع��ل��ى م��ب��داأ 

والعمل  املتبادلة،  وامل�صلحة  واالأمانة،  ال�صفافية، 

التي  االأ�صا�صية  الركائز  اجلماعي وغري ذلك من 

اال�صرتاتيجية  واخل��ط��ط  االأه���داف  عليها  تقوم 

لل�صركة والتوقعات امل�صتقبلية.

تتبنى »تكوين« ا�صرتاتيجية تقوم على خطط مر�صومة   -

فقد  وبالتايل  القطاعات،  كافة  يف  للتو�صع  بعناية 

ل��زي��ادة  م�صانعها  جلميع  تو�صعية  خططًا  و�صعت 

الطاقة االإنتاجية وتلبية متطلبات ال�صوق واإ�صافة اآالت 

جديدة ومنتجات جديدة وتطوير املنتجات مبا ي�صاعد 

يف توفري تكلفة املنتج وارتفاع جودته وزيادة املبيعات.

درا����ص���ة م�����ص��روع ���ص��ن��اع��ة ال�����ص��ي��ارات وق��ط��ع غيار   -

ال�صيارات:

يف  وا�صرتاتيجيتها   » تكوين   « �صركة  روؤي���ة  اإط���ار  يف    

التطوير والتنوع ال�صناعي ومبا يتما�صى مع توجيهات 

حكومتنا الر�صيدة يف دعم ال�صناعات التحويلية فقد 

مع  2014/01/23م  بتاريخ  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت 

التعاون  اإمكانية  ب�صاأن  العاملية،  �صتاير  ماغنا  �صركة 

فيما يتعلق بت�صنيع قطع غيار ال�صيارات ومكوناتها و/

اأو جتميع �صيارة كاملة  يف اململكة العربية ال�صعودية. 

و�صركة ماغنا �صتاير هي من ال�صركات الرائدة عامليًا 

ومكوناتها  ال�صيارات  وت�صنيع  ت�صميم  هند�صة  يف 

وم��دة  اخلفيف  وال��ن��ق��ل  ال��رك��وب  ���ص��ي��ارات  وجتميع 

عليها.  التوقيع  تاريخ  من  �صهرًا  ع�صر  اثني  املذكرة 

ومن املتوقع البدء يف اإعداد الدرا�صات التالية:

�صوق ال�صيارات يف اململكة  عن  ت�صويقية  درا�صة  اعداد  	•
العربية ال�صعودية وحجم اال�صتهالك املتوقع.

الفنية يف �صوء احتياجات امل�صروع  الدرا�صات  اإعداد  	•
من مواد خام حملية وخارجية.

يف  اال�صتثمار  حجم  وتقدير  املالية  الدرا�صات  اإعداد  	•
امل�صروع وطرق التمويل.
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ثالثًا: المخاطر
قد يتاأثر ن�صاط ال�صركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها 

وتدفقاتها النقدية ب�صورة �صلبية جوهرية يف حال حدوث 

اإدارة  يعتقد جمل�ض  التي  املخاطر  اأي من هذه  اأو حتقق 

اأو بحدوث  موؤثرة،  اأنها غري  الوقت احلا�صر  ال�صركة يف 

تلك  اأو  للمجل�ض حتديدها،  يت�صن  اأخرى مل  اأية خماطر 

االأخرية  اأ�صبحت هذه  اإذا  اأو  يعدها غري جوهرية،  التي 

خماطر جوهرية.

ق�صم  اإن�صاء  مت  فقد  ال�صركة  اإدارة  جمل�ض  من  وحر�صًا 

الإدارة املخاطر واالمتثال تابع الإدارة عالقات امل�صتثمرين 

وال�صوؤون القانونية خالل العام 2013م،  ومت و�صع �صيا�صة 

الإدارة املخاطر واالمتثال وخطط واأ�صلوب عملها يف اطار 

تطوير اأعمال ال�صركة وجتنب اأي نوع من اأنواع املخاطر.  

ال�صركة طبقًا  تواجه  قد  التي  املخاطر  اأن��واع  يلي   وفيما 

لعملياتها الت�صغيلية ولطبيعة ن�صاطها:  

)أ( المخاطر االستراتيجية:   

)1( االوضاع اإلقليمية
توؤثر  قد  والتي  ال�صيا�صية  التقلبات  بع�ض  املنطقة  ت�صهد 

بع�ض  اإىل  ال��و���ص��ول  يف  التناف�صية  امل��ق��درة  على  �صلبًا 

العمالء يف تلك املناطق. اإال اأن ال�صركة تعمل دائمًا ومن 

املخاطر  اإدارة  و�صيا�صة  اال�صرتاتيجية  اأهدافها  �صمن 

التي  تعتمدها ال�صركة للو�صول اإىل اأ�صواق جديدة وتنويع 

م�صادر الدخل.

)2( األوضاع االقتصادية الحالية 
تعتمد عمليات واأداء »تكوين« على الظروف االقت�صادية 

على ال�صعيد العاملي، والتي تتاأثر باالأزمات املالية العاملية 

التي تظهر من وقت الآخر. هذه الظروف جتعل من ال�صعب 

على العمالء احلاليني واملحتملني التنبوؤ والتخطيط بدقة 

الأن�صطة االأعمال يف امل�صتقبل، وقد جتربهم على خف�ض 

على  التاأثري  وبالتايل  ال�صركة  منتجات  على  االإن��ف��اق 

ربحيتها. وال ميكن لل�صركة اأن تتنباأ بوقت اأو قوة اأو مدة 

اأي تباطوؤ اقت�صادي اأو انتعا�ض اقت�صادي الحق.

)3( البيئة التنافسية
تت�صم االأ�صواق التي تعمل فيها »تكوين« بالتناف�صية العالية. ويف 

االأ�صواق،  يف  اأ�صعارها  على  �صغوطا  ال�صركة  واجهت  املا�صي 

وميكن اأن تعاين انخفا�صًا يف اأ�صعار منتجاتها نتيجة للمناف�صة 

االأعمال،  فقدان  اإىل  االنخفا�ض  هذا  مثل  ي��وؤدي  اأن  وميكن 

اإال  ذلك،  من   الرغم  وعلى  الربحية.  هوام�ض  يف  وانخفا�ض 

بقدر  االأ�صعار  التناف�ض على  تركز على  ال�صركة ال  �صيا�صة  اأن 

ما تركز يف جودة ومتيز منتجاتها وخدماتها. كما اأن ال�صركة  

ا�صتطاعت مع مرور الوقت التعوي�ض جزئيًا عن �صغوط االأ�صعار 

من خالل حت�صني هيكل تكاليفها وجعل عملية الت�صنيع اأكرث 

كفاءة من خالل اإدخال تقنيات جديدة ومبتكرة .

)ب( المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية للشركة 

)1(  االعتماد على موردين رئيسيين
كمورد  »�صابك«  �صركة  على  االأغلب  يف  ال�صركة  تعتمد 

�صتايرين  البويل  و  بروبلني  البويل  )مثل  اخل��ام  للمواد 

والبويل اإيثلني و ترفثاالت البويل اإثيلني( وبا�صتثناء مادة 

البويل بروبلني التي يتم ت�صنيعها من قبل �صركات حملية 

اأخرى فاإن »�صابك« هي املورد املحلي الوحيد جلميع املواد 

من  كبري  وهناك جزء  ال�صركة،  ت�صتخدمها  التي  االأولية 

جمموع ذممها الدائنة تتعلق ب�صركة »�صابك«.

 �صركة »�صابك« هي املورد الرئي�صي للمواد اخلام ل�صركة 

وذلك  و»�صاف«،  »األرتاباك«  التابعة  ول�صركتيها  »تكوين« 

التكلفة  ذات  امل��وارد  ال�صتخدام  دوم��ًا  ت�صعى  تكوين  الأن 

ا�صترياد  تكوين  �صركة  قررت  حال  ويف  االأق��ل.  ال�صافية 

املواد اخلام من االأ�صواق الدولية ومن اأجل جتنب الر�صوم 

على  احل�صول  عليها  يتعني  ال���واردات،  على  املفرو�صة 

على  االعتماد  لهذا  وميكن  الر�صمية،  اجلهات  موافقة 

منتجات »�صابك« اأن يكون له اأثر �صلبي على قدرة تكوين 

�صابك عن  توقفت  اإذا  اأنه  منتجاتها، حيث  ت�صنيع  على 

توفري املواد اخلام الالزمة، فاإن ذلك قد يوؤثر على ربحية 

ال�صركة.

)2(  ارتفاع األسعار وتوفر المواد الخام 
باعتبار » تكوين «  �صركة �صناعية ، تعتمد يف مبيعاتها 

وربحيتها على توفر وتكلفة املواد اخلام التي تخ�صع 

من  الكثري  املا�صي  يف  حدثت  وقد  االأ�صعار.  لتقلبات 

الزيادات يف االأ�صعار نتيجة الرتفاع معدالت الت�صخم 

ويف تكاليف املواد اخلام ويتوقع اأن يتكرر ذلك، ويعتمد 

هذه  اإدراج  على  قدرتها  على  جزئيًا  ال�صركة  اأداء 

التغريات يف التكاليف �صمن اأ�صعار بيع املنتجات. ويف 
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يف  الزيادة  اإدارة  يف  عمومًا  ال�صركة  جنحت  املا�صي 

تكاليف املواد اخلام والقيام بزيادة اأ�صعار البيع عند 

ال�صرورة. اإال اأنه خالل العام 2013م واجهت ال�صركة 

اأ�صعار  زيادة  على  ال�صيطرة  عدم  يف  كبرية  حتديات 

�صركة  وخا�صة  الرئي�صيني  املوردين  من  اخلام  املواد 

وتكلفة  املبيعات  تكلفة  كبري  ب�صكل  زاد  مما  �صابك 

املنتجات مبا ال يتنا�صب مع �صعر البيع يف بع�ض العقود 

وال  العام.  ربحية  ت��دين  يف  مبا�صر  اأث��ر  لذلك  وك��ان 

ت�صمن ال�صركة التحكم يف ثبات ا�صعار املواد اخلام. 

)3(  محدودية القدرة على التوسع

امل�صاحة  توفر  على  التو�صع  يف  ال�صركة  ق��درة  تتوقف 

خطوط  الإ���ص��اف��ة  للت�صنيع  املخ�ص�صة  االأر���ص��ي��ة 

ت�صنيع اإ�صافية. وحتديدًا فاإن م�صنع عبوات التغليف 

يف  لل�صركة  التابع   )PET  Preform( البال�صتيكية 

مدينة »جدة« تتوفر فيه م�صاحة اأر�صية حمدودة وهو 

ما قد يفر�ض بع�ض القيود على خططه التو�صعية. واإذا 

جدة  يف  اإنتاجها  مرافق  تو�صيع  يف  »تكوين«  ا�صتمرت 

اإىل  �صت�صطر  فاإنها  حاليًا،  املتاحة  االإمكانيات  فوق 

اإخالء مرافقها مما قد ي�صتلزم ا�صتثمارات اإ�صافية يف 

من�صاآت جديدة واإىل نقل املعدات.  اإن االنتقال املحتمل 

قد يوؤدي  اإىل تعليق  االإنتاج ب�صكل موؤقت مما قد يوؤثر 

يحدث  مل  باأنه  علمًا  لل�صركة،  االإنتاجي  االأداء  على 

و�صركتيها  »لتكوين«  الثالث  امل�صانع  من  الأي  مطلقًا 

التابعة »�صاف« و»األرتاباك« اأي توقف موؤثر يف عمليات 

االإنتاج با�صتثناء التوقفات املجدولة لعمليات ال�صيانة. 

)4( مخاطر توقف التشغيل والتعطل غير المتوقع: 

والفعال  امل�صتمر  الت�صغيل  على  ال�صركة  عمل  يعتمد 

للم�صانع حيث يخطط اأن تعمل امل�صانع بدون توقف 

وهناك  االأ�صبوع.  اأي��ام  كافة  يف  ال�صاعة  مدار  على 

الكفاءة  على  �صلبًا  توؤثر  قد  التي  املخاطر  بع�ض 

الت�صغيلية لل�صركة مثل : الكوارث الطبيعية، االأعطال 

املتعلقة  واحل��وادث  االآلية،  احلا�صبات  اأو  االآالت  يف 

قد  املاء.  اأو  الكهرباء  وانقطاع  املهمني،  باملوظفني 

وانخفا�ض  التكاليف  زيادة  اإىل  االإنتاج  تعطل  يوؤدي 

اأي  تقدمي  ال�صركة  ت�صتطيع  وال  واالأرب��اح.  العائدات 

ال�صركة  قيام  تعطل عملياتها، رغم  بعدم  �صمانات 

بعمل ال�صيانة الدورية والوقائية امل�صتمرة.

)5( التغيرات التقنية المستمرة 

ومكلفة  متطورة  ون��ظ��م  تقنيات  ال�صركة  ت�صتخدم 

لت�صنيع منتجاتها. وتت�صم ال�صناعة باإجراء حت�صينات 

املتطورة  التقنيات  وا�صتخدام  املنتجات  على  متكررة 

االأب��ح��اث  يف  �صيا�صات  ال�����ص��رك��ة  ل���دى  ي��وج��د  ح��ي��ث 

والتطوير وبرامج م�صتمرة يف تطوير املنتجات بهدف 

حت�صني جودة املنتج، والتي ميكن، يف بع�ض االأحيان، 

قبل  واالأنظمة  التقنيات  توفري  �صرورة  اإىل  ت��وؤدي  اأن 

التاأثري  اإىل  ي��وؤدي  قد  مما  لتوفريها  املخطط  املوعد 

املطلوبة  املنتجات  ت�صنيع  على  ال�صركة  ق��درة  على 

لعمالئها ح�صب التوقعات.

 )ج( المخاطر المتعلقة بالسوق 

)1( مخاطر المبيعات الدولية.

املوردين  مع  التجارية  اأعمالها  بتنفيذ  ال�صركة  تقوم 

 / ال��ي��اب��ان   / اإجن���ل���رتا  ك��ث��رية يف  دول  وال��ع��م��الء يف 

اآ�صيا / بع�ض  الواليات املتحدة االأمريكية / دول �صرق 

واأرباحها  ال�صركة  اإي��رادات  تتاأثر  وقد  العربية.  الدول 

ال�صيا�صية  الظروف  و/اأو  االقت�صادية  بالظروف  �صلبيًا 

والقوانني اأو اللوائح املتغرية يف البلدان االأجنبية، التي 

لي�ض لل�صركة �صيطرة عليها. ويوؤثر اأي اإرباك يف االأ�صهم 

املحلية والدولية واالأ�صواق املالية �صلبيا على االقت�صاد 

فيها  ال�صركة  تنفذ  التي  العاملية  االأ�صواق  وعلى  املحلي 

اأعمالها. وال�صركة غري قادرة حاليًا على تقييم اأو التنبوؤ 

الدقيق باالآثار امل�صتقبلية ال�صطرابات االأ�صواق االأخرى 

ونتائج  املايل  ملركزها  املوحدة  والبيانات  ال�صيولة  على 

عملياتها وتدفقاتها النقدية.

)2( مخاطر أسعار تبادل العمالت والفائدة:
 تتعامل ال�صركة يف جميع وارداتها و�صادراتها الدولية مع 

الدوالر االأمريكي املرتبط بالريال ال�صعودي، واأي تذبذب 

بني قيمة الريال ال�صعودي والدوالر االأمريكي قد يكون له 

تاأثري �صلبي على اأرباح ال�صركة. واأي حتول �صلبي يف اأ�صعار 

ال�صرف يف االأ�صواق التي ال يهيمن عليها الدوالر  ميكن 

اأن يكون لها تاأثري �صلبي على ربحية ال�صركة ب�صبب ارتباط 

الريال ال�صعودي مع الدوالر االأمريكي. ف�صال عن ذلك، 

ال�صعودية  البنوك  بني  الفوائد  اأ�صعار  يف  التقلبات  ف��اإن 
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ويكون  االقرتا�ض  تكاليف  يزيد من  اأن  )�صايبور( ميكن 

لها تاأثري �صلبي على نتائج العمليات. لذا، فاإن الزيادات 

على  مبا�صرة  �صتوؤثر  االأجل  الق�صرية  الفائدة  اأ�صعار  يف 

مقدار الفائدة التي تدفعها ال�صركة.

