


الـتـقـريــر الـسـنــوي 2020م 2

خريطة املواقع اجلغرافية
 ألعمال الشركة



خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

 صاحب السمو امللكي 
األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء  ووزير الدفاع



الـتـقـريــر الـسـنــوي 2020م 4



صاحب السمو امللكي
األمري أحمد بن فهد بن سلمان

 نائب أمري املنطقة الشرقية

صاحب السمو امللكي 
األمريسعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود 

أمري املنطقة الشرقية



الـتـقـريــر الـسـنــوي 2020م 6

20
19

ي 
ـو

ـنـ
س

الـ
ـر 

ريـ
قـ

ـتـ
ال

6



7الـتـقـريــر الـسـنــوي 2020 م

13

9

10
16

13
47

21
119

أعضاء  جملس
 اإلدارة

ييين  لتنفيذ ا ر كبا
وممثلو الشركة 

لدى  هيئة السوق 
املالية

الرؤية
 والرسيالة والقييم 

كلمة رئيس 
جملس اإلدارة

أغييراض  عيين  نبييذة 
ونشاط الشركة

االفصيياح  متطلبييات 
السيينوي  التقرير  يف 

لعام 2020م

املوحييدة  املالييية  القوائييم 
وتقرييير مراجعييي احلسييابات 

2020م





9

9الـتـقـريــر الـسـنــوي 2020 م

تخت����ص �ش���ركة تكوي���ن يف امت���اك وتطوي���ر وتوظيف 

اأحدث تكنولوجي���ا البوليمر من اأجل اإنتاج عبوات عالية 

اجلودة للمنتجات وكذلك الأقم�ش���ة غري املن�شوجة التي 

ت�ش���تخدم لل�ش���لع ال�ش���تهاكية �ش���ريعة التداول وال�شلع 

ال�ش���تهاكية يف ال�شرق الأو�ش���ط والعامل، وتركز ب�شكل 

اأ�شا�ش���ي على اأن ت�ش���بح ال�ش���ريك ال���ذي تختاره كربى 

ال�شركات العاملية للمن�شوجات املتطورة. كما اأن ال�شركة 

تعم���ل على حتقيق ر�ش���التها من خال فه���م احتياجات 

عمائه���ا وحتفيز الكوادر التابعة له���ا لتلبية احتياجات 

ال�ش���وق والعماء من خال ا�ش���تخدام اأحدث التقنيات 

والتجهي���زات لتطوي���ر اأ�ش���اليب الإنتاج واجل���ودة. كما 

ت�ش���عى ال�شركة اإىل الرتكيز على ال�ش���راكة طويلة املدى 

مع عمائها يف الأ�شواق العاملية واملحلية والتاأثري اإيجابًا 

على اأ�ش���حاب امل�ش���الح املرتبطني بها وذلك من خال 

العم���ل مبهنية واحرتافية من خال ال�ش���تخدام الأمثل 

ملرافقها الت�ش���نيعية والإ�ش���راف املتوا�شل على خطوط 

اإنتاجها يف اململكة العربية ال�شعودية وخارجها.

النزاهة واالحرتام
حتر�ص ال�ش���ركة على العمل بنزاهة و�شفافية والعمل على 

تعزيز العاقات القائم���ة على الثقة والحرتام املتبادل مع 

العماء وال�شركاء.

اجلودة واالمتياز
رفع الكفاءة الإنتاجية لل�شرك���ة وفق اأف�شل معايري اجلودة 

لتعزيز نتائجها املالي���ة وعوائدها وتقدمي اأف�شل اخلدمات 

للعم���اء يف اململك���ة وخارجه���ا وتعزي���ز م�شت���وى ر�شاهم 

وولئهم لل�شركة.

الفريق املتضامن
ا�شتقط���اب املوظفني ذوي الكف���اءات العالي���ة وتاأمني بيئة 

عمل �شليم���ة ومت�شامن���ة وتاأمني و�شائل الراح���ة ملوظفيها 

وتدريبه���م ليقوموا باإمت���ام مهامهم الوظيفي���ة على النحو 

الأمث���ل وتنمي���ة مواردها الب�شري���ة والرتكيز عل���ى تدريب 

موظفيه���ا لتحقيق مبادئ الإدارة ال�شليم���ة التي جتمع بني 

منو ال�شركة ورفاهية ال�شركاء.

الفعالية والكفاءة
ت�شخري املوارد باأكرث الو�شائل فعالية وكفاءة لتفادي الهدر 

وحتقيق اأف�شل النتائج.

املسؤولية االجتماعية
امل�شوؤولي���ة  معاي���ري  وف���ق  والأح���كام  القوان���ني  كل  اّتب���اع 

الجتماعية ودعم الن�شاطات الجتماعية.

املسؤولية جتاه البيئة
اللت���زام مبعاي���ري املحافظ���ة عل���ى البيئ���ة  يف كل اأعمالها 

ون�شاطاتها.

ت�شعى �شرك���ة تكوين لأن حتتل موقع���ًا رياديًا 

يف جم���ال ال�شناع���ات التحويلي���ة ملنتج���ات 

البوليمرات التغليفية امل�شتخدمة يف الب�شائع 

و�شناع���ة  ال���دوران  �شريع���ة  ال�شتهاكي���ة 

ال�ش���رق  اأ�ش���واق  يف  امل�شتهلك���ني  منتج���ات 

الأو�ش���ط والع���امل. كما ت�شع���ى اإىل اأن ت�شبح 

رائدة ومتميزة يف حتقي���ق ا�شتثمارات رابحة 

وتنمية وتطوير ن�شاطاتها وتعزيز عاقتها مع 

�شركائها وعمائها وك�شب ر�شائهم وولئهم.