)د( المخاطر المالية: 

)1( المخاطر المتعلقة بالتزامات التأمين

تخ�صع عمليات ال�صركة ملخاطر ترتبط بعملها يف جمال 

ال�صركة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  التحويلية،  ال�صناعات 

تلك  اأن  اإال  التاأمينية،  التغطية  من  اأن��واع  بعدة  حتتفظ 

البوال�ض قد ال توفر التاأمني الكامل �صد جميع املخاطر 

املحتملة واملتعلقة باأعمال ال�صركة. نتيجة لظروف ال�صوق 

بع�ض  يف  التحمل  ون�صب  التاأمني  اأق�صاط  ف��اإن  املتغرية 

بع�ض  يف  كبرية  ب�صورة  تزيد  اأن  ميكن  التاأمني  بوال�ض 

التكاليف  اإىل زيادة كبرية يف  يوؤدي ذلك  احلاالت. فقد 

الت�صغيلية وهو ما يوؤدي اإىل خف�ض ربحيتها

)2( المخاطر المتعلقة بالسيولة وتوزيع األرباح:

اإن توزيع االأرباح م�صتقباًل يعتمد )من بني اأمور اأخرى( 

على قدرة ال�صركة يف حتقيق االأرب��اح، وعلى مركزها 

املايل، ومتطلبات راأ�ض املال، ومتطلبات االحتياطيات 

القانونية، واالئتمان املتوفر لل�صركة، وال�صيولة املتاحة، 

العوامل  من  وغريها  العامة،  االقت�صادية  والظروف 

ب�صاأن  االإدارة  ملجل�ض  املطلق  للتقدير  تخ�صع  التي 

االإعالن عن توزيع االأرباح ح�صبما يراه منا�صبًا. وعلى 

الرغم من اأن »تكوين« تعتزم توزيع اأرباح �صنوية على 

�صتدفع فعال  باأنها  ال�صركة ال ت�صمن  فاإن  امل�صاهمني، 

اأي اأرباح، اأو تقدم اأي �صمان مبقدار املبلغ الذي �صيدفع 

يف اأي �صنة من ال�صنوات. ويخ�صع توزيع اأرباح االأ�صهم 

لقيود معينة واردة يف النظام االأ�صا�صي لل�صركة.

)هـ( مخاطر االمتثال 

)1( التشريعات والقوانين والبيئة التنظيمية

تخ�صع اأعمال ال�صركة لالأنظمة والقوانني املعمول بها 

والدول  خا�صة.  ب�صفة  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 

تخ�صع هذه  وقد  ال�صركة.  بها  تعمل  قد  التي  االأخ��رى 

توؤثر  اأن  املمكن  وم��ن  للتغيري.  واالأن��ظ��م��ة  ال��ق��وان��ني 

�صيا�صية  ع��وام��ل  ت�صببها  التي  القانونية  ال��ت��غ��ريات 

ال�صركة  عمليات  على  بيئية  اأو  فنية  اأو  اقت�صادية  اأو  

ال�صركة  تقوم  وقد  جوهري.  ب�صكل  املالية  ونتائجها 

بتعديل منتجاتها اأو عملياتها لكي يتما�صى ن�صاطها مع 

والقوانني.  الت�صريعات  تلك  اأية تغيريات م�صتقبلية يف 

ال�صركة  اإي��رادات  تاأثري على  له  يكون  قد  الذي  االأم��ر 

وتدفقاتها النقدية امل�صتقبلية. 

ووفقًا للمعلومات املتوفرة لدى ال�صركة فاإنه ال توجد اأي 

اأي تغيري  التقرير  على حدوث  دالئل حتى تاريخ هذا 

يف الت�صريعات والقوانني، االأمر الذي قد يكون له تاأثري 

جوهري على اأن�صطة ال�صركة وم�صاريعها امل�صتقبلية.

االلتزام بالسعودة
يتعني على جميع املن�صاآت العاملة يف القطاع ال�صناعي مبا 

فيها ال�صركة االلتزام بن�صبة ال�صعودة املطلوبة من قبل وزارة 

العاملة.  القوى  اإجمايل  من  فاأكرث  تبلغ %15  والتي  العمل 

دي�صمرب  كما يف 31  ال�صعوديني  املوظفني  ن�صبة  بلغت  وقد 

و�صركاتها  »تكوين«  ل�صركة  ال��ع��ام   املتو�صط  يف  2013م 

بلغت  التابعة  ال�صركات  بع�ض  ويف    %24 جت��اوزت  التابعة 

32%، وقد طورت »تكوين« برامج تدريبية وخطط توظيف 

للقوى  املطلوبة  والقدرات  املنا�صبة  املهارات  توفر  ل�صمان 

ال�صعودة،  مبعدل  التقيد  على  ال�صركة  وحتر�ض  العاملة. 

املوظفني  وكفاءات  مهارات  وتطوير  تدريب  ي�صكل  ولهذا 

ال�صعوديني اأولوية كربى بالن�صبة لل�صركة. 

البيئة والسالمة العامة

معايري  بتطبيق  امل�صتقبل  امل�صانع يف  اإلزام  �صاأن  اإن من 

يزيد  اأن  لل�صالمة  وقائية  متطلبات  لتوفري  �صرامة  اأكرث 

على  �صلبي  ب�صكل  ينعك�ض  قد  مما  ال�صركة،  تكاليف  من 

نتائج اأعمالها ومركزها املايل. قد تتاأثر اأعمال ال�صركة 

حال  يف  �صلبي  ب�صكل  امل��ايل  ومركزها  املالية  ونتائجها 

حدوث خ�صائر اأو اأ�صرار مادية قد تنتج عن التعامل مع 

اأثناء  ح��وادث  وق��وع  حال  يف  اأو  وال�صامة  اخلطرة  امل��واد 

نتجت  اأو  التاأمني  بوثائق  تكون مغطاة  االإنتاج ال  عمليات 

عن حوادث مل يتم تغطيتها بوثائق تاأمني. 
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3- أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات الخمس األخيرة:
اإن �صركة »تكوين« هي �صركة م�صاهمة �صعودية مدرجة - مبوجب القرار الوزاري رقم 391/ق بتاريخ 1431/12/28 ه� املوافق 2010/12/04م وقد اأدرجت ال�صركة يف ال�صوق املالية 

ال�صعودية تداول يف فرباير 2012م.  وفيما يلي  بيان االأ�صول واخل�صوم والنتائج املالية لل�صركة:

قائمة الدخل )بالمليون ريال سعودي(
20132012201120102009البيان

731٫02669٫66694٫13608٫75494٫55املبيعات

)384٫44()481٫13()565٫19()546٫99()635٫71(تكلفة املبيعات

95.31122.66128.93127.61110.119اإجمايل الربح

)0٫790()1٫74()0٫404()0٫486()0٫570(م�صاريف بحث وتطوير

)13٫43()15٫7()14٫03()15٫20()19٫46(م�صاريف بيع وتوزيع

)22٫99()22٫63()24٫86()22٫22()28٫64(م�صاريف اإدارية

)12٫27()11٫88()11٫17( )8٫68()11٫81(م�صاريف مالية

12٫531٫271٫211٫990٫458اإيرادات اأخرى

)2٫15()7٫22()3٫52()2٫02()2٫96(الزكاة

44.475.3276.1570.4158.95�شايف الربح

قائمة المركز المالي )بالمليون ريال سعودي(
20132012201120102009البيان

499٫64442٫72410٫68361٫44372٫59املوجودات املتداولة

560٫01411٫85391٫87361٫03336٫93املوجودات الثابتة

12٫8510٫144٫676٫799٫68املوجودات غري امللمو�صة

1.072.5864.71807.22729.26719.20اإجمايل املوجودات

524٫12371٫23351٫10267٫62299٫48املطلوبات املتداولة

620٫35441٫94417٫87386٫06438٫41اإجمايل املطلوبات

452.15422.77389.35343.20280.79حقوق امل�شاهمني

1072.5864.71807.22729.26719.20املطلوبات وحقوق امل�شاهمني
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4- التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة:
4-أ( إجمالي مبيعات العام 2013م ) القيمة بالمليون ريال(:

اإجمايل املبيعاتاملنتجات

التوزيع اجلغرايف

الت�صديراملنطقة الغربيةاملنطقة الو�صطىاملنطقة ال�صرقية

م��ن��ت��ج��ات ال��ت��غ��ل��ي��ف وال��ت��ع��ب��ئ��ة 

ال�صحية  وامل����واد  البال�صتيكية 

والطبية وم�صغرات القوارير 

731.0143٫6117٫5117٫8352٫0

731.0143٫6117٫5117٫8352٫0االإجمايل

    4-ب( : تحليل مبيعات الشركة بالرسم البياني:

5- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة: 
النتائج التشغيلية )بالمليون ريال سعودي(

ن�صبة التغري  %التغري + اأو -20132012البيان

+9٫2%+731٫02669٫6661٫37املبيعات

+ 16٫2%+88٫72)546٫99()635٫71(تكلفة املبيعات

-)22٫3(%- )27٫35(95.31122.66اإجمايل الربح

+ 17٫3%+ 0٫084)0٫486()0٫570(م�صاريف بحث وتطوير

+ 28٫1%+ 4٫27)15٫19()19٫46(م�صاريف بيع وتوزيع

+ 28٫9%+ 22٫216٫43)28٫64(م�صاريف اإدارية

- )41٫1(%-)30٫92(44.475.32�شايف الربح

أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج 
السنة السابقة:

يرجع   %9٫2 بن�صبة  املبيعات  يف  الزيادة  بلغت   -1

ال�صركة يف منو ن�صاطها يف  اإىل تنفيذ خطط  ذلك 

البيع  ن�صاط  تاأثر  رغم  والعاملية  املحلية  االأ�صواق 

ي�صهده  ما  ب�صبب  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  �صلبًا 

من اأحداث.

بن�صبة 16٫2% ب�صبب زيادة  املبيعات  2- زيادة تكلفة 

اأ�صعار املواد اخلام االأولية املت�صاعد وامل�صتمر ويف 

البيع  اأ�صعار  زيادة  من  ال�صركة  تتمكن  مل  املقابل 

اللتزامها بعقود مع العمالء وتعهداتها وكان لذلك 

اأثر يف تقييم املخزون يف نهاية العام التباع  معيار 

اأخذ  واأي�صًا  اأقل،  اأيهما  التكلفة  اأو  ال�صوق  �صعر 

ن�صبة  وكان  احلركة  بطيء  للمخزون  خم�ص�صات 

العام  قوائم  على  اأثرت  التي  املخزون  يف  النق�ض 

مببلغ  حوايل 17 مليون ريال. 

لنف�ض  بن�صبة 22٫3% يرجع  الربح  اإجمايل  3- نق�ض 

االأ�صباب الواردة يف البند )2( اأعاله.

4- زيادة م�صروفات البحث والتطوير بن�صبة %17٫3 

البحوث  اأهمية  على  ال�صركة  تركيز  اإىل  يعود 

جمال  يف  خا�صة  وب�صفة  واالبتكارات  التطويرية 

االإنتاج. 

 %28٫1 بن�صبة  والتوزيع  البيع  م�صروفات  زيادة   -5
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لدى �شركة »تكوين«  �شركتني تابعتني وذلك على النحو التايل:

ا�صم ال�صركة

راأ�صمال ال�صركة 

)باملليون ريال(

ن�صبة امللكية

ن�صاط ال�صركة الرئي�صي

الدولة 

املحل 

الرئي�ض 

لعملياتها

الدولة 

املحل 

تاأ�صي�صها 20132012

�صركة �صناعة العبوات 

الفائقة  املحدودة 

)الرتباك(

25%99%99
اإنتاج م�صغرات القوارير امل�صنعة من 

PETمادة ترفثاالت البويل اإثيلني

ال�صعودية 

جدة

ال�صعودية 

جدة

�صركة م�صنع االأن�صجة 

املتطورة  )�صاف( وفرع 

ال�صركة برابغ

131٫8%99%99
اإنتاج القما�ض/الفيلم غري املن�صوج 

وامل�صنع من مادة البويل بروبلني 

ال�صعودية  

االأح�صاء

وفرع رابغ

ال�صعودية  

االأح�صاء

وفرع رابغ

7-  اس��م  كل ش��ركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الش��ركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل 
الرئيس  لعملياتها والدولة محل تأسيسها:

ب�صبب  والتاأمني  ال�صحن  تكلفة  يف  ارتفاع  اإىل  يعود 

ال�صركة  ت�صدر  التي  االأو�صط  ال�صرق  دول  اأحداث 

لها. كما اأن ال�صركة قامت بتكوين خم�ص�ض للديون 

مليون   1٫3 حوايل  مببلغ  حت�صيلها  يف  امل�صكوك 

ريال. 

يعود   %28٫9 بن�صبة  االإدارية  امل�صروفات  زيادة   -6

اإىل ا�صتكمال ال�صركة للوظائف االإدارية العليا التي 

واالإداري  والت�صويقي  الت�صغيلي  النمو  يف  ت�صاهم  

كجزء من تفعيل مبادئ احلوكمة الر�صيدة.

اإىل  يعود   %41٫1 بن�صبة  الربح  �صايف  انخفا�ض   -7

ذكرت  التي  وامل�صروفات  املبيعات  تكلفة  زيادة 

اأ�صبابها اأعاله. 

6- إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاس��بة 
الصادرة عن الهيئة الس��عودية للمحاس��بين 

القانونيين:
القوائم  اإعداد  اإجراءات  يف  اختالف  اأي  يوجد  ال 

عن  ال�صادرة  املحا�صبية  املعايري  عن  لل�صركة  املالية 

التزمت  وقد  القانونيني،  للمحا�صبني  ال�صعودية  الهيئة 

املنتهية يف  ال�صنة  املالية عن  القوائم  باإعداد  ال�صركة 

2013/12/31م طبقًا لتلك املعايري.

8-  تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة 
لكل شركة تابعة:

مل ت�ص���در ال�صركات التابعة خ���الل العام املايل 2013م 

اأي اإ�ص���دارات اأو اأ�صه���م واأدوات دي���ن داخ���ل اململك���ة 

اأوخارجها.

9-  وصف لسياسة الشركة في توزيع األرباح:

تن�ض املادة )42( و )43( من النظام االأ�صا�صي لل�صركة 

على:

ت���وزع اأرباح ال�صرك���ة ال�صافية ال�صنوية بع���د خ�صم جميع 

امل�صروفات العمومية والتكاليف االأخرى على الوجه االآتي:

احتياطي  لتكوين  ال�صافية  االأرباح  من   %10 يجنب 

هذا  وقف  العادية  العمومية  للجمعية  ويجوز  نظامي، 

التجنب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف راأ�ض املال.

العامة  اجلمعية  من  قرار  �صدور  بعد  الباقي  من  يوزع 

ال  للم�صاهمني  اأوىل  دفعة  االأرباح  توزيع  على  باملوافقة 

تقل عن )5%( من راأ�ض املال املدفوع.

الباقي  يتجاوز 10% من  بعد ما تقدم مبا ال  يخ�ص�ض 

االإدارة وح�صبما تقره اجلهات  مكافاأة الأع�صاء جمل�ض 

املخت�صة ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�صاهمني كح�صة 

اإ�صافية يف االأرباح.

املكان  امل�صاهمني يف  على  توزيعها  املقرر  االأرباح  تدفع 
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للتعليمات  التي يحددها جمل�ض االإدارة وفقًا  واملواعيد 

التي ت�صدرها وزارة التجارة و ال�صناعة.

عن  2013/04/09م  بتاريخ  تكوين  �صركة  اأعلنت  وقد 

توزيع  على  الثانية  العادية  العامة  اجلمعية  موافقة 

 15 قيمتها  2012م  املايل  العام  عن  نقدية  اأرباح 

ال�صهم  قيمة  من   %5 متثل  والتي  �صعودي  ريال  مليون 

عن  �صرفها  ومت  �صهم،  لكل  ريال   0٫5 بواقع  االإ�صمية 

يوم  من  اعتبارا  الفرن�صي  ال�صعودي  البنك  طريق 

2013/04/29م،  املوافق  1434/06/19ه�  االإثنني 

للم�صاهمني املقيدين بال�صجالت  واأحقية االأرباح كانت 

يف  )تداول(  املالية  ال�صوق  لدى  لل�صركة  الر�صمية 

العادية  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  تداوالت  نهاية 

للم�صاهمني1434/05/27ه� املوافق 2013/04/08م.

موافقة  عن  2013/09/04م  تاريخ  يف  ال�صركة  اأعلنت 

اجلمعية العامة غري العادية الرابعة املنعقدة يف تاريخ  

2013/4/8م على تو�صية جمل�ض االإدارة رفع راأ�ض مال 

 350،000،000 اإىل  ريال   300،000،000 من  ال�صركة 

باإ�صدار  وذلك  ريال   50،000،000 بقيمة  ريال 

قبل  ال�صركة  اأ�صهم  عدد  يبلغ  حيث  �صهم   5،000،000

اإىل  الزيادة  بعد  لريتفع  �صهم   30،000،000 الزيادة 

35،000،000 مليون �صهم، اأي بن�صبة زيادة قدرها %17 

وذلك عن طريق منح �صهم جماين لكل )6( �صتة اأ�صهم 

امل�صاهمني  ب�صجل  املقيدون  امل�صاهمون  ميلكها  قائمة 

العادية   العامة غري  اجلمعية  انعقاد  يوم  تداول  بنهاية 

بند  من  املال  راأ�ض  يف  الزيادة  قيمة  ت�صديد  يتم  واأن 

»االأرباح املبقاة« كما يف 2012/12/31م، وذلك مبنح 

ك�صور  وجتميع  م�صتحق،  لكل  ال�صحيح  االأ�صهم  عدد 

االأ�صهم يف حمفظة واحدة جلميع حملة االأ�صهم وبيعها 

االأ�صهم يف  توزيع قيمتها على حملة  ، ثم  ال�صوق  ب�صعر 

متو�صط  اأ�صا�ض  على  ح�صته  ح�صب  كل  االأحقية  تاريخ 

ال  مدة  خالل  وذلك   ، الواحد  لل�صهم  البيع  �صعر 

ال�صحيحة  االأعداد  توزيع  تاريخ  من  يومًا   30 تتجاوز 

حينه  يف  بذلك  امل�صاهمني  اإبالغ  مت  وقد  مل�صتحقيها. 

امل�صاهمني  باإيداع حقوق  االإجراءات اخلا�صة  واتخذت 

يف ح�صاباتهم.

10-  وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات 
األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا 
أعضاء مجلس إدارة الش��ركة وكبار التنفيذيين 
وأقربائه��م( أبلغ��وا الش��ركة بتل��ك الحقوق 
بموجب الم��ادة )45( من قواعد التس��جيل 
واإلدراج وأي تغيي��ر ف��ي تلك الحقوق خالل 

السنة المالية األخيرة.

ال يوجد خالل العام 2013م
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11-  وصف ألي مصلحة  وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات 
دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

يبني اجلدول التايل عدد الأ�شهم التي ميلكها اأع�شاء  جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني

 واأقربائهم يف ال�شركة على النحو التايل:

اأع�صاء جمل�ض االإدارة وكبار التنفيذيني

االأ�صم

عدد االأ�صهم 

يف 

 بداية الفرتة

ن�صبة امللكية يف  

بداية الفرتة

�صايف التغري 

خالل الفرتة

ن�صبة التغري

 خالل الفرتة

عدد االأ�صهم

 يف نهاية الفرتة 

ن�صبة امللكية 

يف نهاية 

الفرتة

1٫402%16٫7490،719%1٫40270،102 %1420،617-عبد اهلل بن حممد العثمان 

0٫029%10٫000)97،6%( )409،617(1٫399 %2419،617- عبد املح�صن بن حممد العثمان

2٫390 %16٫7836،434% 2٫390119،490 %  3716،944- خالد بن عبد الرحمن الراجحي

0٫0033%16٫71،166%0٫0033166%41،000- جورج انطونيو�ض اإبراهام

0٫0033%16٫71،166%0٫0033166%51،000- عبد العزيز بن �صالح الربدي 

0٫0033%16٫71،166% 0٫0033166%61،000- مو�صى بن عبد املح�صن املو�صى

0٫0033%16٫71،166%0٫0033166%71،000- د. �صليمان بن عبد العزيز التويجري 

جمل�ض  اأع�صاء  جلميع  املجانية  املنح  اأ�صهم  اإ�صافة  متت 

التغري  ن�صبة  بلغت  والتي  2013م  العام  خالل  االإدارة 

اأعاله ال يوجد  وبا�صتثناء ما ذكر  االأ�صهم %16٫7.  بهذه 

تعود  اكتتاب  وحقوق  تعاقدية  مالية  واأوراق  م�صلحة   اأي 

الأع�صاء جمل�ض ادارة ال�صركة وكبار التنفيذيني واأقربائهم 

يف اأ�صهم اأو اأدوات دين ال�صركة اأو اأي من �صركاتها التابعة.
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القرو�س القائمة كما يف 2013/12/31م: )القيمة باملليون ريال �شعودي(

مدة القر�ضتاريخ القر�ضاجلهة املانحة للقر�ض

اأ�صل مبلغ القر�ض

تاريخ اأول 

ق�صط

تاريخ اآخر 

ق�صط

ر�صيد 

القر�ض يف 

يناير2013

امل�صدد 

خالل  

2013

ر�صيد 

القر�ض 

يف 

دي�صمرب 

2013

ق�صري 

االأجل

طويل/

متو�صط 

االجل

بنوك جتارية حملية

قرو�ض ق�صرية االأجل 

وقرو�ض مرحلية

13-Dec192٫3545٫5469٫8---1015٫3�صنة واأقل

بنوك جتارية حملية 

قرو�ض متو�صطة االأجل
13-Apr8013اأكرث من �صنة-Jun14-Dec451070

Jan16-May20٫4614٫4-29،210-�صت �صنواتJan-10�صندوق التنمية ال�صناعية

�صندوق التنمية 

ال�صناعية
12-Dec23٫9513-�صبع �صنوات-Dec19-Oct18٫1315٫1

التنمية  �صندوق  وافق  2013م  يناير   16 تاريخ  يف 

االأن�صجة  م�صنع  �صركة  منح  على  ال�صعودي  ال�صناعية 

قر�صًا  تكوين  ل�صركة  التابعة  ال�صركات  اأحد  املتطورة 

مببلغ 125،7 مليون ريال �صعودي. ويتم �صداد القر�ض 

ابتداء  �صنوات  �صبع  خالل  �صنوية  ن�صف  اأق�صاط  على 

الثابتة  االأ�صول  رهن  ب�صمان  وذلك  1436ه�  عام  من 

يغطي  تكوين  �صركة  من  اعتباري  و�صمان  للم�صروع 

كامل قر�ض ال�صندوق واالحتفاظ بالرهن على االأ�صول 

الثابتة لكل من �صركة م�صنع االأن�صجة املتطورة و�صركة 

املحدودة  الفائقة  العبوات  �صناعة  و�صركة  تكوين 

كامل  �صداد  حني  اإىل  تكوين(  ل�صركة  تابعة  )�صركة 

اأي دفعة من هذا  ال�صركة  ت�صتلم  ال�صندوق. مل  قر�ض 

القر�ض حتى نهاية عام 2013م رغم االنتهاء من تنفيذ 

االأوىل  الدفعة  ا�صتالم  وت�صغيله، وقد مت  امل�صروع  كامل 

خالل يناير 2014م،  وكان ذلك �صببًا يف احل�صول على 

متويل  ويعتمد  التجارية،   البنوك  من  مرحلية  قرو�ض 

البنوك التجارية على مالءة ال�صركة وحجم تعامالتها 

التجارية والتدفقات النقدية امل�صتمرة.

12-  المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك( وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات 
التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادًا لقروض خالل السنة :
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16- عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام 2013م وسجل حضور كل اجتماع 
موضحًا فيه أسماء الحاضرين:

يف تاريخ 2013/04/08 وافقت اجلمعية العامة العادية الثانية على اختيار نف�ض اأع�صاء جمل�ض االإدارة للدورة الثانية 

التي بداأت يف تاريخ 2013/11/22م وملدة ثالث �صنوات ميالدية. ومت اختيار الرئي�ض والع�صو املنتدب بنف�ض ت�صكيل 

الدورة االأوىل. وقد عقد جمل�ض االإدارة خالل العام 2013م عدد )4( جل�صات وفيما يلي بيان احل�صور:

قابلة  دين  أدوات  أي  وأعداد  لفئات  وصف   -13
للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق 
اكتتاب أو حقوق مشابهة. أصدرتها أو منحتها الشركة 
خالل السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م 

مل متنح ال�صركة اأو ت�صدر خالل العام 2013م اأي اأدوات 

دين قابلة للتحويل واأي اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات 

حق اكتتاب اأو حقوق م�صابهة.

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

حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة .

مل متنح ال�صركة اأو ت�صدر خالل العام 2013م اأي اأدوات 

دين قابلة للتحويل واأي اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات 

حق اكتتاب اأو حقوق م�صابهة.

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

وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
من  اإلغاء  اأو  �صراء  اأو  ا�صرتداد  عمليات  اأي  يوجد  ال 

جانب ال�صركة اأو ال�صركات التابعة الأي اأدوات دين قابلة 

لال�صرتداد خالل العام 2013م .

اأع�صاء جمل�ض االإدارة 

االجتماع االأول

2013/02/17

االجتماع الثاين

2013/04/08

االجتماع الثالث

2013/10/28

االجتماع الرابع

2013/11/24

1-عبد اهلل بن حممد العثمان 

2- عبد املح�صن بن حممد العثمان

3- خالد بن عبد الرحمن الراجحي

4- جورج انطونيو�ض ابراهام

5- عبد العزيز بن �صالح الربدي 

6- مو�صى بن عبد املح�صن املو�صى

7- د. �صليمان بن عبد العزيز التويجري 

×ح�صر                 مل يح�صر

×

×
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17- وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة:
فيما يلي و�صف للتعامالت مع االأطراف ذوي العالقة والتي تعترب ال�صركة طرفًا فيها والتي جددت املوافقة عليها اجلمعية 

العامة العادية الثانية املنعقدة بتاريخ 2013/04/08م : 

و�صف االأعمال  والعقود

قيمة العقد

) باملليون ريال(

املدفوع خالل العام 

 2013

) باملليون ريال(

الر�صيد كما يف 

2013/12/31م

) باملليون ريال(

االأعمال  حلول  اأنظمة  �صركة  مع  التقنية  اإدارة  خدمات  تقدمي  عقد 

عالقة  ذو  طرف  وهي  �صنوات،  ثالث  ومدته   ،SSBS اال�صرتاتيجية 

جمل�ض  رئي�ض  ميتلك  -والتي  القاب�صة  العثمان  ل�صركة  تابعة  -�صركة 

االإدارة   جمل�ض  وع�صو  العثمان  حممد  بن  عبداهلل  االأ�صتاذ/  االإدارة 

املنتدب االأ�صتاذ/ عبداملح�صن بن حممد العثمان ن�صبة فيها.

3٫700٫0003٫629٫53070٫470

لالإنتاج  العثمان  �صركة  مع  التغليف  وعبوات  القوارير  �صراء  اتفاقية 

ذو  طرف  وهي  �صنوات  خم�ض  ومدته  )ندى(،  الزراعي  والت�صنيع 

عالقة �صركة تابعة ل�صركة العثمان القاب�صة والتي ميتلك رئي�ض جمل�ض 

االإدارة   جمل�ض  وع�صو  العثمان  حممد  بن  عبداهلل  االأ�صتاذ/  االإدارة 

املنتدب االأ�صتاذ/ عبداملح�صن بن حممد العثمان ن�صبة فيها

66٫336٫77338٫748٫14927٫588624

�صركة  مع   العامة  وال�صيانة  الدعم  وخدمات  املوظفني  �صكن  اتفاقية 

العثمان لالإنتاج والت�صنيع الزراعي )ندى(، ومدته خم�ض �صنوات وهي 

ميتلك  والتي  القاب�صة  العثمان  ل�صركة  تابعة  �صركة  عالقة  ذو  طرف 

رئي�ض جمل�ض االإدارة االأ�صتاذ/ عبداهلل بن حممد العثمان وع�صو جمل�ض 

االإدارة  املنتدب االأ�صتاذ/ عبداملح�صن بن حممد العثمان ن�صبة فيها.

5٫245٫6255٫245٫6250

اتفاقية اإيجار اأر�ض م�صنع تكوين للعبوات البال�صتيكية ، واتفاقية 

االتفاقيتني  ومدة   ، �صاف  املتطورة  االأن�صجة  م�صنع  اأر�ض  اإيجار 

)20( عام بداأت يف 2005/04/01م، وكالهما مع االأ�صتاذ/ حممد 

بن عبد اهلل العثمان طرف ذو عالقة، )م�صاهم يف �صركة العثمان 

جمل�ض  يف  ع�صوين  مع  االأوىل  الدرجة  من  قرابة  وذو  القاب�صة 

االإدارة(. ويتم الرتخي�ض بتلك العقود �صنويا من اجلمعية العامة. 

86٫65286٫6520

لدى  واالأفراد  ال�صركات  ال�صتخدام  ال�صفر  تذاكر  اإ�صدار  معامالت 

ت�صهيالت  وال�صياحة،  لل�صفر  العثمان  وكالة حممد  �صركة  مع  »تكوين« 

ائتمانية مدة �صنتني وهي طرف ذو عالقة �صركة تابعة ل�صركة العثمان 

بن  عبداهلل  االأ�صتاذ/  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ميتلك  والتي  القاب�صة 

حممد العثمان وع�صو جمل�ض االإدارة  املنتدب االأ�صتاذ/ عبداملح�صن 

ابن حممد العثمان ن�صبة فيها.

1٫807٫2301٫747٫60259٫628

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

مع اأي من اأع�صاء جمل�ض اإدارتها اأو مدرائها التنفيذيني اأو 

اأي  اأو  ال�صركة  اأ�صهم  من  اأكرث  اأو   )%5( ح�صة  ميتلك  من 

من اأقاربهم ممن له اأو لهم م�صلحة مادية مبا�صرة اأو غري 

مبا�صرة من هذه التعامالت، وال توجد اأية �صالحيات تعطي 

اأي منهم حقًا للت�صويت على هذه التعامالت.

ذات  االأطراف  مع  العقود  هذه  جميع  اأن  اإىل  االإ�صارة  مع 

العالقة تتم بناء على اأ�ص�ض جتارية دون اأية �صروط تف�صيلية 

وحتّقق م�صلحة ال�صركة وال توثر �صلبًا على اأدائها وال ت�صكّل 

عبئًا ماليًا بل هي تزيد من ربحية امل�صاهمني، هذا باالإ�صافة 

لل�صركة  وفرًا  توؤمن  العقود  املحددة يف هذه  االأ�صعار  اأن  اإىل 

مقارنًة بتلك الرائجة يف االأ�صواق املحلية بالتايل فهي ت�صّب 

يف م�صلحة امل�صاهمني وتعترب اأ�صعارًا تف�صيلية لل�صركة.

ال�صركات  نظام  من   )70 و   69( املادتني  ن�ض  مبوجب 

التي  امل�صالح  تعار�ض  عن  االإف�صاح  �صيا�صة  مع   ومتا�صيًا 

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

اأو�صحته  والذي  التنفيذيني  وكبار  اإدارتها  جمل�ض  واأع�صاء 

املادة ال�صابعة من الئحة و�صيا�صة  تعار�ض امل�صالح املعتمدة 

)االأطراف  االإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  قام  فقد  تكوين  ب�صركة 

ذوي العالقة( باإبالغ املجل�ض مبا لهم من م�صلحة �صخ�صية 

هذا  اأثبت  وقد  ال�صركة  حل�صاب  تتم  التي  التعامالت  يف 

التبليغ يف  البند ال�صاد�ض من حم�صر جمل�ض االإدارة احلادي 

تلك  نف�صها  ، وهي  تاريخ 2013/11/24م  املنعقد يف  ع�صر 

الثانية  العادية  العامة  اجلمعية  اأقرتها  التي  التعامالت 

بتاريخ 2013/04/08 واملثبتة يف حم�صر اجلمعية.  
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وبا�صتثناء ما ذكر اأعاله يقر جمل�ض اإدارة �صركة تكوين املتطورة لل�صناعات باأنه ال يوجد خالل العام 2013م اأية اأعمال 

اأو عقود تكون ال�صركة طرفًا فيها وفيها اأو كانت فيها م�صلحة الأحد اأع�صاء جمل�ض اإدارة ال�صركة اأو للرئي�ض التنفيذي 

اأو للمدير املايل اأو الأي �صخ�ض ذي عالقة باأي منهم.

18-  معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الش��ركة طرف��ًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة 
ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. 

املن�صبا�صم �صاحب امل�صلحة نوع العالقةا�صم ال�صركةاالأعمال / العقود

اتفاقية اخلدمات 

املعلوماتية

�صركة اأنظمة حلول

 االأعمال ا ال�صرتاتيجية 

�صركة تابعة 

ل�صركة العثمان القاب�صة

عبد اهلل حممد العثمان

عبد املح�صن حممد العثمان

رئي�ض املجل�ض

الع�صو املنتدب

اتفاقية توريد منتجات 

التعبئة البال�صتيكية

�صركة العثمان لالإنتاج 

الزراعي

�صركة تابعة 

ل�صركة العثمان القاب�صة

عبد اهلل حممد العثمان

عبد املح�صن حممد العثمان

رئي�ض املجل�ض

الع�صو املنتدب

اتفاقية اإيجار 

�صكن العاملني
جممع ندى ال�صكني

�صركة تابعة 

ل�صركة العثمان القاب�صة

عبد اهلل حممد العثمان

عبد املح�صن حممدالعثمان

رئي�ض املجل�ض

الع�صو املنتدب

تعامالت اإ�صدار

 تذاكر ال�صفر 

�صركة وكالة حممد العثمان 

لل�صفر وال�صياحة

�صركة تابعة 

ل�صركة العثمان القاب�صة

عبد اهلل حممد العثمان

عبد املح�صن حممد العثمان

رئي�ض املجل�ض

الع�صو املنتدب

قامت ال�شركة ب�شداد م�شتحقات جلهات حكومية على النحو التايل:

ا�شم اجلهةم�شل�شل
املبلغ 

)باملليون ريال(
و�شف موجز والأ�شباب

1٫996املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االجتماعية1
ا�صرتاك العاملني يف املعا�صات واالأخطار مبوجب نظام 

التاأمينات االجتماعية.

24٫805�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي2
�صداد اأق�صاط القرو�ض ال�صناعية ور�صوم متابعة تلك 

القرو�ض التي يح�صبها ال�صندوق.

0٫382ال�صوق ال�صعودية – تداول3
ر�صوم خدمات �صجل امل�صاهمني وطلب تقارير �صجل االأ�صهم 

واأتعاب زيادة راأ�ض املال خالل العام 2013م.

1٫728اجلوازات4
ر�صوم تاأ�صريات واإقامات العاملني ورخ�ض العمل وفقًا 

للتكاليف النظامية املعتمدة.