الرسالة

القيم

الرؤية



أعضاء جملس اإلدارة  

األستاذ/   عبداحملسن حممد العثمان
رئيس جملس اإلدارة

األستاذ/ جميل عبداهلل امللحم
عضو جملس اإلدارة املنتدب

الدكتور/   سليمان عبدالعزيز  التويجري
نائب رئيس جملس اإلدارة

األستاذ/  جورج انطونيوس إبراهام
عضو جملس اإلدارة

األستاذ/  خالد ناصر املعمر
عضو جملس اإلدارة

األستاذ/  صالح بن حسن العفالق
عضو جملس اإلدارة

األستاذ/  حسان بن عصام  قباين
عضو جملس اإلدارة
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كلمة 
رئيس مجلس اإلدارة

ي�شرين اأن اأقدم لكم التقرير ال�شنوي التا�شع ل�شركة تكوين عن 

2020/12/31م   املنتهية يف  املالية  لل�شنة  ال�شركة  واآداء  اأعمال 

والذي يعد اأحد اأهم امل�شادر للمعلومات والبيانات التي يحتاجها 

امل�شاهم وامل�شتثمر للتعرف على اأنواع الأن�شطة الرئي�شية لل�شركة 

املايل  العام  اأداء  وم�شتوى  اإدارتها  وهيكلة  ا�شتثماراتها  وطبيعة 

2020م، 

وت�أتي اأهمية تقرير جمل�س الإدارة يف كونه:

وهو  امل�شاهمني   ثقة  ويعزز  القرار  واإتخاذ  للتخطيط  اأداة 

امل�شدر الرئ�شي لاإف�شاح وال�شفافية للبيانات واملعلومات. كما 

ال�شركة  و�شع  الذي  امل�شالح  اأ�شحاب  مع  التوا�شل  و�شيلة  اأنه 

احلايل و تطور اأعمالها وخططها امل�شتقبلية.

�شهدت اململكة العربية ال�شعودية يف مطلع مار�ص 2020، اجلائحة 

 .)COVID-19( العاملية الكبرية ب�شبب فريو�ص كورونا اجلديد

وقد اأحدث تف�شي املر�ص وقرارات احلظر والإجراءات الحرتازية 

التي اتخذتها اململكة لل�شيطرة على اجلائحة تغري جوهري يف جميع 

الأن�شطة وتاأثري يف القت�شاد ب�شكل عام. 

وقد �شكلت تلك الإجراءات حتديًا كبريًا ل�شركة تكوين و�شركاتها 

ا�شتباقي  ب�شكل  ال�شركة  واإتخذت  2020م  العام  خال  التابعة 

الت�شغيل  جمريات  وتغيري  الوقائية  الإجراءات  من  جمموعة 

اآثار اجلائحة، وقامت ال�شركة بتعديل  ا�شتجابة ملا و�شلت اليه 

بع�ص العمليات لتتوافق مع اإر�شادات ال�شحة وال�شامة حلماية 

نحو  على  التوريد  عملية  وتاأمني  واملوردين،  والعماء  املوظفني 

الدعم  من  وال�شتفادة  الأعمال  يف  انقطاع  اأي  لتجنب  �شل�ص 

املعلن عنه من قبل احلكومة للقطاع اخلا�ص. 

Covid-19 على نتائج  تاأثري جائحة  مما قلل وهلل احلمد من 

اخلطوات  ب�شبب  2020م  للعام  املالية  الفرتات  خال  ال�شركة 

تنوع  و  املتغريات  مع  التعامل  و�شرعة  ال�شركة  اتخذتها  التي 

منتجات ال�شركة.

ومل يدخر جمل�ص الإدارة و�شعًا يف تاأدية ر�شالته مبا يخدم هدف 

تطوير اأعمال ال�شركة لت�شتمر يف احلفاظ على ريادتها لاأ�شواق 

الأداء  م�شتوى  ورفع  م�شاهميها،  و  عماءها  تطلعات  وحتقيق 

مع  عاقات  تطوير  على  والعمل  جديدة  اأ�شواق  اىل  والدخول 

عماء جدد يف داخل و خارج اململكة مبا يحقق اإدارة راأ�ص املال 

العامل والت�شغيلي بكفاءة اأعلى.

النتائج  يف  الإيجابيات  من  العديد  ذلك  نتيجة  حتقق  وقد 

بني  التي  املالية  النتائج  يف  باإيجابيات  عك�شت  التي  الت�شغيلية 

ايديكم يف هذا التقرير  اأهمها:

حتقيق حت�شن يف الأرباح النقدية من 9 مليون ريال يف عام   -

اأي بن�شبة زيادة    2020 91 مليون ريال يف عام  اإىل   2019

بلغت حوايل %1011. 

تكلفة  تخفي�ص  يف  املبادرات  من  العديد  ال�شركة  اتخذت   -

العمالة خال العام 2020 بن�شبة 10% مقابل 2019. 

حت�شني هام�ص الربحية ريال/طن مرتي بن�شبة %14..  -

توقيع  على  املوافقة  2020م  خال  املجل�ص  قرارات  اأبرز  ومن 

اتفاقية بيع ن�شبة 70% من ح�ش�ص ملكية �شركة تكوين يف �شركة 

ل�شناعة  جوفو  �شركة  مع  »�شاف«  املتطورة  الأن�شجة  م�شنع 

تاريخ  الأن�شجة املحدودة، ال�شينية، وقد مت توقيع التفاقية يف 

2020/12/30م و�شيتم تنفيذ الفقة يف اأو ما بعد 2021/3/31م. 

الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  بقية  عن  ونيابة  نف�شي  عن  وبالأ�شالة 

يف  وم�شاندتهم  لثقتهم  للم�شاهمني  والإمتنان  بال�شكر  اأتقدم 

تكوين  ب�شركة  التنفيذية  الإدارة  فريق  واي�شًا  ال�شركة،  م�شرية 

ملا  موظفينا  وكافة  اململكة  وخارج  داخل  التابعة  و�شركاتها 

يقومون من جهود لتعزيز اأداء وم�شرية ال�شركة. 
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ال�شكل  وفق  ال�شناعي  ن�شاطها  م�شرية  ال�شركة  بداأت 

القانوين وراأ�ص املال ومراحل التطورعلى النحو التايل:

 بتاريخ 1414/05/05ه� )املوافق 1993/10/21م(، مت 

تاأ�شي�ص م�شنع العثمان للمنتجات البا�شتيكية الذي كان 

فرعًا للموؤ�ش�شة التي ميلكها الأ�شتاذ/ حممد عبد اهلل زيد 

العثمان وقد بلغ راأ�ص مال امل�شنع حينها )1،000،000( 

مليون ريال �شعودي، 

2001/04/30م(  )املوافق  1422/02/06ه�  بتاريخ 

للمنتجات  العثمان  م�شنع  موؤ�ش�شة  فرع  حتويل  مت 

البا�شتيكية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة براأ�ص مال 

يبلغ )32،000،000( اثنني وثاثني مليون ريال �شعودي، 

كما مت تعديل ا�شم م�شنع العثمان للمنتجات البا�شتيكية 

العثمان  �شركة  لي�شبح  التحول  عملية  مع  بالتزامن 

للمنتجات البا�شتيكية – ذات م�شوؤولية حمدودة. 

2010/12/04م(  )املوافق  1431/12/28ه�  بتاريخ 

)391/ق(  رقم  وال�شتثمار  التجارة  وزير  قرار  �شدر 

باإعان حتول ال�شركة من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 

املتطورة  تكوين  �شركة  با�شم  مقفلة  م�شاهمة  �شركة  اإىل 

لل�شناعات وفقًا لل�شجل التجاري رقم )2051044381( 

2010/12/15م(  )املوافق  1432/01/09ه�  وتاريخ 

ال�شادر من مدينة اخلرب وكان راأ�ص مال ال�شركة اآنذاك 

)97،539،000( �شبعة وت�شعني مليونًا وخم�شمائة وت�شعة 

وثاثني األف ريال �شعودي. 

2011/01/05م(  )املوافق  1432/02/01ه�  بتاريخ 

مل�شاهمي  عادية  الغري  العامة  اجلمعية  اجتماع  انعقد 

اإىل  املال  راأ�ص  رفع  على  املوافقة  ومتت  ال�شركة 

)300،000،000( ثاثمائة مليون ريال �شعودي وقد متت 

تغطية قيمة الزيادة عن طريق ر�شملة )202،461،000( 

رياٍل  األف  و�شتني  وواحد  واأربعمائة  ومليونني  مائتني 

�شعودي من بند ح�شاب م�شاهمة امل�شاهمني والحتياطي 

النظامي والأرباح املتبقية.

2010/09/30م(.  )املوافق  1431/10/21ه�  بتاريخ 

�شهم  مليون  ثاثني   )30،000،000( ال�شركة  اأدرجت 

1433/03/15ه�  بتاريخ  تداول  يف  اأ�شهمها  من  عادي 

)املوافق 2012/02/07م(، بعد احل�شول على املوافقات 

ن�شبته  ما  طرح  مت  حيث  الهيئة،  من  الازمة  النظامية 

30% من الأ�شهم لاكتتاب العام من قبل اجلمهور.

بتاريخ 1434/05/27ه� )املوافق 2013/04/08م( انعقد 

ال�شركة  مل�شاهمي  عادية  الغري  العامة  اجلمعية  اجتماع 

ومتت املوافقة على رفع راأ�ص املال اإىل )350،000،000( 

تغطية  متت  وقد  �شعودي  ريال  مليون  وخم�شني  ثاثمائة 

 )50،000،000( مبلغ  ر�شملة  طريق  عن  الزيادة  قيمة 

يف  كما  املتبقية  الأرباح  ح�شاب  من  ريال  مليون  خم�شني 

1434/02/18ه� )املوافق 2012/12/31م(.

بتاريخ 1437/12/20ه� )املوافق 2016/09/21م( انعقد 

ال�شركة  مل�شاهمي  عادية  الغري  العامة  اجلمعية  اجتماع 

ومتت املوافقة على رفع راأ�ص املال اإىل )950،000،000( 

تغطية  متت  وقد  �شعودي  ريال  مليون  وخم�شني  ت�شعمائة 

قيمة الزيادة عن طريق طرح اأ�شهم حقوق اأولوية بقيمة 

)600،000،000( �شتمائة مليون ريال �شعودي.

يبلغ راأ�ص مال ال�شركة احلايل )950،000،000( ت�شعمائة 

وخم�شني مليون ريال �شعودي مق�شم اإىل )95،000،000( 

خم�شة وت�شعني مليون �شهم عادي بقيمة ا�شمية مدفوعة 

لل�شهم  �شعودية  ريالت  ع�شرة   )10( قدرها  بالكامل 

الواحد.