5٫518م�صلحة الزكاة والدخل5
�صداد حتت ح�صاب ت�صوية املوقف الزكوي واإنهاء الربط 

الزكوي لل�صركة �صنويًا

الر�صوم اجلمركية عن واردات ال�صركة ..0٫948م�صلحة اجلمارك 6

35.375الإجمايل

19-  بي��ان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه 
أح��د أعضاء مجل��س إدارة الش��ركة أو أحد كبار 

التنفيذيين عن أية رواتب أو تعويض.
ال يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل خالل العام 2013م

20-  بي��ان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه 
أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في األرباح.
ال يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل خالل العام 2013م

21-  بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة 
لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات 

أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.
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الوضع الزكوي
بها  املعمول  لالأنظمة  وفقًا  الزكاة  وعاء  احت�صاب  يتم 

باململكة العربية ال�صعودية يف نهاية كل �صنة مالية وي�صاف 

وتقوم  املالية،  القوائم  يف  املبني  الزكاة  خم�ص�ض  اإىل 

مع  الزكوية  االإقرارات  ت�صوية  عند  منه  بال�صداد  ال�صركة 

الزكوي  املوقف  ال�صركة  اأنهت  والدخل.  الزكاة  م�صلحة 

على  ال�صركة  وح�صلت  2012م  املايل  العام  نهاية  حتى 

حتى  املفعول  �صارية  النهائية  وال�صهادة  الزكوي  الربط 

نهاية اإبريل عام 2014م وال توجد اأية متعلقات قائمة مع 

م�صلحة الزكاة والدخل.

وفيما يلي بيان املوقف الزكوي حتى نهاية ال�شنة 

املالية 2013م:

املبلغ )باملليون ريال(البيان

3٫646ر�صيد خم�ص�ض الزكاة يف 2012/01/01م

5٫763اإ�صافات خالل عام 2012م                 

)5٫518(مدفوعات خالل عام 2012م

3٫891ر�صيد خم�ص�ض الزكاة يف 2012/12/31م

22- بيان بقيمة  أية استثمارات أو احتياطيات 
أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

مل�صلحة  اأن�صئت  احتياطيات  اأو  ا�صتثمارات  اأي  يوجد  ال 

املوظفني خالل العام 2013م.

23-  إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات 

بما يلي:
اأن �صجالت احل�صابات اأعدت بال�صكل ال�صحيح. 	•

�صليمة  اأ�ص�ض  على  اأعد  الداخلية  الرقابة  نظام  اأن  	•
ونفذ بفاعلية.

على  ال�صركة  قدرة  يف  يذكر  �صك  اأي  يوجد  ال  اأنه  	•
موا�صلة ن�صاطها.

24-  المعلومات الواجب اإلفصاح عنها 
بموجب الئحة حوكمة الشركات:

)أ( االلتزام بالئحة حوكمة الشركات:
احلوكمة  الئحة  ت�صمنته  ما  تطبيق  على  ال�صركة  تعمل 

القرار  املالية مبوجب  ال�صوق  ال�صادرة عن جمل�ض هيئة 

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

من  لعدد  االإلزامي  التطبيق  ب�صاأن  ال�صادرة  الالحقة 

من  ال�صركة  تطبقه  مل  ما  يو�صح  اأدناه  واجلدول  املواد، 

غري  ال�صركات  حوكمة  الئحة  اأحكام  من  ومواد  فقرات 

عدم  واأ�صباب  2013/12/31م،  تاريخ  حتى  االإلزامية 

التطبيق نوردها على النحو التايل: 

الفقرات غري الإلزامية من لئحة حوكمة ال�شركات التي لتزال غري مطبقة بال�شركة واأ�شباب عدم التطبيق:

�شبب عدم التطبيقالن�سرقم الفقرةاملادة

املادة ال�صاد�صة:

حقوق الت�صويت

الفقرة )ب(

الرتاكمي  الت�صويت  اأ�صلوب  اتباع  يجب 

جمل�ض  اأع�صاء  الختيار  الت�صويت  عند 

االإدارة يف اجلمعية العامة. 

ال ين�ض النظام االأ�صا�صي لل�صركة على الت�صويت الرتاكمي. وقد مت 

عر�ض هذا البند على امل�صاهمني يف اجلمعية العامة غري العادية  

املنعقدة بتاريخ 2012/04/18م ومت الت�صويت بعدم املوافقة.  
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)ب( أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها:

ع�شوية اأع�شاء جمل�س الإدارة كما يف 2013/12/31م يف ال�شركات امل�شاهمة الأخرى:

ا�صم ال�صركة وو�صفهااأع�صاء جمل�ض االإدارة

1-عبد اهلل بن حممد العثمان 

ال�صركة ال�صعودية املتحدة للتاأمني التعاوين – والء )مدرجة(

�صركة جمموعة اجلذور العربية )مقفلة(

جي اأي بي للخدمات املالية-البحرين  )مقفلة(

�صركة العثمان القاب�صة )مقفلة(

2- عبد املح�صن بن حممد العثمان

�صركة االأح�صاء للتنمية  )مدرجة(

�صركة بيان العقارية )مقفلة(

�صركة العثمان القاب�صة )مقفلة(

3- خالد بن عبد الرحمن الراجحي

�صركة اأ�صمنت ال�صعودية )مدرجة(

بنك البالد )مدرجة(

ال�صركة ال�صعودية املتحدة للتاأمني التعاوين – والء )مدرجة(

�صركة العثمان القاب�صة )مقفلة(4- جورج انطونيو�ض اإبراهام

5- عبد العزيز بن �صالح الربدي 

ال�صركة ال�صعودية املتحدة للتاأمني التعاوين – والء )مدرجة(

�صركة اأ�صواق عبداهلل العثيم )مدرجة(

�صركة احلمادي للتنمية واال�صتثمار )مقفلة(

�صركة العبيكان للزجاج )مقفلة(

�صركة جمموعة عبد املح�صن احلكري لل�صياحة والتنمية )مقفلة(

ال�صركة ال�صعودية الأنابيب ال�صلب )مدرجة( 6- مو�صى بن عبد املح�صن املو�صى

7- د. �صليمان بن عبد العزيز التويجري 

ال�صركة ال�صعودية املتحدة للتاأمني التعاوين – والء )مدرجة(

اأميانتيت )مدرجة(

�صركة التطوير الكيميائي
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ج( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه )تنفيذي/ غير تنفيذي / مستقل(:
يتكون جمل�س اإدارة ال�شركة مبوجب املادة )17( من النظام الأ�شا�شي من �شبعة اأع�شاء، وفيما يلي بيان ت�شنيف ع�شوية جمل�س الإدارة كما يف 2012/12/31م

تكوين جمل�س الإدارة وت�شنيف اأع�شائه:

ت�صنيف الع�صويةاملن�صباأع�صاء جمل�ض االإدارة

غري تنفيذيرئي�ض جمل�ض االإدارة1-عبد اهلل بن حممد العثمان 

تنفيذيع�صو جمل�ض االإدارة املنتدب2- عبد املح�صن بن حممد العثمان

غري تنفيذيع�صو جمل�ض االإدارة3- خالد بن عبد الرحمن الراجحي

غري تنفيذيع�صو جمل�ض االإدارة4- جورج انطونيو�ض ابراهام

م�صتقلع�صو جمل�ض االإدارة5- عبد العزيز بن �صالح الربدي 

م�صتقلع�صو جمل�ض االإدارة6- مو�صى بن عبد املح�صن املو�صى

م�صتقلع�صو جمل�ض االإدارة7- د. �صليمان بن عبد العزيز التويجري 

بتاريخ  االإدارة  ملجل�ض  االأوىل  الدورة  انتهت 

العادية  العامة  وافقت  اجلمعية  وقد   ، 2013/11/22م 

اختيار  على  2013/04/08م  بتاريخ  املنعقدة  الثانية 

جمل�ض االإدارة للدورة الثانية املكون من �صبعة اأع�صاء من 

التاريخ وقد مت اختيار   للرت�صيح  يف ذلك  املتقدمني  بني 

ميالدية  �صنوات  ثالث  وملدة  تغيري  دون  االأع�صاء  نف�ض 

تبداأ من تاريخ 2013/11/23م.

احلادي  االجتماع  انعقد  2013/11/24م  تاريخ  قي 

االإدارة  ملجل�ض  االأول  )االجتماع  االإدارة  ملجل�ض  ع�صر 

املجل�ض  رئي�ض  اختيار  مت  وقد  الثانية(  للدورة  املنتخب 

والع�صو املنتدب و�صكرتري جمل�ض االإدارة، كما مت ت�صكيل 

–جلنة  املراجعة  لل�صركة وهي )جلنة  االأ�صا�صية  اللجان 

الرت�صيحات واملكافاآت – اللجنة التنفيذية( كما مت اإثبات 

اأو  االأعمال والعقود التي تكون ال�صركة طرفا فيها وفيها 

كانت فيها م�صلحة الأحد اأع�صاء جمل�ض االإدارة.

ت�صكيل  االإدارة  جمل�ض  قرر  2013/12/19م  تاريخ  يف 

جلنة االأ�صتثمار .
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د( وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهماتها وأسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها 
وعدد اجتماعاتها: 

مت تكوين اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة  واإعادة اختيار اأع�شائها مع بداية دورة جمل�س الإدارة الثانية على 

النحو التايل :

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

اأع�شاء اللجنة التنفيذية

املن�صباأع�صاء اللجنة

الرئي�ض                    1- عبد املح�صن بن حممد العثمان

ع�صو           2- جورج انطونيو�ض اإبراهام

ع�صو )من تاريخ 2013/11/24(           3- علي بن عبد الرزاق ال�صعري

ع�صو      3 – علي بن ح�صان اجلميل

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

تنح�صر مهام اللجنة يف:

	ممار�صة �صالحيات وم�صئوليات وواجبات جمل�ض االإدارة  	•
خالل الفرتات الفا�صلة بني اجتماعات جمل�ض االإدارة

واتخاذ قرارات حيالها العاجلة  االأمور  	مناق�صة  	•

مراجعة  معاجلات  وعمليات التخطيط اال�صرتاتيجية.  	•
والتاأكد من ترجمة اخلطط اال�صرتاتيجية اإىل اأعمال 

ملمو�صة تهدف اإىل حتقيق اأهداف ال�صركة ومراجعة 

امل�صتخدمة  امل���وارد  بتوزيع  ال�صلة  ذات  التو�صيات 

للتخطيط اال�صرتاتيجي.

•	مراجعة وو�صع تو�صيات تتعلق باخلطط اال�صرتاتيجية 
اإىل  التو�صع  الت�صغيلية مت�صمنًا  التي تتناول االأولويات 

اأ�صواق ودول جديدة اأو اخلروج من اأ�صواق ودول حالية

ذات  االإدارة  جمل�ض  تو�صيات  وا�صتعرا�ض  اإعداد  	 	•
ال�صلة باالأهداف املالية على املدى البعيد والقريب

املهمة مبا فيها  املالية  واملعايري  املو�صوعات  	مراجعة  	•
وال�صركات  » تكوين«  ل�صركة  بالن�صبة  التمويل  مالءمة 

التابعة لها.

املتعلقة  االإدارة  جمل�ض  تو�صيات  واإعداد  مراجعة  	 	•
ب�صيا�صة اأرباح ال�صركة.

بالن�صبة  االإدارة  ملجل�ض  التو�صيات  واإعداد  مراجعة  	 	•
اأمام  التي  بالفر�ض  املتعلقة  اال�صرتاتيجية  للقرارات 

املنتجات  جودة  حت�صني  اإىل  تهدف  التي  ال�صركة 

التكاليف  وتر�صيد  ال�صركة  تقدمها  التي  واخلدمات 

املتعلقة بها.

الراأ�صمالية للنفقات  الدورية  املراجعة  	•
جمل�ض  دورة  مدة  بانتهاء  اللجنة  عمل  مدة  حددت  	•

االإدارة احلايل
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د-1-3( اجتماعات اللجنة:
عقدت اللجنة التنفيذية خالل ال�شنة ) 6 ( �شتة اجتماعات وقد ح�شر جميع الأع�شاء اجتماعات اللجنة.

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

اأع�صاء جلنة املراجعة:

املن�صباأع�صاء اللجنة

الرئي�ض1- د. �صليمان عبد العزيز التويجري

ع�صو2- د. �صليمان عبد اهلل ال�صكران ) من خارج اأع�صاء املجل�ض وخمت�ض بال�صئون املالية واملحا�صبية(

ع�صو3- اأ. وليد اإبراهيم �صكري )من خارج اأع�صاء املجل�ض وخمت�ض بال�صئون املالية واملحا�صبية(

واختصاصاتها  المراجعة  لجنة  مهام  د-2-2( 

الرئيسية ومدة عملها:

تنح�شر مهام اللجنة يف:

وفق  اإعدادها  مت  قد  املالية  التقارير  اأن  من  ال�تاأكد  	•
ال�صيا�صات املحا�صبية التي تتبعها ال�صركة.

امل�صكالت املحا�صبية التي توؤثر على  ومراجعة  •	حتديد 
عملية اإعداد التقارير املالية وفهم مدى تاأثريها على 

�صحة تلك التقارير.

على  عر�صها  قبل  املالية  القوائم  م�صودة  درا�صة  	•
جمل�ض االإدارة واإبداء الراأي والتو�صية ب�صاأنها .

مبدى  يتعلق  فيما  االإدارة  ملجل�ض  تو�صيات  اإعداد  	•
لطبيعة  املطبقة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  مالئمة 

ت�صدرها  التي  املالية  للتقارير  وتقييمها  ال�صركة، 

ال�صركة ولطبيعة عملية املراجعة لها.

بالتقرير  يتعلق  فيما  االإدارة  ملجل�ض  تو�صيات  اإعداد  	•
ال�صنوي لل�صركة وذلك قبل اعتماده من املجل�ض.

بيئة  ون�صر  وحت�صني  باإن�صاء  متعلقة  تو�صيات  اإعداد  	•
الرقابة داخل ال�صركة.

الداخلية. الرقابة  لنظم  تقييم  اإعداد  	•
اإبداء التو�صيات املتعلقة باختيار املحا�صب القانوين،  	•
املهنية  لكفاءته  اللجنة  مراجعه  تت�صمن  والتي 

وال�صتقالليته واملخاطر املتوقعة من وجود تعار�ض يف 

امل�صالح، واأي�صًا االأتعاب التي �صوف يح�صل عليها.

الأداء املحا�صب القانوين، وو�صع  �صنوية  •	اإجراء مراجعة 
تو�صيات متعلقة بتعيينه، واإعادة تعيينه اأو اإنهاء عقده.

يف  التن�صيق  اأجل  من  القانوين  املحا�صب  مع  العمل  	•
احلالية،  لل�صنة  املراجعة  واإجراءات  خطة  اأعداد 

واأي  احلالية  ال�صركة  ظروف  االعتبار  يف  االأخذ  مع 

اجلهات  تطلبها  التي  ال�صروط  يف  حدثت  تغريات 

االإ�صرافية القانونية.

اإليها  تو�صل  التي  والتو�صيات  املهمة  النتائج  •	مناق�صة 
لها،  االإدارة  ا�صتجابة  ودرجة  القانوين  املحا�صب 

بناء  بها  قامت  التي  الت�صحيحية  االإجراءات  واأي�صًا 

على تلك التو�صيات.

ال�صركة فيما يتعلق  ب�صيا�صة  خا�صة  تو�صيات  اإعداد  		•
باخلدمات التي يقوم بها املحا�صب القانوين واملتمثلة 

العادية وخدمات غري املراجعة  يف خدمات املراجعة 

التي ت�صتمل على اال�صت�صارات والربامج التدريبية وما 

اأداء  يف  ا�صتقالليته  على  توؤثر  قد  والتي  ذلك  �صابه 

خدمات املراجعة العادية.

يتعلق  فيما  ال�صركة  ب�صيا�صة  اخلا�صة  التو�صيات  اإعداد  	•
بتحديد الفرتة الالزمة لتغيري املحا�صب القانوين.

الداخلية  اإدارة املراجعة  باإن�صاء  التو�صيات اخلا�صة  اإعداد  	•
الق�صم،  رئي�ض  وباختيار  بها،  اخلا�صة  واملوازنة  بال�صركة 

واأي�صًا درجة ا�صتقاللية املراجعني الداخليني.
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واإعداد  الداخلية  املراجعة  اإدارة  الأداء  تقييم  اإعداد  		•
التو�صيات الالزمة لتح�صني فعاليته.

مناق�صة االنحرافات واالأخطاء التي تت�صمنها التقارير  	•
التي يعدها ق�صم املراجعة الداخلية والتاأكد من قيام 

االإدارة من اتخاذ االإجراءات الت�صحيحية املنا�صبة.

واأنظمة  للوائح  التنفيذية  االإدارة  اإتباع  من  التاأكد  	•
ال�صركة والتاأكد من عدم وجود خمالفات.

دورة جمل�ض  مدة  بانتهاء  اللجنة  عمل  مدة  	حددت  	•
االإدارة احلايل.

د-2-3( اجتماعات اللجنة:
اأربعة اجتماعات  عقدت جلنة املراجعة خالل ال�صنة )4( 

وقد ح�صر جميع االأع�صاء اجتماعات اللجنة.

د- 3( لجنة الترشيحات والمكافآت:
د-3-1( تتكون جلنة الرت�شيحات واملكافاآت من كل من:

املن�شباأع�شاء اللجنة

الرئي�ض1- خالد بن عبد الرحمن الراجحي

ع�صو2- عبد اهلل بن حممد العثمان

ع�صو3- عبد العزيز بن �صالح الربدي

ع�صو ) من تاريخ 2013/11/24(4-مو�صى عبد املح�صن املو�صى 

والمكافآت  الترشيحات  لجنة  مهام  د-2-3( 

واختصاصاتها الرئيسية ومدة عملها:
تنح�شر مهام اللجنة يف:

املراجعة ال�صنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات  	•
و�صف  واإعداد  االإدارة  جمل�ض  لع�صوية  املنا�صبة 

للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�صوية جمل�ض االإدارة.

مراجعة هيكل جمل�ض االإدارة ورفع التو�صيات يف �صاأن  		•
التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.

االإدارة،  جمل�ض  يف  والقوة  ال�صعف  جوانب  حتديد  		•
واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�صركة.

و�صع معايري لتحديد ا�صتقاللية ع�صو جمل�ض االإدارة،  		•
التاأكد من ا�صتقاللية الع�صو ب�صكل �صنوي والتاأكد من 

عدم وجود اأي تعار�ض م�صالح اإذا كان الع�صو ي�صغل 

ع�صوية جمل�ض اإدارة �صركة اأخرى.

بتحديد  واملتعلقة  االإدارة  ملجل�ض  تو�صيات  اإعداد  		•
وظيفة  ل�صغل  االأ�صخا�ض  الختيار  معينة  معايري 

الرئي�ض التنفيذي وروؤ�صاء االأق�صام الرئي�صة بال�صركة.

لوظيفة  املر�صحني  لالأ�صخا�ض  مبدئي  تقييم  	اإعداد  	•
والوحدات  االأق�صام  ولروؤ�صاء  التنفيذي  الرئي�ض 

لتقييم  منا�صبة  واإجراءات  معايري  وو�صع  بال�صركة  

االأداء .

متعلقة  التنفيذيني  للمديرين  تدريبية  برامج  تنظيم  		•
مبو�صوعات حوكمة ال�صركة وال�صلوك االأخالقي بها.

جمل�ض  الأع�صاء  واحلوافز  للمكافاآت  �صيا�صة  	و�صع  	•
اإىل  تهدف  بال�صركة  التنفيذيني  واملديرين  االإدارة 

زيادة قيمة ال�صركة

اللجنة بانتهاء مدة دورة جمل�ض  عمل  مدة  	حددت  	•
االإدارة احلايل

د-3-3( اجتماعات اللجنة:
عدد  ال�صنة  خالل  واملكافاآت  الرت�صيحات  جلنة  عقدت 

اجتماعات  االأع�صاء  جميع  ح�صر  وقد  اجتماعان    )2(

اللجنة.

واختصاصاتها  االستثمار  لجنة  مهام  د-2-4( 

الرئيسة ومدة عملها:
تنح�شر مهام اللجنة يف:

املتعلقة  مهامه  ت�صريف  يف  االإدارة  جمل�ض  معاونة  	 	•

د- 4( لجنة االستثمار

د-4-1( تتكون جلنة ال�شتثمار من كل من:  

املن�شباأع�شاء اللجنة

الرئي�ض1- عبد اهلل بن حممد العثمان

ع�صو2- عبد املح�صن بن حممد العثمان

ع�صو3- جورج انطونيو�ض ابراهام
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مبراجعة ال�صيا�صات واملعايري اال�صتثمارية .

درا�صة الفر�ض اال�صتثمارية وتوافقها مع ا�صرتاتيجية   	 	•
ال�صركة.

العائد االأعلى  البحث عن الفر�ض اال�صتثمارية ذات  	 	•
منها على �صبيل املثال ال احل�صر ) التعاقد الإدارة حمافظ 

االأ�صهم  �صناديق  يف  وحدات  �صراء   – املحلية  االأ�صهم 

املحلية – �صراء وحدات يف �صناديق عقارية – الدخول 

يف اكتتابات يف �صركات جديدة وطروحات اأولية – �صراء 

وبيع عقارات ....الخ (.

عليها  واملقبلة  القائمة  اال�صتثمارات  وتقومي  متابعة  	 	•
ال�صركة واالإ�صراف على االأعمال اال�صت�صارية ذات العالقة 

باأعمال اللجنة.

•		اأي مهام اأخرى يوكلها لها جمل�ض االإدارة.
جمل�ض  دورة  مدة  بانتهاء  اللجنة  عمل  مدة  حددت  	 	•

االإدارة احلايل.

د-4-3( اجتماعات اللجنة:
اجتماع   )1( عدد  ال�صنة  خالل  اال�صتثمار  جلنة  عقدت 

واحد  وقد ح�صر جميع االأع�صاء اجتماع اللجنة.

ه�( تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين كل على حدة: 

وفقاً ل�شجالت ال�شركة كما يف 2013/12/31م

ه� - 1( تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )القيمة بالمليون ريال(

رواتب ال�شفةاأع�شاء جمل�س الإدارة

البدلت 

والتعوي�شات

الجمايلخطط حتفيزيةمكافاآت

0٫0170٫2000٫0750٫292-غري تنفيذي1-عبد اهلل بن حممد العثمان 

2٫114-1٫00٫9140٫200تنفيذي2- عبد املح�صن بن حممد العثمان

0٫0140٫2000٫0750٫289-غري تنفيذي3- خالد بن عبد الرحمن الراجحي

0٫0260٫2000٫0750٫291-غري تنفيذي4- جورج انطونيو�ض اإبراهام

0٫0160٫2000٫0750٫291-م�صتقل5- عبد العزيز بن �صالح الربدي 

0٫0170٫2000٫0380٫255-م�صتقل6- مو�صى عبد املح�صن املو�صى

0٫0260٫2000٫0750٫301-م�صتقل7- د. �صليمان بن عبد العزيز التويجري 

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

فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي

رواتب بيان التعوي�شات واملكافاآت خلم�شة من كبار التنفيذيني

3٫629رواتب

-البدالت والتعوي�صات

1٫17مكافاآت

0٫291خطط حتفيزية

5.064الإجمايل
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 و( أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض 

على الشركة من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو 

تنظيمية أو قضائية أخرى: 
ل يوجد اأية عقوبة اأو جزاء اأو قيد احتياطي مفرو�س 

اأو  اإ�شرافية  جهة  اأية  من  اأو  الهيئة  من  ال�شركة  على 

تنظيمية اأو ق�شائية اأخرى.

ز( نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة 
الداخلية بالشركة:

الرقابية  الدورة  الداخلية وتطبيق  الرقابة  أواًل: أسس 
داخل الشركة:

تقوم جلنة املراجعة، ويف �صوء تقارير الرقابة الداخلية،  

مبراجعة الدورة الرقابية لكافة اأن�صطة ال�صركة و�صركاتها 

التابعة وفق االأ�ص�ض التالية:

لتعزيز  واللوائح  االأنظمة  تطبيق  �صالمة  من  التاأكد  	•
الثقة بتقارير ال�صركة و �صركاتها التابعة.

واملالية  االإدارية  واالإجراءات  ال�صيا�صات  تقييم  	•
والت�صغيلية والت�صويقية لل�صركة و�صركاتها التابعة.

الدورية  التقارير  يف  الواردة  املعلومات  دقة  �صمان  	•
لهذه ال�صركات والتحقق منها. 

طريق  عن  املنا�صبة  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  	•
حتديد امل�صكالت واملعوقات لتجنب اأثارها.

برنامج  بتطبيق  االلتزام  مدى  املراجعة  جلنة  تتابع 

املراجعة الداخلية املعتمد من جمل�ض االإدارة  للرقابة 

التابعة،  وال�صركات  لل�صركة  الت�صغيلي  االأداء  على 

وتناق�ض اللجنة خطة املراجعة ال�صنوية ونتائجها من 

خالل التقارير التي يرفعها مدير املراجعة الداخلية  

متكني  من  املراجعة  جلنة  تاأكدت  لقد  اللجنة.  اإىل 

مدير املراجعة الداخلية وفريق العمل من اأداء عملهم 

اأق�صام  كافة  اأعمال  وفح�ض  2013م  العام  خالل 

واإدارات ال�صركة وال�صركات التابعة.

اأن اأعمال املراجعة الداخلية ل�صركة »تكوين« يت�صم ب�صفة 

اال�صتقاللية الكاملة عن اأعمال االإدارة التنفيذية ، ويتبع 

مدير املراجعة وفريق العمل التابع له اإىل جلنة املراجعة  

التي يرفع لها تقارير املراجعة الداخلية مبا�صرة، يهدف 

دور املراجعة الداخلية اإىل خدمة اأهداف االإدارة العليا 

لتقدمي التو�صيات املجدية من خالل التقارير املرفوعة.

�شبيل  يف  يلي  ما  الداخلية  الرقابة  اإدارة  اتبعت  لقد 

قيامها باأداء مهامها:ـ 

لقد اتخذت اإدارة املراجعة الداخلية جميع االإجراءات  	•
ملعاجلة ما ت�صمنته تقارير املراجعة من مالحظات.

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

وكفاءة وربحية عمليات ال�صركة.

لقد ن�صقت اإدارة املراجعة الداخلية تن�صيقًا كاماًل مع  	•
املراجع اخلارجي ب�صكل مر�صي وفاعل.

ثانيًا: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية: 

نطاق العمل :

تبنت اإدارة املراجعة الداخلية عند تنفيذ اأعمالها منهجًا 

مبا  الداخلية  الرقابة  فاعلية  وحت�صني  لتقييم  منتظمًا 

ميكن من حتقيق اأهداف ال�صركة وحماية اأ�صولها.

مدى  فح�ض  الداخلية  املراجعة  عمل  نطاق  �صمل  لقد 

وجودة  لل�صركة  الداخلية  الرقابة  نظام  وفعالية  كفاية 

ال�صركة  نظم  كانت  اإذا  مما  التحقق  بغر�ض  االإدارة 

الداخلية توفر تاأكيدا معقواًل لتحقيق اأهداف ال�صركة وقد 

�صمل نطاق اإدارة املراجعة الداخلية:

التدقيق والفح�ض الدوري جلميع االإدارات التي تعمل  	•
يف ال�صركة خالل فرتات مالئمة.

اإبالغ امل�صوؤولني يف االإدارات املختلفة التي مت فح�صها  	•
املراجعة  اإدارة  به  قامت  الذي  الفح�ض  بنتائج 

الداخلية وذلك لغايات التحقق من اتخاذ االإجراءات 

الالزمة ملعاجلة ما تبني من اأوجه ال�صعف.

تقييم اخلطط واالإجراءات التي يقدمها امل�صوؤولون يف  	•
االإدارات املختلف���ة ذات العالق���ة ملعاجلة املالحظات 

والتو�صي���ات الت���ي ت�صمنه���ا تقري���ر املراجع���ة. ويف 

حال ع���دم كفاية االإج���راءات الت���ي مت اتخاذها فقد 

مت���ت مناق�صة االأمر م���ع امل�صوؤولني للتاأك���د من كفاءة 

االإجراءات املتخذة وكفايتها.

تقوم جلنة املراجعة املنبثقة من جمل�ض االإدارة باالإ�صراف 

، والتي تقوم  الداخلية للمجموعة  اأعمال املراجعة  على 
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الداخلية.  الرقابة  نظام  وفاعلية  كفاية  مدى  بفح�ض 

وقد قامت جلنة املراجعة بعقد اأربعة اجتماعات ناق�صت 

نفذت   وقد  الداخلية.  املراجعة  اأعمال  معظم  خاللها 

املراجعة  عمليات  من  عديدًا  الداخلية  املراجعة  جلنة 

وقد  املجموعة،  عمليات  جميع  على  والرتكيز  الدورية 

ما  معظم  ملتابعة  الالزمة  االإجراءات  جميع  اتخاذ  مت 

ت�صمنته تقارير املراجعة الداخلية.

وفيما يلي اأهم الإجراءات واملالحظات اجلوهرية: 

املراجعة  ومالحظات  لتقارير  فاعلية  هناك  كانت 

تلك  �صمولية  اأ�صهمت  وقد  الداخلية خالل عام 2013م، 

ال�صركة   واإدارات  اأق�صام  يف  االأداء  حت�صني  يف  التقارير 

وال�صركات التابعة، واتخاذ قرارات ت�صحيحية لعدد من 

اجلوهرية  املالحظات  اأهم  وكانت  واالإدارات  االأق�صام 

للمراجعة الداخلية على النحو التايل:

املدينيني  قوائم  �صدور  تاأخر  التجاريون:  املدينون   -

 ،)SAP( ب�صبب تاأخري ت�صغيل نظام تخطيط املوارد

وقد متت التو�صية باأن يت�صمن ك�صف العمالء املدينني 

تفا�صيل الديون القائمة التي تتجاوز فرتة �صتة �صهور 

اتخذت  وقد  االئتمان  و�صقف  حد  مع  ومطابقتها 

اإجراءات ت�صحيحية ل�صدور تقرير املدينني  االإدارة 

التجاريون ب�صفة دورية منتظمة ومبا يوفر املعلومات 

نظام  ت�صغيل  بعد  خا�صة  عليها  التو�صية  متت  التي 

SAP بنجاح يف �صركتي تكوين و�صاف االأح�صاء.  

املخزون : ملا كان هناك خمزون بطئ احلركة �صواء   -

تخزينه  جتاوز  الذي  التام  واملنتج  اخلام  املواد  يف 

العمل  ب�صرورة  التو�صية  واأكرث فقد متت  �صهور  �صتة 

عمليات  يف  اخلام  للمواد  االأمثل  اال�صتخدام  على 

اتخاذ  يف  االإدارة  بداأت  وقد   ، وال�صراء  االإنتاج 

اإجراءات ت�صحيحية ملعاجلة هذا االأمر كما مت تكوين 

احلركة  بطيئ  املخزون  تقييم  واإعادة  خم�ص�صات 

كما اأو�صحته النتائج املالية لهذا العام.

قائمة تكاليف املنتجات: متت تو�صية اإدارة املراجعة   -

التي  املنتجات  تكلفة  بقائمة  العمل  الإيقاف  الداخلية 

تعد بطريقة يدوية وال تت�صمن جميع مراحل املنتجات 

والتي ال يتم حتديثها على اأ�صا�ض التغريات يف اأ�صعار 

وغري  املبا�صرة  التكاليف  لتت�صمن  اخلام  املواد 

اأ�صا�ض �صهري ، وبالفعل بداأت االإدارة  املبا�صرة على 

يف ت�صحيح هذا االإجراء بعد  ت�صغيل نظام احلا�صب 

. SAP

باالأمر  اخلردة  ببيع  القيام  لوحظ  اخلردة:  مبيعات   -

املبا�صر دون عقود مع عمالء اخلردة ومت التوجيه من 

اإدارة املراجعة الداخلية بعدم بيع اخلردة ما مل يتم 

احل�صول على عرو�ض مناف�صة من امل�صرتين، ويجب 

توقيع اتفاقية بني ال�صركة و�صاحب العر�ض االأف�صل، 

وبداأ بالفعل العمل بهذا االإجراء خالل العام 2013م.

اإدارة  اأو�صت  لالإرجاع:  القابلة  التعبئة  �شناديق   -

املراجعة الداخلية ب�صرورة ا�صتعادة �صناديق التعبئة 

القابلة لالإرجاع من العمالء املحليني وذلك �صي�صاهم 

بداأت  وبالفعل  والتوزيع،  البيع  تكاليف  تخفي�ض  يف 

االإدارة يف العمل على تنفيذ هذا االإجراء.

الداخلية  املراجعة  اإدارة  الحظت  ال�شحن:  عقود   -

وجود عدد من  اإجراءات ال�صحن بدون عقود والبع�ض 

ت�صحيح  ومت  بذلك  التوجيه  ومت  عقود  مبوجب 

االأو�صاع.

اإدارة  الحظت  للعميل:  املقدرة  ال�صحن  م�صاريف   -

املراجعة الداخلية عدم تطابق ما يتم تقديره للعميل 

النق�صان ومت  اأو  بالزيادة  �صواء  الفعلية  الفاتورة  مع 

ت�صحيح االأمر.

لوحظ عدم  الثالث(:   برابغ ) اخلط  �صاف  م�صروع   -

عدم  يف  االأثر  له  كان  مما  بامل�صروع  حما�صب  وجود 

اأثناء  امل�صروع  مبوقع  ال�صرف  م�صتندات  جتميع 

االأو�صاع خا�صة  تعديل  وقد مت   ، االإن�صائية  العمليات 

�صريبط  وقريبًا  التجريبي  العمل  بداأ  امل�صروع  واأن 

. SAP بنظام

القرو�ض ق�صرية االأجل: لوحظ اختالف �صعر الهام�ض   -

امل�صاف لل�صايبور من قر�ض اإىل قر�ض  وكانت متثل 

ارتفاعًا يف الهام�ض  ومت التوجيه اإىل ذلك، ومن ثم 

قامت االإدارة بالتفاو�ض مع البنوك املانحة للقرو�ض 

ق�صرية االأجل ومت تخفي�ض الهام�ض وتوحيده.