نبذة تاريخية عن تطورات رأس مال الشركة
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نبذة عن أغراض
 ونشاط الشركة
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العامة  اأقرته اجلمعية  الأ�شا�شي الذي  لل�شركة وفق النظام  الرئي�شية  تتلخ�ص الأغرا�ص 

الأغرا�ص  2016/12/25م( يف  )املوافق  1438/03/26ه�  بتاريخ  املنعقدة  العادية  غري 

التالية: 

متلك امل�شانع مبختلف منتجاتها، وم�شانع العبوات والقوارير البا�شتيكية ولفات   )1

الأقم�شة غري  وم�شانع  اثلني  البويل  والرتفثالت  �شتايرين  والبويل  بروبلني  البويل 

من  الغري  مع  بال�شرتاك  اأو  مبفردها  امل�شانع  و�شيانة  وت�شغيل  واإدارة  املن�شوجة، 

ال�شركات اأو الهيئات اأو الأفراد والندماج مع اأي من تلك املن�شاآت.

ال�شناعية  املراكز  جلميع  وال�شيانة  التاأهيل  وخدمات  والت�شغيل  الإدارة  خدمات    )2

واملرافق  والتجارية  ال�شكنية  وللمدن  الأفراد،  اأو  الهيئات  اأو  لل�شركات  اململوكة 

واملن�شاآت العامة واخلا�شة.

متلك موؤ�ش�شات �شيانة الأجهزة واملعدات ال�شناعية واإدارتها وت�شغيلها.   )3

متلك الأرا�شي لإن�شاء وتطوير امل�شانع وامل�شتودعات وامل�شاريع ال�شكنية وبيع و�شراء    )4

وا�شتغال الأرا�شي والعقارات وا�شتثمارها بالبيع والإيجار ل�شالح ال�شركة.

بتطوير  املتعلقة  التدريبية  الدورات  وتن�شيق  وتقدمي  ال�شناعية  املعاهد  اإقامة   )5

جمال  يف  الوطنية  الكوادر  وتاأهيل  واإقامة  اأنواعها  بكافة  البا�شتيكية  املنتجات 

�شناعات ال�شركة.

ا�شترياد وت�شدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف املنتجات البا�شتيكية بكافة اأنواعها   )6

بكافة  املن�شوجة  غري  والأقم�شة  اأحجامها  بكافة  البا�شتكية  والأغطية  والعبوات 

اأنواعها واأغطية الأكواب والقوارير املتنوعة والقوارير والأكواب البا�شتيكية املتنوعة 

ولفات بويل بروبلني ولفات بويل �شتايرين ولفات ترفثالت البويل اأثيلني، والقما�ص 

من  امل�شنعة  القوراير  وم�شغرات  البلويربوبلني،  مادة  من  وامل�شنع  املن�شوج  غري 

امل�شلع،  والكرتون  البا�شتيكي  والكرتون   ،)PET( اإيثلني  البويل  ترفتات  مادة 

والعبوات والرباميل البا�شتيكية مع الأغطية، و�شليكات ال�شوديوم املتنوعة.

التجارية  املن�شاآت  واإقامة  و�شيانتها  وت�شغيلها  واإدارتها  والأرا�شي  العقارات  متلك   )7

وال�شكنية عليها وا�شتثمارها بالبيع وال�شراء والتاأجري بالنقد اأو بالتق�شيط.

واإدارتها  وا�شتثمارها  وال�شياحية  والرتفيهية  التعليمية  واملرافق  الفنادق  متلك   )8

وت�شغيلها و�شيانتها. 

والإ�شاح  ال�شيانة  وور�ص  النقل  واأ�شاطيل  واملربدة  اجلافة  املواد  خمازن  اإقامة   )9

وحمطات الوقود واإدارتها وت�شغيلها و�شيانتها.

اأو  مبفردها  و�شيانتها  وت�شغيلها  واإدارتها  املختلفة  ال�شناعية  امل�شروعات  اإقامة   )10

بال�شرتاك مع غريها من ال�شركات اأو الهيئات اأو الأفراد. 

الوكالت التجارية.  )11

املتبعة وبعد احل�شول على الرتاخي�ص الازمة  الأنظمة  اأن�شطتها وفق  ال�شركة  ومتار�ص 

من اجلهات املخت�شة.

نبذة عن أغراض ونشاط الشركة
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متطلبات اإلفصاح والعرض
 يف التقرير السنوي لعام 2020
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متطلبات اإلفصاح والعرض في التقرير السنوي لعام 2020
ي�شر جمل�ص الإدارة  اأن يقدم لل�شادة امل�شاهمني العر�ص والإف�شاح يف تقريره ال�شنوي للعام 0202 م، املت�شمن ا�شتعرا�ص جميع العوامل املوؤثرة يف اأعمال ال�شركة مبوجب الأنظمة 

واللوائح التنفيذية ذات العاقة مبتطلبات الإف�شاح واملتثملة يف: 

)نظام ال�شركات  -

وال�شوابط والإجراءات التنظيمية لنظام ال�شركات اخلا�شة بال�شركات امل�شاهمة املدرجة   - 

لئحة حوكمة ال�شركات – جميع التعاميم والقرارات ال�شادرة من هيئة ال�شوق املالية وكافة اجلهات الر�شمية ذات العاقة خال العام 2020(.   - 

ويقدم العر�ص من خال البنود والفقرات التالية:

 1-ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما مل يطبق وأسباب ذلك.
قامت �شركة تكوين مبواكبة التطورات واملتغريات ب�شاأن الأنظمة واللوائح ال�شادرة عن جمل�ص هيئة ال�شوق املالية، وتقوم �شركة تكوين باإجراء التحديث الازم لنظام احلوكمة 

1438/05/16ه�  القرار رقم )2017-16-8( وتاريخ  املالية مبوجب  ال�شوق  ال�شركات ال�شادرة عن جمل�ص هيئة  التحديثات املتعلقة بائحة حوكمة  ليتواكب مع جميع  بال�شركة 

املوافق 2017/02/13م. واملعدلة بقرار جمل�ص هيئة ال�شوق املالية رقم )1-7-2021( وتاريخ 1442/6/01ه� املوافق 2021/01/14م.

وقد التزمت ال�شركة بتطبيق جميع املواد الإلزامية املن�شو�ص عليها يف لئحة حوكمة ال�شركات واأي�شا تطبق ال�شركة العديد من الفقرات التي لزالت اإ�شرت�شادية، وهناك عدد من 

الفقرات الإ�شرت�شادية تعمل ال�شركة على تهيئة متطلباتها للبدء يف تطبيقها وهي على النحو التايل: 
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الفقرات االسرتشادية التي مل تطبق وأسباب عدم التطبيق

أسباب عدم التطبيقالنص عنوان املادة رقم املادة / الفقرة

املادة السبعون واحلادية 

والسبعون والثانية 

والسبعون

تشكيل جلنة اخملاطر 

واختصاصاتها 

واجتماعاتها

يكون  املخاطر(  اإدارة  )جلنة  ت�شمى  جلنة  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص  من  بقرار  ل  ت�شَكّ

التنفيذيني، وي�شرتط  الإدارة غري  اأع�شاء جمل�ص  اأع�شائها من  رئي�شها وغالبية 

اأن يتوافر يف اأع�شائها م�شتوى مائم من املعرفة باإدارة املخاطر وال�شوؤون املالية.

 مت ت�شكيل جلنة اإدارية )برئا�شة ع�شو جمل�ص الإدارة 

املنتدب( ت�شمى جلنة مراقبة املخاطر من كبار 

التنفيذيني. وترفع تقريرها الدوري اىل جلنة املراجعة.

يت�شمن نظام احلوكمة يف �شركة تكوين لئحة معتمدة 

من اجلمعية العامة للجنة املخاطر

 ويف حال دعت احلاجة �شيقوم جمل�ص الإدارة بت�شكيل 

جلنة املخاطر والتي يكون رئي�شها وغالبية اأع�شائها من 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة.

املادة اخلامسة 

والثامنون
حتفيز العاملن

ت�شع ال�شركة برامج تطوير وحتفيز امل�شاركة والأداء للعاملني يف ال�شركة، على اأن 

تت�شمن -ب�شفة خا�شة -ما يلي: 

1-  ت�شكيل جلان اأو عقد ور�ص عمل متخ�ش�شة لا�شتماع اىل اآراء العاملني يف ال�شركة 

ومناق�شتهم يف امل�شائل واملو�شوعات حمل القرارات املهمة.

2- برامج منح العاملني اأ�شهمًا يف ال�شركة اأو ن�شيبًا من الأرباح التي حتققها وبرامج 

التقاعد، وتاأ�شي�ص �شندوق م�شتقل لاأنفاق على تلك الربامج.

3-  اإن�شاء موؤ�ش�شات اجتماعية للعاملني يف ال�شركة.

يتم تطبيقها جزئيًا

يتم تطبيق الفقرة )1( فقط.

 و�شوف يتم تطبيق الفقرات )2( و )3( عندما يكون 

هناك حاجة و ال�شركة مهيئة ملتطلبات املادة.

املادة السابعة

 والثمانون
املسؤولية االجتماعية

اإقامة  تكفل  الإدارة– �شيا�شة  اقرتاح جمل�ص  على  – بناًء  العادية  العامة  ت�شع اجلمعية 

تطوير  بغر�ص  حتقيقها  اىل  املجتمع  ي�شبو  التي  والأهداف  اأهدافها  بني  التوازن 

الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية للمجتمع.

تعمل ال�شركة على و�شع اآلية وبرامج متعددة  ت�شمل برامج 

امل�شئولية الإجتماعية 
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أسباب عدم التطبيقالنص عنوان املادة رقم املادة / الفقرة

املادة الثامنة والثمانون 
مبادرات العمل 

االجتماعي 

ي�شع جمل�ص الإدارة الربامج ويحدد الو�شائل الازمة لطرح مبادرات ال�شركة يف جمال العمل 

الجتماعي، وي�شمل ذلك ما يلي:

العمل  يف  مبادرات  من  تقدمه  مبا  ال�شركة  اأداء  تربط  قيا�ص  موؤ�شرات  و�شع   -1

الجتماعي، ومقارنة ذلك بال�شركات الأخرى ذات الن�شاط امل�شابه.

فيها  للعاملني  ال�شركة  تتبناها  التي  الجتماعية  امل�شوؤولية  اأهداف  عن  الإف�شاح   -2

وتوعيتهم وتثقيفهم بها.

3- الإف�شاح عن خطط حتقيق امل�شوؤولية الجتماعية يف التقارير الدورية ذات ال�شلة 

باأن�شطة ال�شركة.

4-  و�شع برامج توعية للمجتمع للتعريف بامل�شوؤولية الجتماعية لل�شركة.

تدخل �شمن نطاق التطوير امل�شار اإليه يف تطبيق املادة 

)87( اأعاه.

املادة اخلامسة 
والتسعون 

تشكيل جلنة حوكمة 

الشركات

يف حال ت�شكيل جمل�ص الإدارة جلنة خمت�شة بحوكمة ال�شركات، فعليه اأن يفو�ص اإليها 

الخت�شا�شات املقررة مبوجب املادة الرابعة والت�شعني من هذه الائحة، وعلى هذه 

اللجنة متابعة اأي مو�شوعات ب�شاأن تطبيقات احلوكمة، وتزويد جمل�ص الإدارة �شنويًا على 

الأقل، بالتقارير والتو�شيات التي تتو�شل اإليها.