لوحظ  املعلومات:  بنظم  رابغ  �صاف  م�صنع  ربط   -

التاأخري يف تركيب الكيبل والبنية التحية للتو�صيالت 

 SAP بنظام  امل�صنع  ربط  تاأخري  اإىل   اأدى  مما 

واتخذت  مقررًا،  كان  الذي  الزمني  اجلدول  وفق 

يف  االأعمال  هذه  من  لالنتهاء  العاجلة  االإجراءات 

اأقرب وقت.
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تعديل اجلدول  لوحظ  الكامل:   SAP ت�شغيل نطام   -

الزمني للت�صغيل الكامل لكافة اأنظمة SAP  يف جميع 

مواقع ال�صركة وم�صانعها حيث كان من املفرت�ض اأن 

املراجعة  اإدارة  وتتابع  العام 2014م  نهاية  يكتمل مع 

داخل  الناجتة على عوامل  التاأخري  اأ�صباب  الداخلية 

وتعمل  ال�صركة،  اإرادة  عن  خارجة  وعوامل  ال�صركة 

االإدارة جاهدة على اأن يتم ا�صتكمال الت�صغيل خالل 

الت�صغيل  اأن مت  العام 2014م بعد  االأول من  الن�صف 

بنجاح يف �صركتي و�صاف باالأح�صاء . 

اإلجراءات التي ال تزال تحت التحديث مما أشار  إليها 
تقرير المراجعة الداخلية وتعمل اإلدارة على إنجازها

توجد  والإجراءات:  لل�شيا�شات  امل�شتمر  التحديث  	•
ال�صيا�صات  ملراجعة  م�صتمرة  عمل  ور�صة  بال�صركة 

خالل  من  واالق�صام.  االإدارات  جلميع  واالإجراءات 

اجلميع  ودعوة  االجتماعات  من  عديد  تنظيم 

ال�صيا�صات  تلك  على  والتعليق  النقا�ض  يف  للم�صاركة 

واالإجراءات، اأن ال�صركة توؤمن باأهمية احلوار وقبول 

ومبا  واالإجراءات  ال�صيا�صات  لتلك  املوظفني  جميع 

ي�صع م�صلحة ال�صركة يف املقدمة من خالل مراعاة 

خالل  االإجنازات  بني  ومن  املحتملة.  العوامل  جميع 

ال�صالحيات  والئحة  املالية  ال�صيا�صات  العام  هذا 

اإدارة  �صيا�صات  على  العمل  وجار   ، واالإدارية  املالية 

املخاطر واالمتثال و�صيا�صة واإجراءات نظم املعلومات 

تو�صع  �صوء  يف  الب�صرية  املوارد  �صيا�صة  وحتديث 

لنظام  الكامل  الت�صغيل  بعد  اأنه  كما  ال�صركة  اأعمال 

SAP  �صوف يتم مراجعة كافة االإجراءات وحتديثها 
مبا يتنا�صب مع النظام.

التغيريات  �شوء  يف  ال�شالحيات  اإجراءات  حتديث  	•
يكون  �صوف  الأعمال:  وتو�شع  ال�شركة  يف  الإدارية 

منظومة  اأن  من  للتاأكد  وتدقيق  مراجعة  هناك 

بالكامل  تطبيقها  يتم  وال�صلطات  ال�صالحيات 

جمل�ض  ويقوم  جتاوزات.  اأو  ا�صتثناءات  اأي  وبدون 

والتعديل  ال�صالحيات  منظومة  مبراجعة  االإدارة 

عالقات  اإدارة  وتعمل  لذلك.  احلاجة  دعت  كلما 

اإدارة  مع  بالتعاون  القانونية  وال�صئون  امل�صتثمرين 

املراجعة الداخلية والتن�صيق مع جلان جمل�ض االإدارة 

بتلك  اخلا�صة  املقرتحات  تقدمي  على  ال�صلة  ذات 

التعديالت وتقدمي تقاريرها اإىل املجل�ض لتقلي�ض اأي 

خماطر حمتملة.

املوارد  تخطيط  نظام  تطبيق  م�شروع  ا�شتمرار  	•
)التكنولوجيا(  على  الرتكيز  اإن   :ERP  system
مالمح  اأبرز  من  ودقتها  البيانات  توفري  يف  ودورها 

2012م.   العام  منذ  ال�صركة  تعي�صها  التي  التطورات 

برامج  اأحدث  يف  باال�صتثمار  ال�صركة  قامت  لقد 

تخطيط املوارد وهو SAP والذي يتنا�صب مع طبيعة 

خ�صو�صية  مع  يتالءم  ومبا  الت�صنيعية  الن�صاط 

والعمل م�صتمر  والوظائف.  ال�صركة  العمل يف  منوذج 

ال�صتكمال تطبيق هذا الربنامج خالل العام  2014م 

يعد جناح الت�صغيل يف �صركتي تكوين و�صاف االأح�صاء.

احلوكمة:  اأن�صاأت ال�صركة خالل  ممار�شات  تطوير  	•

وال�صئون  امل�صتثمرين  عالقات  اإدارة  2013م  العام 

القانونية التي من اأهم م�صئولياتها املطابقة ومتابعة 

املخاطر  ق�صم  ويتبعها  احلوكمة  باإطار  االلتزام 

واالمتثال وال�صئون القانونية  وق�صم احلوكمة و�صبط 

العامة،  والعالقات  امل�صتثمرين  وعالقات  اجلودة 

واللجان  االإدارة  جمل�ض  وقرارات  اأعمال  ومتابعة 

وهي تقوم بدورها االإ�صرايف بالتاأكد من اأن العمليات 

وال�صفافية  بامل�صوؤولية  تت�صف  االإدارية  والقرارات 

مراعاة  مع  امل�صاهمني  جميع  م�صلحة  يخدم  ومبا 

املمار�صات  واأف�صل  والت�صريعات  النظامية  التعليمات 

يف هذا املجال. وتعمل ال�صركة با�صتمرار على حتديث 

من  ي�صتجد  ح�صبما  احلوكمة  واإجراءات  �صيا�صات 

تعليمات نظامية بهذا اخل�صو�ض. 

25-  لم يتضمن تقرير المحاس��ب القانوني أية 
تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة 

المالية المنتهية في 2013/12/31م.

26-  ال توج��د توصي��ة م��ن مجل��س اإلدارة 
باستبدال المحاس��ب القانوني قبل انتهاء الفترة 

المعين من أجلها:
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2013

)القيمة باملليون ريال(
البيان

االأرباح ال�صافية بعد الزكاة 44٫4

يخ�صم : االحتياطي النظامي)4٫4(

االأرباح ال�صافية بعد جتنيب االحتياطي النظامي40

ي�صاف : االأرباح املبقاة كما يف 2013/01/01م103٫3

يخ�صم : الزيادة يف راأ�ض املال خالل العام 502013

يخ�صم توزيعات نقدية خالل العام 152013

االأرباح ال�صافية القابلة للتوزيع كما يف 2013/12/31م78٫3

يخ�صم : االأرباح املقرتح توزيعها خالل العام 2014م على امل�صاهمني بن�صية 5 % 17٫5

يخ�صم : مكافاأة اأع�صاء جمل�ض االإدارة  املقرتح توزيعها خالل العام 2014م.1٫4

االأرباح ال�صافية املبقاة  بعد التوزيعات املقرتحة.59٫4

مبوجب املادة)123( من نظام ال�صركات التي تن�ض على ) اأن ي�صمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع االأرباح 

ال�صافية( عليه فاإن جمل�ض االإدارة يرفع لل�صادة امل�صاهمني التو�صية التالية ب�صاأن االأرباح ال�صافية:

27-  التوصية بشأن األرباح الصافية:

وختامًا :
ال�صكر  بوافر  يتقدم  اأن  االإدارة  ملجل�ض  يطيب 

ال�صريفني  احلرمني  خادم  مقام  اإىل  والعرفان 

الثاين   النائب  و�صمو  االأمني  عهده  ويل  و�صمو 

وحكومتنا الر�صيدة واإىل كافة موؤ�ص�صات الدولة 

التنمية  عجلة  يف  فاعل  ب�صكل  ت�صاهم  التي 

االقت�صادية ململكتنا الغالية مبا تقدمه من دعم 

وموؤازرة مل�صاريع ال�صناعات التحويلية التي تعد 

�صركة تكوين املتطورة لل�صناعات  واحدة منها.

جلميع  �صكره  تقدمي  االإدارة  جمل�ض  ي�صر  كما 

الثقة  على  فيها  وامل�صتثمرين  ال�صركة  م�صاهمي 

التي اأولوها لنا خلدمة ال�صركة ، وال�صكر مو�صول 

لكافة العاملني بال�صركة على جهودهم املخل�صة 

التي بذلوها يف تاأدية مهامهم وواجباتهم،  واهلل 

املوفق.

                         م�ج�لس اإلدارة
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القوائم المالية الموحدة 
وتقرير مراجعي الحسابات 

2013م
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2013

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

2012    2013 اي�صاح  

املوجودات              ) باآالف الري�االت ال�صعودية (

موجودات متداولة

366،96346،084نقد وما يف حكمه

    -4،812ا�صتثمار حمتفظ به للمتاجرة

4199،536176،227ذمم مدينة 

5188،079192،192خمزون

40،25128،212م�صاريف مدفوعة مقدمًا واأر�صدة مدينة اأخرى

499،641442،715جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة 

6560،014411،851ممتلكات وم�صنع ومعدات

712،85110،141موجودات غري ملمو�صة

572،865421،992جمموع املوجودات غري املتداولة

1،072،506864،707جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني 

مطلوبات متداولة

8469،845192،362قرو�ض ق�صرية االأجل

0143،546122،884ذمم دائنة ومطلوبات اخرى

910،72555،983اجلزء املتداول من قرو�ض متو�صطة وطويلة االأجل

524،116371،229جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

988،74564،470قرو�ض متو�صطة وطويلة االأجل

117،4866،236تعوي�ض نهاية اخلدمة

96،23170،706جمموع املطلوبات غري املتداولة

حقوق امل�شاهمني

1350،000300،000راأ�ض املال

2123،88719،448احتياطي نظامي

78،272103،324اأرباح م�صتبقاه

452،159422،772جمموع حقوق امل�شاهمني

1،072،506864،707جمموع املطلوبات وحقوق امل�شاهمني
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قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

اي�صاح        2013         2012

                ) باآالف الري�االت ال�صعودية (

13731،022669،656مبيعات

)546،999()635،711(تكلفة املبيعات

95،311122،657اإجمايل الربح

486 570م�صاريف بحث وتطوير

14٫1320،03815،894م�صاريف بيع وتوزيع

1328،06621،515و15م�صاريف اإدارية وعمومية

46،63784،762 الربح من العمليات

)8،689()12،945(8 و9م�صاريف مالية

1613،6551،265اإيرادات اخرى ، ال�صايف

47،34777،338�شايف الربح قبل الزكاة 

172،9602،021زكاة

44،38775،317�شايف الربح

19ربحية ال�شهم

ربحية ال�شهم من �شايف الدخل 

1،272،15  )بالريـال ال�شعودي(

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

0،882،11   )بالريـال ال�شعودي(

ربحية ال�شهم من العمليات الأخرى )بالريـال

0،390،04   ال�سعودي(

35،000،00035،000،000املتو�صط املرجح لعدد االأ�صهم

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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ت�شكل الي�شاحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

1300،00011،91677،439389،355 يناير 2102

75،31775،317    -    -�صايف الربح لل�صنة

    -)7،532(7،532    -12املحول اإىل االحتياطي النظامي

)1،400()1،400(    -    -مكافاأة اأع�صاء جمل�ض االإدارة

)40،500()40،500(    -    -20توزيعات اأرباح

31300،00019،448103،324422،772 دي�صمرب 2012

44،38744،387    -    -�صايف الربح لل�صنة

    -4،4394،439    -12املحول اىل االحتياطي النظامي

    -)50،000(    -150،000الزيادة يف راأ�ض املال

)15،000()15،000(    -    -20توزيعات ارباح

31350،00023،88778،272452،159 دي�صمرب 2013

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

املجموعاأرباح م�صتبقاةنظاميراأ�ض املالاإي�صاح

قائمة حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنه المنتهية في 31 ديسمبر 2013

التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل

47،34777،338�صايف الربح قبل الزكاة

تعديالت ع�ن  :

 43،172 45،227ا�صتهالكات 

 1،6222،273اإطفاء موجودات غري ملمو�صة

11،3236،416م�صاريف مالية )�صايف االإطفاءات(

2،1371،753تعوي�ض نهاية اخلدمة

)76()57(ربح من ا�صتبعاد ممتلكات وم�صنع ومعدات

    -)18،953(ربح من بيع ا�صتثمارات حمتفظ بها بغر�ض املتاجرة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :

963)23،309(ذمم مدينة 

)26،544(4،113خمزون

)1،662()12،039(ذمم مدينة وم�صاريف مدفوعة مقدمًا واأر�صدة مدينة اأخرى

 2،369)79،392(ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

 106،002)21،981(النقد )امل�صتخدم يف( من العمليات

)5،992()10،665(م�صاريف مالية مدفوعة

)1،303()887(تعوي�ض نهاية اخلدمة مدفوع

)3،529()2،715(زكاة مدفوعة

 95،178)36،248(�صايف النقد )امل�صتخدم يف( من عمليات الت�صغيل

التدفقات النقدية من عمليات اال�صتثمار

)63،447()193،391(�صراء ممتلكات وم�صنع ومعدات

 377 58املتح�صل من ا�صتبعاد ممتلكات وم�صنع ومعدات

)7،746()4،332(ا�صافات اإىل املوجودات غري امللمو�صة

- 14،141�صايف احلركة يف اال�صتثمارات املحتفظ بها بغر�ض املتاجرة

)70.816()183،524(�شايف النقد امل�شتخدم يف عمليات ال�شتثمار

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

2012               2013   

                 ) باآالف الري�االت ال�صعودية (
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التدفقات النقدية من عمليات التمويل

 49،574 277،483التغري يف قرو�س ق�شرية الأجل

)28،091()20،983(التغري يف قرو�ض متو�صطة وطويلة االأجل

)551()849(مكافاآت جمل�ض االإدارة 

)40،500()15،000(توزيعات اأرباح مدفوعة ) اإي�صاح 20 (

)19،568( 240،651�شايف النقد من )امل�شتخدم يف( عمليات التمويل

 4،794 20،879�شايف التغري يف نقد وما يف حكمه

 41،290 46،084نقد وما يف حكمه ،  1 يناير 

 46،084 66،963نقد وما يف حكمه ،  31 دي�شمرب

معامالت غري نقدية :

    -50،000الزيادة يف راأ�ض املال حمول من اأرباح م�صتبقاة )اإي�صاح 1(

 849    -مكافاأة اأع�صاء جمل�ض االإدارة م�صتحقة

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

2012           2013   

                ) باآالف الري�االت ال�صعودية (

قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة( للسنه المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

التنظيم والعمليات  -  1

 �صركة تكوين املتطورة لل�صناعات )ال�صركة( ، هي �صركة م�صاهمة �صعودية ،  �صجلت يف 

ال�صجل التجاري يف اململكة العربي�������ة ال�صع�������ودية حتت رقم 2051044381 ال�صادر يف 

ال�صركة 300 مليون  راأ�صمال  يبلغ   . بتاريخ 9 حمرم 1432 )15 دي�صمرب 2010(  اخلرب 

ري�ال �صعودي وهو مق�صم اإىل 30 مليون ح�صة قيمة كل ح�صة 10 ري�االت �صعودي .

بعد موافقة هيئة �صوق املال ال�صعودي،  قامت ال�صركة بالطرح االأويل لالأ�صهم عن 

طريق عر�ض 9 ماليني �صهم لالكتتاب العام بقيمة ا�صمية تبلغ 10 ري�االت �صعودي 

لكل �صهم ،  والتي متثل 30 0/0 من االأ�صهم امل�صدرة ،  يف يناير 2012 .  مت االكتتاب 

بجميع االأ�صهم ب�صعر 26 ري�ااًل �صعوديًا لل�صهم ،  كما مت اإدراج االأ�صهم يف ال�صوق املايل 

ال�صعودي ) تداول( يف 7 فرباير 2012.

اقرتح جمل�ض االإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 17 فرباير 2013 ، زي������ادة راأ�صم����ال 

ال�ص����ركة من 300 مليون ري�ال �صعودي اإىل 350 مليون ري�ال �صعودي عن طريق ر�صملة 

جزء من االأرباح امل�صتبقاة عن طريق منح اأ�صهم جمانية للم�صاهمني، بحيث يتم توزيع 

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

العادية .  الحقًا يف 8 اأبريل 2013 ،  وافق امل�صاهمون على توزيعات االأرباح واالأ�صهم 

االإجراءات  من  االنتهاء  مت   . العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  املجانية 

القانونية للح�صول على ال�صجل التجاري املعدل .