يوجد لدى ال�شركة ق�شم حوكمة ال�شركات تابع اإدارة 

عاقات امل�شتثمرين وال�شئون القانونية يقوم بتطبيق 

احلوكمة الفعالة وترفع التقارير ملجل�ص الإدارة دوريا، 

وال�شركة مهيئة ملتطلبات املادة.
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 )2 و 3( أسماء وتفاصيل وبيانات كل عضو جملس إدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية
أسماء أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم احلالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم.

وأس��ماء الش��ركات داخل اململكة و خارجها التي يكون عضو جملس اإلدارة عضوًا يف جمالس إدارتها احلالية و الس��ابقة أو من مديريها 
وفق متطلبات الفقرات )2( و )3( من املادة التسعون من الئحة حوكمة الشركات:

    

األستاذ/ عبد احملسن بن حممد العثمان
املنصب: رئيس جملس اإلدارة بشركة تكوين املتطورة

)أ( املؤهالت:
اململكة  بالظهران  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة   – حما�شبة  علوم  بكالوريو�ص   -

العربية ال�شعودية، عام 1997م.

)ب( اخلربات واملناصب احلالية:
- الرئي�ص التنفيذي ملجموعة العثمان القاب�شة.

- رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات.

- رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة م�شت�شفى الأح�شاء ) الأح�شاء للخدمات الطبية(

- رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة م�شت�شفى ال�شام للخدمات الطبية.

- رئي�ص جمل�ص اإدارة مدر�شة ندى العاملية – حمافظة الأح�شاء.

- رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة نيومارينا لل�شناعات البا�شتيكية – م�شر.

- ع�شو جمل�ص التنمية ال�شياحية يف حمافظة الأح�شاء – ) الهيئة العامة لل�شياحة والآثار(.

- ع�شو اللجنة الوطنية ملنتجي الألبان،- جمل�ص الغرف ال�شعودية.

- ع�شو جمل�ص املنطقة ال�شرقية.

- املدير -  �شركة م�شنع الن�شجة املتطورة – �شاف.

-املدير - �شركة با�شتيك ال�شعودية لأنظمة التغليف – با�شتيكو.

- املدير - �شركة ال�شرق لل�شناعات البا�شتيكية – ال�شرق.

- املدير - �شركة العثمان للت�شويق ال�شناعي. اميكو

)ج( املناصب السابقة:
- ع�شو جمل�ص الإدارة املنتدب ب�شركة تكوين املتطورة لل�شناعات.

-مدير عام �شركة حممد العثمان للبا�شتيك.

) د ( عضوية اللجان بشركة تكوين: 
لي�ص ع�شوًا اأو رئي�ص جلنة يف اأي من جلان �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات.
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)هي( أسماء الشركات التي يكون عضو جملس إدارة فيها يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها:

الكيان القانوينداخل / خارج اململكةاسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل /  خارج اململكةاسم الشركات احلالية 

م�شاهمة مقفلةداخل �شركة بيان العقارية م�شاهمة مقفلةداخل  �شركة العثمان القاب�شة

م�شاهمة مدرجةداخل �شركة الأح�شاء للتنمية م�شاهمة مدرجةداخل �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات 

م�شئولية حمدودةداخل�شركة �شحراء اخلليج للكيماوياتم�شاهمة مقفلةداخل �شركة ال�شام للخدمات الطبية

م�شاهمة مقفلة داخل �شركة الأح�شاء للخدمات الطبية 

م�شاهمة مقفلة خارج�شركة نيومارينا لل�شناعات البا�شتيكية 

م�شئولية حمدودةداخل�شركة ال�شرق لل�شناعات البا�شتيكية

م�شئولية حمدودةداخل�شركة العثمان للت�شويق ال�شناعي

م�شئولية حمدودةداخل �شركة الريادة الأوىل

م�شئولية حمدودةداخل�شركة تعزيز املتقدمة لل�شناعة 

م�شئولية حمدودةداخل �شركة اأنظمة حلول الأعمال 

م�شئولية حمدودةداخل�شركة جمموعة العثمان للتطوير

م�شئولية حمدودةداخل �شركة تال العقارية 

م�شئولية حمدودةداخل�شركة با�شتك ال�شعودية لأنظمة التغليف

م�شئولية حمدودةداخل�شركة جمموعة العثمان املتقدمة

م�شئولية حمدودةداخل�شركة م�شنع الأن�شجة املتطورة

م�شئولية حمدودةداخل�شركة العثمان لاإنتاج والت�شنيع الزراعي
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الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري
نائب رئيس جملس اإلدارة 

أ(  املؤهالت:
بكالوريو�ص يف املحا�شبة - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران، اململكة العربية   -

ال�شعودية، عام 1990م.

الوليات  اإلينوي�ص  ولية  ت�شامبني،  اإيربنا  اإلينوي�ص،  جامعة   - املحا�شبة  يف  ماج�شتري   -

املتحدة الأمريكية، عام 1993م.

دكتوراه يف املحا�شبة - جامعة كي�ص و�شرتن ري�شريف، كليفاند، ولية اأوهايو، الوليات   -

املتحدة الأمريكية، عام 1998م.

ب( الوظائف احلالية
ع�شو جمل�ص اإدارة – ال�شركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( منذ 4/ 2018 حتى   -

تاريخه.

ع�شو جلنة املراجعة ال�شركة ال�شعودية للكهرباء 2018/2 حتى تاريخه.  -

الرئي�ص التنفيذي جمموعة �شركات اإميانتيت – الدمام  2018/1 حتى تاريخه.  -

لل�شناعات  املتطورة  تكوين  ب�شركة  املراجعة  جلنة  ورئي�ص  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب   -

اخلرب 2011/11 حتى تاريخه .