تت�صمن الق����وائم امل����الية امل��وح����دة الق��وائ���م امل���الية لل�ص�������ركة و�ص��������ركاتها التابعة 

الت���الية والت���ي ي�ص��ار اإليه��ا ب�� )»املجموعة«( كما يلي :

�صركة م�صنع االأن�صجة املتطورة )»�صاف«(

�صركة �صناعة العبوات الفائقة )»الرتا باك«(

يتمثل ن�صاط �صركات املجموعة ،  والتي تعمل كل منها مبوجب �صجل جتاري 

م�صتقل ،  فيما يلي:

بال�صتيكية  ومنتجات  واالأغطية  ا�صتخدامها  يعاد  ال  البولي�صتريين  اأكواب  اإنتاج    -

اأخرى متعلقة بها .

- اإنتاج البال�صتيك غري املغزول 

-  اإنتاج م�صغرات القوارير من بي اي تي ) البويل ايثلني ترييفثاليت ( املعدة م�صبقًا .

2  -   ملخ�س لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية

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

العربية ال�صعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني . اإن ال�صيا�صات 

املحا�صبية املهمة املتبعة من قبل املجموعة هي على النحو االآتي :

العرف املحا�شبي 

قيا�ض  لت�صمل  تعديلها  بعد  التاريخية  التكلفة  لعرف  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  ُتعد 

اال�صتثمارات املحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة .

اأ�ش�س توحيد القوائم املالية

ت�صمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�صركة وال�صركات التابعة لها التي متار�ض 

ال�صركة �صيطرة عليها .  مت حذف جميع املعامالت واالأر�صدة اجلوهرية بني �صركات 

املجموعة عند اإعداد القوائم املالية املوحدة .

ا�شتخدام التقديرات

يف  عليها  املتعارف  املحا�صبية  للمبادئ  وفقًا  املوحدة  االأولية  املالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 

املوجودات  مبالغ  على  توؤثر  وافرتا�صات  تقديرات  ا�صتخدام  ال�صعودية  العربية  اململكة 

واملطلوبات واالإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة كما بتاريخ القوائم املالية، وكذلك 

مبالغ االإيرادات وامل�صاريف خالل تلك الفرتة .  وبالرغم من اأن هذه التقديرات مبنية على 

اأف�صل ما توفر لالإدارة من معلومات عن االأحداث واالإجراءات احلالية ، اإال اأنه من املمكن 

اأن تختلف النتائج الفعلية يف النهاية عن هذه التقديرات .

ن�صبة امللكية الفعلية

20132012

٪100%100

٪100%100
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

حتقيق اليرادات

اخل�صم  بعد  بال�صايف  وتظهر  العمالء  اإىل  الب�صاعة  ت�صليم  عند  املبيعات  تتحقق 

التجاري اأو خ�صم الكميات .

م�شاريف بحث وتطوير

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

تكبدها فيها .

م�شاريف بيع وتوزيع وم�شاريف اإدارية وعمومية

تتمثل م�صاريف البيع والتوزيع ب�صكل رئي�صي بالتكاليف التي متت لتوزيع وبيع منتجات 

املجموعة . وت�صنف امل�صاريف االخرى كم�صاريف اإدارية وعمومية . 

تت�صمن امل�صاريف االإدارية والعمومية امل�صاريف املبا�صرة وغري املبا�صرة والتي ال تتعلق 

ب�صكل مبا�صر بتكالي��������ف االإنتاج وفقًا للمعايري املحا�صبية املتعارف عليها . ويتم توزيع 

امل�صاريف، اإذا دعت احلاجة لذلك ، بني م�صاريف اإدارية وعمومية وتكلفة املبيعات 

على اأ�صا�ض ثابت .

نقد وما يف حكمه

عالية  �صيولة  وا�صتثمارات ذات  الطلب  وودائع حتت  نقد  وما يف حكمه  النقد  يت�صمن 

ميكن حتويلها اإىل نقد خالل ثالثة اأ�صهر اأو اأقل .

ا�شتثمارات يف و�شائل مالية

ت�صنف اال�صتثمارات يف و�صائل مالية على اأ�صا�ض نية ال�صركة من هذه اال�صتثمارات.    

مت  حيث  للمتاجرة،  بها  املحتفظ  اال�صتثمارات  �صمن  ا�صتثماراتها  ال�صركة  �صنفت 

امتالكها ب�صكل اأ�صا�صي لبيعها يف امل�صتقبل القريب . تظهر االأوراق املالية املحتفظ بها 

للمتاجرة بالقيمة العادلة ، وتكون االأرباح واخل�صائر املحققة وغري املحققة املتعلقة بها 

م�صمولة يف قائمة الدخل املوحدة .

خمزون

يظهر املخزون على اأ�صا�ض التكلفة اأو �صايف القيمة القابلة للتحقيق اأيهما اأقل .  حتدد 

التكلفة على اأ�صا�ض متو�صط التكلفة املرجح . تت�صمن تكلفة الب�صاعة اجلاهزة  تكلفة 

املواد والعمالة وح�صة منا�صبة من التكاليف ال�صناعية املبا�صرة .

ممتلكات وم�شنع ومعدات 

تظهر املمتلكات وامل�صنع واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل اال�صتهالكات املرتاكمة . تعترب 

فتعترب  التح�صينات  م�صاريف  اأما   ، اإيرادية  م�صاريفا  وال�صيانة  االإ�صالح  م�صاريف 

م�صاريفا راأ�صمالية . ويجري احت�صاب اال�صتهالكات عليها على اأ�صا�ض حياتها العملية 

املقدرة وذلك با�صتعمال طريقة الق�صط الثابت . ويتم اإطفاء التح�صينات على املاأجور 

اأو املتبقي من مدة عقد االإيجار  اأ�صا�ض احلياة العملية املقدرة لهذه التح�صينات  على 

اأيهما ينتهي اأواًل .  اإن ن�صب اال�صتهالك املقدرة للبنود الرئي�صية لهذه املوجودات هي 

على النحو التايل :

الن�صبة         

مباين وحت�صينات على املاأجور                                3  - 4 %

م�صنع واآالت ومعدات                         10 – 33٫3 %

�صيارات                                     20 – 25 %

اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية               15 – 33٫3 %

اأ�صا�ض  على  املتطورة  االأن�صجة  م�صنع  ل�صركة  اململوكة  لالآالت  اال�صتهالكات  حتت�صب 

ن�صبة االإنتاج ال�صنوي اإىل كامل القدرة االإنتاجية.

تكاليف القرتا�س

ت�صاف تكاليف االقرتا�ض التي تعود مبا�صرة اإىل �صراء اأو اإن�صاء اأو اإنتاج االأ�صل املوؤهل 

اإىل تكلفة ذلك االأ�صل حتى ي�صبح جاهزًا لال�صتخدام املرجو منه . يتم حتميل تكاليف   
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االأخرى على امل�صاريف خالل الفرتة التي يتم تكبدها فيها .

النخفا�س يف قيمة الأ�شول 

تقوم االإدارة بتاريخ كل قوائم مالية مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات غري املتداولة 

للتاأكد من عدم وج�ود موؤ�صر يدل على انخفا�ض يف قيمة تلك االأ�صول ، ويف حالة وجود 

قيمة  اإىل  للتو�صل  االأ�صول  لتلك  لال�صرتداد  املقدرة  القيمة  يتم حتديد   ، املوؤ�صر  هذا 

االنخفا�ض يف االأ�صول ) اإن وجدت ( ، ويف حالة عدم قدرة االإدارة على تقدير القيمة 

لال�صرتداد  القابلة  القيمة  بتقدير  االإدارة  تقوم  االأ�صول،  الإحدى  لال�صرتداد  القابلة 

لكامل الوحدة االإنتاجية التي يعود اإليها ذلك االأ�صل .

املقدرة  قيمته  لت�صاوي  االإنتاجية(  الوحدة  )اأو  لالأ�صل  الدفرتية  القيمة  تخفي�ض  يتم 

يتم   . الدفرتية  اأقل من قيمته  االإنتاجية(  الوحدة  االأ�صل )اأو  اأن  لال�صرتداد يف حالة 

ت�صجيل اخل�صارة الناجتة عن التخفي�ض يف قيمة االأ�صل كم�صروف ف�ور حدوثه .

عند عك�ض قيمة االنخفا�ض يف االأ�صل يف الفرتة الالحقة، يتم تعديل القيمة الدفرتية لالأ�صل 

)اأو الوحدة االإنتاجية( بزيادتها اإىل القيمة املقدرة لال�صرتداد املعدلة ب�صرط اأال تتعدى هذه 

الزيادة القيمة الدفرتية لالأ�صل فيما لو مل يتم تخفي�ض قيمة االأ�صل )اأو الوحدة االإنتاجية( 

يف الفرتات ال�صابقة . يتم اإثبات قيمة العك�ض يف خ�صارة التخفي�ض كايراد عند حدوثه .

موجودات غري ملمو�شة

�صمن  م�صتقبلية  منفعة  لها  يكون  اأن  املتوقع  من  التى  امللمو�صة  غري  املوجودات  تدرج 

املوجودات غري املتداولة .  متثل املوجودات غري امللمو�صة اأتعاب تقييم القرو�ض وبرامج 

احلا�صب االآيل وتكاليف تطوير النظام .

تتعلق اأتع�اب تقييم القرو�ض بقرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي ، والتي يتم 

اإطفاوؤها على مدة القرو�ض .

اإن تكاليف تطوير نظام تخطيط موارد ال�صركة )اإي اآر بي( هي تكاليف متكبدة لتطبيق 

اأنظمة جديدة ويتم اإطفاوؤها على مدى خم�ض �صنوات من تاريخ تطبيقها بالكامل.

توزيعات اأرباح   

يتم قيد االأرباح كمطلوبات عند املوافقة عليها يف االجتماع ال�صنوي للجمعية العمومية .

حتويل العمالت الأجنبية

التحويل  باأ�صعار  ال�صعودي  الري�ال  اإىل  اأجنبية  بعمالت  تتم  التي  املعامالت  حت�������ول 

ال�صائدة عند اإجراء املعاملة . وحتول املوجودات واملطلوبات النقدية القائمة بعمالت 

اأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة اإىل الري�ال ال�صعودي باالأ�صعار ال�صائدة 

العمالت  حتويل  اأو  الت�صديدات  عن  الناجتة  واخل�صائر  االأرباح  اإن   . التاريخ  ذلك  يف 

االأجنبية م�صمولة يف قائمة الدخل املوحدة .

تعوي�س نهاية اخلدمة 

يتم عمل خم�ص�ض يف القوائم املالية املوحدة لتعوي�ض نهاية اخلدمة ،  الذي ي�صتحق 

التي  الفرتة  اأ�صا�ض  على   ، ال�صعودي  والعمال  العمل  نظام  ملتطلبات  وفقًا  للموظفني 

اأم�صاها املوظف يف اخلدمة .

الزكاة 

 تخ�صع املجموعة الأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�صعودية . يتم 

تقدمي الزكاة لل�صركة و�صركاتها التابعة على ا�صا�ض موحد يف القوائم املالية املوحدة 

اأ�صا�ض  على  للمجموعة  الزكاة  احت�صاب  يتم   . املتقدمة  لل�صناعات  تكوين  ل�صركة 

التقديرات  يف  فروقات  اأية  تقيد   . الزكوي  الوعاء  اأ�صا�ض  على  وحتت�صب  اال�صتحقاق 

عن الربط النهائي عند املوافقة عليه وعندها يتم ت�صوية املخ�ص�ض.  ميثل خم�ص�ض 

الزكاة يف القوائم املالية املوحدة الزكاة امل�صتحقة على ال�صركة و�صركاتها التابعة . 
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عقود الإيجار

ت�صنف عقود االيجار كعقود اإيجار راأ�صمالية اذا ترتب على عقد االإيجار حتويل جوهري 

. وت�صنف جميع  امل�صتاأجر  اإىل  العقد  باالأ�صل مو�صوع  املتعلق�ة  امللكية  ملنافع وخماطر 

عقود االإيجار االأخرى كعقود اإيجار ت�صغيلية . حتمل االإيجارات امل�صتحقة مبوجب عقود 

با�صتخدام  وذلك  الت�صغيلي  االإيجار  عقد  فرتة  خالل  الدخل  على  الت�صغيلي  االإيجار 

طريقة الق�صط الثابت .

التقارير القطاعية  

ميثل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف املجموعة التي تقوم باالإنتاج اأو تقدمي خدمات وهي 

ما ي�صمى )قطاعات ح�صب االأن�صطة(، اأو تلك التي تقوم باالإنتاج اأو تقدمي اخلدمات يف 

نطاق بيئة اقت�صادية حمددة وهي ما ي�صمى )بالقطاعات ح�صب املناطق اجلغرافية(، 

القطاعات  ومنافع  خماطر  عن  املختلفة  ومنافعه  خماطره  قطاع  لكل  يكون  اأن  على 

االأخرى.

نقد وما يف حكمه   -  3

عالية  �صيولة  ذات  وا�صتثمارات  الطلب  وودائع حتت  نقد  وما يف حكمه  النقد  يت�صمن   

ميكن حتويلها اإىل نقد خالل ثالثة اإ�صهر اأو اأقل . كما يف 31 دي�صمرب 2013 و 2012 ،  

متثل نقد وما يف حكمه بالكامل يف نقد وار�صدة لدى البنوك .

ذمم مدينة      -  4

ذمم مدينة جتارية - اأخرى

  -  جهات ذات عالقة ) اإي�صاح 13 ( 

مطلوب من جهات ذات عالقة ) اإي�صاح 13 (

5  -    خمزون

ب�صاعة جاهزة 

مواد خام واأعمال حتت الت�صنيع ومواد تعبئة 

قطع غيار غري خم�ص�صة للبيع 

ب�صاعة يف الطريق

42،73455،599

105،997104،603

32،50531،042

7،140948

188،079192،192

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

20132012

171،759159،887

27،58816،264

18976

199،536176،227

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

20132012
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ممتلكات وم�شنع ومعدات    - 6

اإن املباين واملرافق االإنتاجية لل�صركة و�صركة م�صنع االأن�صجة املتطورة )»�صاف«( مقامة على اأر�ض مملوكة ل�صركة �صقيقة . 

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

مباين وحت�صينات

على املاأجور

م�صنع واآالت

 ومعدات

اأثاث وتركيبات�صيارات

ومعدات مكتبية

اأعمال راأ�صمالية

قيد التنفيذ

املجموع

التكلفة

 760،721 84،345 7،017 3،876 593،013 172،470 يناير 2013

 193،391 190،016 348 143 2،721 163اإ�صافات

)227(    -    -)227(    -    -ا�صتبعادات

    -)19،339( 284    - 19،055    -حتويالت

 953،885 255،022 7،649 3،792 614،789 3172،633 دي�صمرب 2013

ال�شتهالكات

 348،870    - 6،101 3،134 321،262 118،373 يناير 2013

 45،227    - 401 305 42،750 1،771املحمل على ال�صنة

)226(    -    -)226(    -    -ا�صتبعادات

 393،871    - 6،502 3،213 364،012 3120،144 دي�صمرب 2013

�شايف القيمة الدفرتية 

 560،014 255،022 1،147 579 250،777 3152،489 دي�صمرب 2013

 411،851 84،345 916 742 271،751 3154،097 دي�صمرب 2012
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اأر�ض  على  مقامة  الفائقة  العبوات  �صناعة  ل�صركة  االإدارة  ومبنى  خمازن  اإن 

م�صتاأجرة باإيجار رمزي من الغرفة التجارية وال�صناعية بجدة لفرتة 14 �صنة 

من 27 ربيع االأول 1419 )22 يوليو 1998( . مت متديد فرتة عقد االإيجار اإىل 

30 اأبريل 2016 . تتوقع اإدارة ال�صركة متديد العقد عند انتهائه.

تتعلق االأعمال الراأ�صمالية قيد التنفيذ يف 31 دي�صمرب 2013 ب�صكل رئي�صي بعدة 

اأخرى التى كانت قيد التنفيذ كما يف  اإ�صافات للمرافق االإنتاجية وحت�صينات 

اأن تبداأ املرافق االإنتاجية باالإنتاج التجاري اعتبارًا  ال�صنة . من املتوقع  نهاية 

املر�صملة كجزء من  املالية  بلغت امل�صاريف   . االأول من عام 2014  الربع  من 

مليون   2،4 مبلغ   2013 دي�صمرب   31 يف  كما  التنفيذ  قيد  الراأ�صمالية  االأعمال 

ري�ال �صعودي )0،8 مليون ري�ال �صعودي عام 2012 ( .

موجودات غري ملمو�شة  -  7

التكلفة   

1 يناير  

اإ�صافات خالل ال�صنة   

تعديالت     

31 دي�صمرب 

الإطفاءات

1 يناير 

املحمل لل�صنة

تعديالت     

31 دي�صمرب  

�شايف القيمة الدفرتية

31 دي�صمرب

ت�شهيالت بنكية  -  8

لدى املجموعة اتفاقيات ت�صهيالت قرو�ض مع بنوك جتارية حملية تتمثل يف �صحوبات 

على املك�صوف وقرو�ض ق�صرية ومتو�صطة وطويلة االأجل واعتمادات م�صتندية وخطابات 

�صمان .  تخ�صع القرو�ض مبوجب هذه الت�صهيالت مل�صاريف مالية على اأ�صا�ض املعدالت 

ال�صائدة بال�صوق وهي م�صمونة ب�صكل اأ�صا�صي ب�صمانات م�صرتكة . تت�صمن الت�صهيالت 

�صروطًا تتطلب املحافظة على ن�صب مالية معينة و�صروط اأخرى .