ع�شو جمل�ص الإدارة وع�شو اللجنة التنفيذية ال�شركة ال�شعودية املتحدة للتاأمني التعاوين   -

)ولء( 2007 حتى تاريخه.ج(

 ج(  اخلربات والوظائف السابقة:
ع�شو جلنة املراجعة – البنك الأول 2018/5 حتى 2019.  -

 – الدارية  املحا�شبة  واحلوكمة مبعهد  الرت�شيحات  وع�شو جلنة  الإدارة  ع�شو جمل�ص   -

اأمريكا 2012/6 حتى 2015.

ع�شو جلنة املراجعة �شركة اخلزامى لاإدارة الريا�ص 3 /2009 حتى 2012.  -

الع�شو املنتدب والرئي�ص التنفيذي جمموعة �شركات اإميانتيت – الدمام 2018/4 حتى   -

 .2017/12 /31

 2005/2 – الدمام  )ندى(  والزراعي  ال�شناعي  لاإنتاج  العثمان  �شركة  العام  املدير   -

حتى مار�ص 2008.

الت�شالت  لتقنية  زجول  �شركة  التنفيذية–  اللجنة  ع�شو  امل�شرتكة  اخلدمات  مدير   -

املتقدمة 2003/6 حتى 2005/1. 

-  الأمني العام – �شندوق التعليم العايل اجلامعي 2002/2 حتى 2003/5.

رئي�ص ق�شم املحا�شبة – جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 2000/12 حتى 2001/10.  -

ع�شو جلنة املراجعة جي اأي بي كابيتال – البحرين 2012 وحتى 2013.  -

ع�شو جمل�ص الإدارة ال�شركة الوطنية لنقل الكهرباء الريا�ص 2010/12 حتى 2012/10.  -

ع�شو جلنة املراجعة �شندوق التعليم العايل – الريا�ص 2010/2 حتى 2012/12.  -

الريا�ص   – القانونيني  للمحا�شبني  ال�شعودية  الهيئة  الداخلية  املراجعة  جلنة  ع�شو   -

2009/9 حتى 2012/2.

ع�شو جلنة املراجعة بنك الريا�ص – الريا�ص 2005/4 حتى 2010/12.  -

جلنة املعايري املحا�شبية – الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني – الريا�ص 2005/5   -

حتى 2009/5.

املهني  والتدريب  الفني  للتعليم  العامة  املوؤ�ش�شة  الطاب  �شندوق  اإدارة  جمل�ص  ع�شو   -

2002/11 حتى 2003/12.

ع�شو جمل�ص الإدارة ورئي�ص جلنة املراجعة �شركة التطوير الكيميائي باخلرب 2012/12   -

حتى 2017. 

ع�شو جمل�ص الإدارة ورئي�ص جلنة املراجعة �شركة ملكية لا�شتثمار 2015 حتى 2019.  -
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دي(  أسماء الشركات التي يكون الدكتور سليمان عبدالعزيز التويجري عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها

الكيان القانوينداخل / خارج اململكةاسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل / خارج اململكةاسم الشركات احلالية 

م�شئولية حمدودةداخل�شركة زجول لتقنية الت�شالتم�شاهمة مدرجةداخل�شركة تكوين املتطورة لل�شناعات

م�شاهمة مدرجةداخل�شركة اميانتيت ال�شعوديةم�شاهمة مدرجةداخل ال�شركة الوطنية للتنمية الزراعية ) نادك(

م�شئولية حمدودةخارجاأميتك لاأنابيب رومانيام�شاهمة مدرجةداخل البنك الأول 

م�شئولية حمدودةداخلال�شركة الوطنية لنقل الكهرباءم�شاهمة مدرجةداخلال�شركة ال�شعودية للكهرباء

م�شئولية حمدودةداخل �شركة العثمان لاإنتاج ال�شناعيم�شاهمة مدرجةداخل �شركة ولء للتاأمني التعاوين 

م�شاهمة مدرجةداخلبنك الريا�ص حمدودةداخل �شركة ملكية لا�شتثمار 

م�شئولية حمدودةداخل �شركة اخلزامى لاإدارةم�شاهمة مقفلةداخل�شركة التطوير الكيميائي 

م�شئولية حمدودةداخلجي اأي بي كابيتالم�شئولية حمدودةداخل�شركة توزيع املياه العاملية

م�شئولية حمدودةخارج�شركة فلو تايت تكنوجلي الرنويجم�شئولية حمدودةداخلال�شركة العاملية لإدارة وت�شغيل البنية التحتية

م�شئولية حمدودةخارج�شركة اميتك ا�شبانيام�شئولية حمدودةداخل�شركة اميانتيت ل�شناعة الفيرب جا�ص

م�شئولية حمدودةخارج�شركة اميتك ال�شناعية ا�شبانيام�شئولية حمدودةداخل�شركة اميانتيت ل�شناعة املطاط

م�شئولية حمدودةخارجاميانتيت املانيام�شئولية حمدودةداخل�شركة امريون العربية ال�شعودية

م�شئولية حمدودةخارجاميتك بولندام�شئولية حمدودةداخل�شركة بوند �شرتاند

م�شئولية حمدودةخارج�شركة فلو تايت تكنوجلي البحرينم�شئولية حمدودةداخلال�شركة العربية ال�شعودية ل�شناعة  اأنابيب حديدالكتايل

م�شئولية حمدودةداخلال�شركة العربية ال�شعودية للمنتجات اخلر�شانية
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الكيان القانوينداخل / خارج اململكةاسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل / خارج اململكةاسم الشركات احلالية 