قرو�س متو�شطة وطويلة الأجل  -  9

قرو�ض جتارية  

قرو�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي  

 

ينزل : اجلزء املتداول

 قرو�س جتارية

بنوك جتارية حملية  مع  االأجل  متو�صطة  لقرو�ض  اتفاقيات خمتلفة  املجموعة  اأبرمت 

لتمويل م�ص���اريف راأ�صمالية والإعادة هيكلة ديونها،  بلغ الر�صيد القائم منها كما يف 

نهاية ال�صنة ، 70 مليون ري�ال �صعودي )66،3 مليون ري�ال �صعودي عام 2012( . اإن هذه 

القرو�ض م�صمونة ب�صكل رئي�صي ب�صندات الأمر و�صمانات م�صرتكة وتخ�صع مل�صاريف 

مالية بح�صب املعدالت ال�صائدة بال�صوق .

الحقًا يف عام 2014 ،  ا�صتلمت �صياف قر�صًا جديدًا من �صندوق التنمية ال�صناعية 

ال�صعودي مببلغ 56،4 مليون ري�ال �صعودي حيث ا�صتخدمت مبلغ 56 مليون ري�ال �صعودي 

من القر�ض لت�صديد قر�ض جتاري متو�صط االأجل .

14،07213،753 

1،6222،273 

- )1،954(

15،69414،072 

12،85110،141 

24،21318،421 

4،3327،746

-)1،954(

28،545 24،213 

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

20132012

70،00066،333 

29،47054،120 

99،470 120،453 

)10،725()55،983(

88،745 64،470 

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

20132012
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قرو�س �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

لتمويل  ال�صعودي  ال�صناعية  التنمية  �صندوق  مع  قرو�ض  اتفاقيات  املجموعة  اأبرمت 

بناء مرافق م�صانع املجموعة . بلغ الر�صيد الق�ائم لهذه القرو�ض كما يف نهاية ال�صنة 

مبلغ 29،47 ملي�ون ري�ال �صعودي )54،1 مليون ري�ال �صعودي عام 2012( . ال تخ�صع 

القرو�ض الأي م�صاريف مالية دورية . اإن القرو�ض م�صمونة برهن ممتلكات وم�صنع 

ومعدات �صركات املجموعة وقطعتي اأر�ض مملوكتني ل�صركة �صقيقة .  اإن اأتعاب تقييم 

القر�ض البالغة 11،7 مليون ري�ال �صعودي مت تاأجيلها ويتم اإطفاوؤها على مدة القرو�ض . 

وافق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي على منح قر�ض جديد مببلغ 125،7 مليون 

اإن�صاء مرافق االإنتاج اجلديدة ل�صركة م�صنع االأن�صجة املتطورة  ري�ال �صعودي لتمويل 

)�صاف( . يتم �صداد القر�ض  على 14 دفعة ن�صف �صنوية غري مت�صاوية تبداأ اعتبارًا 

�صركة  قامت   ، ال�صنة  لنهاية  الحقًا   .)2015 يوليو   31 )املوافق   1436 �صوال   15 من 

م�صنع االأن�صجة املتطورة ب�صحب مبلغ 56،4 مليون ري�ال �صعودي من جمموعة القر�ض 

البالغ 125،7 مليون ري�ال �صعودي .  اإن القر�ض م�صمون مقابل رهن ممتلكات وم�صنع 

ومعدات �صركة االأن�صجة املتطورة و�صركاتها ال�صقيقة و�صمانات م�صرتكة من ال�صركة.   

قر�ض  لت�صديد  ا�صتخدامه  ومت  القر�ض  من  �صعودي  ري�ال  مليون   56 مبلغ  �صحب  مت 

جتاري متو�صط االأجل .

�صروطًا  التجارية  والقرو�ض  ال�صعودي  ال�صناعية  التنمية  �صندوق  قرو�ض  تت�صمن 

تتطلب املحافظة على ن�صب مالية معينة و�صروط اأخرى .

اإن جمم����وع ا�صتحقاقات القرو�ض املتو�صطة والطويلة االأجل القائمة كما يف 31 دي�صمرب 

2013 هي كما يلي : 

201410،725

201510،925

201626،000

201714،600

201827،800

9،420بعد 2018

99،470

) باآالف الري�االت ال�صعودية (
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23،980106،812

130604

15،54511،822

3،8913،646

43،546122،884

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

20132012

6،2365،786 

2،1371،753 

)887()1،303(

7،4866،236 

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

20132012

العالقةاال�صم

�صركات �صقيقةجمموعة �صركات العثمان

م�صاهمالع�صو املنتدب ورئي�ض اللجنة التنفيذية

ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى  - 10

ذمم دائنة  -  جتارية  

مطلوب اإىل جهات ذات عالقة )اإي�صاح 13(  

م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات اأخرى  

زكاة م�صتحقة ) اإي�صاح 17 (  

  

تعوي�س نهاية اخلدمة   - 11

1 يناير  

خم�ص�ض اإ�صايف خالل ال�صنة  

خم�ص�ض م�صتخدم 

31 دي�صمرب  

12  - احتياطي نظامي

مت�صيًا مع متطلبات نظام ال�صركات يف اململكة العربية ال�صعودية ، تقوم ال�صركة بتكوين   

احتياطي نظامي بتحويل ن�صبة 10% من �صايف الربح حتى يبلغ االحتياطي 50% من 

راأ�ض املال .  اإن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كاأرباح .

معامالت مع جهات ذات العالقة     - 13

تتمت   . عالقة  ذات  جهات  مع  بالتعامل  االعتيادية  اأن�صطتها  خ�الل  املجموعة  تقوم   

املوافقة على االأ�صعار و�صروط الدفع من قبل االإدارة لكل �صركة �صقيقة .  خالل ال�صنة. 

اأجرت املجموعة معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية :

فيما يلي املعامالت اجلوهرية واملبالغ املتعلقة بها :

 

مبيعات اإىل �صركات �صقيقة 

تكاليف وم�صاريف حملت من �صركات �صقيقة  

تكاليف وم�صاريف حملت على �صركات �صقيقة 

خدمات اأخرى م�صتلمة  

مكافاأة ع�صو جمل�ض اإدارة  

توحيد  عند  املجموعة  �صركات  بني  العالقة  ذات  اجلهات  معامالت  جميع  حذف  مت 

القوائم املالية .

اإن املبالغ املطلوبة من واإىل جهات ذات عالقة كما يف 31 دي�صمرب 2013 و 2012 مت 

االإف�صاح عنها يف االإي�صاحني 4 و 10 على التوايل وتت�صمن ب�صكل رئي�صي اأر�صدة تتعلق 

باملعامالت املذكورة اأعاله .

م�شاريف بيع وتوزيع  - 14

تكاليف متعلقة باملوظفني 

نقل 

ديون م�صكوك يف حت�صيلها ومعدومة 

اأخرى

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)66.337()58،048(

7،0536،877 

)245()685(

3.7002،554 

1،9001،297 

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

20132012

4،2273،690

12،28910٫341

1.950698

1.5721٫165

20.03815٫894

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

20132012
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2012

3،6465،154 

2،9602،397 

- )376(

)2،715()3،529(

3،8913،646 

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

20132012

2،9602،397 

- )376(

2،9602،021 

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

20132012

م�شاريف اإدارية وعمومية  - 15

تكاليف متعلقة باملوظفني   

اأتعاب مهنية وخدمات اأخرى   

ات�صاالت وم�صاريف مكتبية اأخرى   

ا�صتهالك   

�صفر وترفيه   

م�صاريف املرافق   

اأخرى ،  ال�صايف  

اإيرادات اأخرى ، ال�شايف  - 16

تت�صمن اإيرادات اأخ�����رى ، �صايف م�ص�����اري�����ف اأخ����������رى ، رب�����ح بيع ا�صتثمار حمتفظ   

به للمتاجرة مببلغ 18،95 مليون ري�ال �صعودي .

زكاة   - 17

ت�صم العنا�صر الرئي�صية لوعاء الزكاة ما يلي :  

موجودات غري متداولة 

مطلوبات غري متداولة 

قطع غيار 

حقوق ال�صركاء – الر�صيد االفتتاحي 

�صايف الربح قبل الزكاة 

توزيعات اأرباح مدفوعة

مت تعديل بع�ض هذه املبالغ للو�صول اإىل الزكاة املحملة لل�صنة .  

فيما يلي حركة خم�ص�ض الزكاة :  

1 يناير 

خم�ص�ض لل�صنة 

زيادة خم�ص�ض �صنة �صابقة    

املدفوع خالل ال�صنة 

31 دي�صمرب  

فيما يلي الزكاة املحملة لل�صنة:  

املحمل لل�صنة احلالية 

زيادة خم�ص�ض �صنة �صابقة    

املحمل على قائمة الدخل املوحدة

ربوط قائمة

امل�صتحقة مبوجب  املبالغ  كامل  ودفع  املجموعة  ل�صركات  الزكوية  االإقرارات  تقدمي  مت 

الزكاة  تقدمي  . مت  الزكوية  ال�صهادات  االإقرارات حتى عام 2011 ومت احل�صول على 

لل�صركة و�صركاتها التابعة على اأ�صا�ض موحد من قبل املجموعة للعام 2012 ومت ا�صتالم 

�صهادة الزكاة .

متت املوافقة على الربوط الزكوية لل�صركة وال�صركات التابعة لها حتى �صنوات خمتلفة.  قامت 

ال�صركة وال�صركات التابعة لها بتقدمي اعرتا�ض على الربوط.  بلغت الزكاة االإ�صافية مقابل 

الربوط املعرت�ض عليها ، 6،8 مليون ري�ال �صعودي ) 5،7 مليون ري�ال �صعودي عام 2012 ( . اإن 

االإدارة على ثقة باأن النتيجة �صتكون ل�صاحلها ،  ولذا مل يتم قيد خم�ص�ض اإ�صايف .

17،96914،550

1،184618

5،4713،456

274283

733620

1،169715

1،2661،273

28،06621،515

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

2013

572،865421،992

96،23170،706

32،50531،042

422،772389،355

47،34777،338

15،00040،500

) بالري�االت ال�صعودية (

20132012
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ترتيبات عقود اإيجار ت�شغيلية  - 18

 

دفعات مبوجب عقود اإيجار ت�صغيلية مت قيدها

كم�صاريف خالل ال�صنة

 

بع�ض  عن  ال�صركة  على  امل�صتحقة  باالإيجارات  الت�صغيلية  االإيجار  عقود  دفعات  تتمثل 

م�صاكن املوظفني ومكاتب وم�صتودعات وار�ض امل�صنع ،  اإن فرتة عقود االإيجار املتفق 

عليها هي �صنة واحدة ،  ال توجد التزامات اإيجار م�صتقبلية جوهرية قائمة كما يف 31 

دي�صمرب 2013 .

ربحية ال�شهم    - 19

يتم احت�صاب ربحية ال�صهم بق�صمة �صايف ربح ال�صنة على املتو�صط املرجح لعدد االأ�صهم 

القائمة خالل ال�صنة والبالغ 35 مليون �صهم،  قيمة كل منها 10 رياالت �صعودي )مت 

تعديل عدد االأ�صهم اىل 35 مليون �صهم قيمة بقيمة 10 رياالت �صعودي لكل �صهم يف 

2012 لتعك�ض الزيادة يف راأ�ض املال )اي�صاح 1(( .

يتم احت�صاب ربحية ال�صهم من العمليات الرئي�صية امل�صتمرة بق�صمة الربح من العمليات 

االأ�صهم  لعدد  املرجح  املتو�صط  على  لل�صنة  والزكاة  املالية  امل�صاريف  منه  مطروحًا 

القائمة.

يتم احت�صاب ربحية ال�صهم من العمليات االأخرى بق�صمة االإيرادات االأخرى لل�صنة على 

املتو�صط املرجح لعدد اال�صهم القائمة .

توزيعات اأرباح    - 20

اأرباح مببلغ 15 مليون ري�ال �صعودي )40،5 مليون  يف عام 2013 ، مت اقرتاح وتوزيع   

ري�ال �صعودي عام 2012 ( .

2.9952٫730

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

20132012

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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معلومات القطاعات  - 21

قطاعات الأن�شطة :  

وفقًا الإجراءات اإ�صدار التقارير الداخلية يف املجموعة ، مت اعتماد قطاعات االأن�صطة من قبل االإدارة فيما يتعلق باأن�صطة املجموعة .  يتم االإعالن عن املعامالت فيما بني قطاعات االأن�صطة   

ح�صب نظام الت�صعري اخلا�ض بالتحويل الداخلي يف املجموعة .

اإن االيرادات والربح من العمليات واملمتلكات وامل�صنع واملعدات واإجمايل املوجودات   

واملطلوبات للمجموعة بح�صب قطاعات االأن�صطة هي على النحو التايل :  

اأكواب البولي�صرتين واالأغطية 

ومنتجات بال�صتيكية اأخرى

متعلقة بها

البال�صتيك غري 

املغزول

م�صغرات القوارير من 

بي اأي تي )البويل اإيثيلني 

ترييفثاليت( املعدة م�صبقًا
املجموع

2013

280،897266،647183،478731،022االإيرادات

93930،22615،47246،637الربح من العمليات

كما يف 31 دي�شمرب 2013 

100،296429،88229،836560،014ممتلكات وم�صنع ومعدات

361،962594،162116،3821،072،506اإجمايل املوجودات

234،817340،42445،106620،347اإجمايل املطلوبات

2012

243،130250،880175،646669،656االإيرادات

22،66436،69325،40584،762الربح من العمليات

كما يف 31 دي�شمرب 2012

92،158285،63934،054411،851ممتلكات ومعدات

279،007440،017145،683864،707اإجمايل املوجودات

204،033178،39459،508441،935اإجمايل املطلوبات

) باآالف الرياالت ال�صعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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القطاعات ح�شب النطاق اجلغرايف :

اإن جميع موجودات املجموعة الت�صغيلية تقع يف اململكة العربية ال�صعودية .

التزامات وارتباطات  - 22

كما يف 31 دي�صمرب ، كان لدى املجموعة االلتزامات واالرتباطات االآتية :

 

 

اعتمادات م�صتندية 

خطابات �صمان 

التزامات راأ�صمالية  

القيمة العادلة  - 23

اإن القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة املالية تقارب القيمة الدفرتية .

اأرقام املقارنة  - 24

جرى اإعادة تبويب بع�ض اأرقام العام 2012 لتتفق مع العر�ض للعام احلايل .

5،27321،096 

33،00530،456 

25،680142،900 

) باآالف الري�االت ال�صعودية (

20132012

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013



السادة المساهمين
شركة تكوين المتطورة للصناعات 
الخبر ،  المملكة العربية السعودية

نطاق المراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة ل�صركة تكوين املتطورة لل�صناعات )»ال�صركة«( ) �صركة م�صاهمة �صعودية( وال�صركات التابعة لها )»املجموعة«( كما يف 31 دي�صمرب 2013 وقوائم الدخل وحقوق امل�صاهمني 

والتدفقات النقدية املوحدة لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ واالإي�صاحات من رقم 1 اإىل 24 املعتربة جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة املع�������دة من قبل ال�صركة وفقًا لن�ض املادة 123 من نظام ال�صركات واملقدمة 

لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها .  اإن هذه القوائم املالية املوحدة هي م�صوؤولية اإدارة ال�صركة واأن م�صوؤوليتنا هي اإبداء راأينا على هذه القوائم املالية املوحدة بناء على املراجعة التي اأجريناها .

لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�صعودية،  وتتطلب تلك املعايري اأن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للح�صول على درجة معقولة من القناعة فيما يتعلق بخلو القوائم 

املالية املوحدة من اأية اأخطاء جوهرية .  ت�صتمل اإجراءات املراجع�ة على فح�ض اختباري للم�صتندات املوؤيدة للمبالغ واملعلومات التي حتتويها القوائم املالية املوحدة ،  كما ت�صتمل على تقييم املعايري املحا�صبية املتبعة 

والتقديرات املهمة التي ا�صتعملتها االإدارة وعلى تقييم عر�ض القوائم املالية املوحدة ككل .  ويف اعتقادنا اأن مراجعتنا ت�صكل اأ�صا�صا معقوال ن�صتند عليه يف اإبداء راأينا .

رأي مطلق
براأينا،  اإن القوائم املالية املوحدة تظهر بعدل ،  من كاف�ة النواح�ي اجلوهري�ة،  املرك�ز املايل املوحد للمجموعة كما يف 13 دي�صمرب 2013 ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ 

وفقًا ملعايري املحا�صبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�صعودية املالئمة لظروف املجموعة، كما تتفق مع متطلبات نظام ال�صركات والنظام االأ�صا�صي لل�صركة فيما يتعلق باإعداد وعر�ض هذه القوائم املالية املوحدة .  
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