�شركة اميكون ال�شعودية

م�شئولية حمدودةداخل�شركة اميانتيت العربية ال�شعودية لاإدارة

م�شئولية حمدودةداخل�شركة البنية التحتية الهند�شية للمقاولت

م�شئولية حمدودةداخلال�شركة العربية لتجارة مواد البناء واملعدات

م�شئولية حمدودةداخلبي دبليو تي ال�شعودية

م�شئولية حمدودةخارجاميتك املغرب – املغرب

م�شئولية حمدودةخارجبي  دبليو تي الأملانية – اأملانيا 

م�شئولية حمدودةخارج�شركة اميانتيت قطر لاأنابيب

م�شئولية حمدودةخارج �شركة �شاربرا�شت قطر

م�شئولية حمدودةخارج�شركة تقنية الدكتايل البحرين

م�شئولية حمدودةخارج�شركة اميامتيت العاملية القاب�شة البحرين

م�شئولية حمدودةخارج�شركة اميبلو – النم�شا 

م�شئولية حمدودةخارج�شوبور بورو ال�شناعية تركيا

م�شئولية حمدودةخارج�شوبور يورو غاب تركيا
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األستاذ/ جورج انطونيوس إبراهام
عضو جملس اإلدارة

أ(  املؤهالت:
بكالوريو�ص مالية واإدارة اأعمال – جامعة �شنت جوزف – بريوت، لبنان عام 1981م.  -

ب( الوظائف احلالية
رجل اأعمال.  -

ع�شو جمل�ص اإدارة �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات.  -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
قطاع  يف  تعمل  مقفلة،  م�شاهمة  -�شركة  القاب�شة  العثمان  �شركة  يف  امل�شت�شارين  كبري   -

ال�شناعات الغذائية والكيميائية وال�شتثمار )2009-2018م(. 

مدير عام ق�شم البا�شتيك يف �شركة العثمان القاب�شة -�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة، تعمل   -

يف قطاع ال�شناعات الغذائية والكيميائية وال�شتثمار،)2000-2008م(.

م�شوؤولية  ذات  -�شركة  )ندى(  الزراعي  والت�شنيع  لاإنتاج  العثمان  �شركة  يف  العام  املدير   -

حمدودة، تعمل يف قطاع ال�شناعات الغذائية، )1993-2000م(.

املدير العام يف �شركة بويل كنج ماركتينج -�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اأ�شرتالية، تعمل يف   -

قطاع ال�شتثمار، )1993-1998م(.

مدير امل�شاريع يف �شركة املطلق لاأثاث -�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة، تعمل يف قطاع ت�شويق   -

و�شناعة الأثاث، )1983-1987م(.

حما�شب يف �شركة �شعودي اأوجيه املحدودة -�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة، تعمل يف قطاع   -

املقاولت، )1982-1983م( 

دي عضوية اللجان:
ع�شو اللجنة التنفيذية من نوفمرب2011م اىل دي�شمرب 2018م  -

رئي�ص اللجنة التنفيذية من يناير 2019م حتى  يونيو 2020.   -

الكيان القانوينداخل / خارج اململكةاسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل /  خارج اململكةاسم الشركات احلالية 

م�شاهمة مقفلة خارج�شركة نيومارينا لل�شناعات البا�شتيكية م�شاهمة مدرجةداخل �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات 

م�شاهمة مقفلةداخل  �شركة العثمان القاب�شة

هي(  أسماء الشركات التي يكون األستاذ جورج انطونيوس إبراهام  عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها
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األستاذ/جميل بن عبداهلل امللحم
عضو جملس اإلدارة املنتدب

أ(  املؤهالت:
بكالوريو�ص يف الت�شويق، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 1994م.  -

ب( الوظائف احلالية
ع�شو جمل�ص الإدارة املنتدب – �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات منذ تاريخ 2017/9/10م.  -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
-  الرئي�ص التنفيذي ملجموعة �شاكر )احل�شن غازي اإبراهيم �شاكر( )2013-2017م(

 

الرئي�ص التنفيذي لعمليات �شركة الت�شالت ال�شعودية باململكة العربية ال�شعودية ) 2000-  -

2013م(.

 -  البنك ال�شعودي الربيطاين )�شاب( )1995-2000م(

دي ( عضوية اللجان:
ع�شو اللجنة التنفيذية  -

الكيان القانوينداخل /  خارج    اململكةاسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل /  خارج اململكةاسم الشركات احلالية 

م�شئولية حمدودةخارج�شركة الروؤية احلديثة م�شاهمة مدرجةداخل �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات 

م�شئولية حمدودةخارج �شركة خدمات الطاقة م�شاهمة مدرجةداخل �شركة ولء للتاأمني

م�شاهمة مدرجةداخل �شركة احل�شن غازي اإبراهيم �شاكر م�شاهمة مدرجةداخل�شركة ال�شناعات الكهربائية

م�شاهمة مقفلةداخل�شركة �شناعات العي�شى

م�شئولية حمدودةداخل �شركة �شيلكو م�شاهمة مقفلة خارج�شركة نيومارينا لل�شناعات البا�شتيكية 

م�شئولية حمدودةداخل �شركة مراكز الت�شال 

م�شاهمة مدرجةخارجفيفا الكويت 

م�شئولية حمدودةخارج فيفا البحرين 

Cell- C م�شئولية حمدودةخارج

Avea م�شئولية حمدودةخارج

Turk Telekom م�شئولية حمدودةخارج

Intigral م�شئولية حمدودةخارج

هي(  أسماء الشركات التي يكون األستاذ جميل عبد اهلل امللحم   عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها
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األستاذ/خالد بن ناصر املعمر
عضو جملس اإلدارة

أ(  املؤهالت:
بكالوريو�ص يف املحا�شبة، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.  -

ب( الوظائف احلالية
مدير عام ال�شركات املتو�شطة واملوؤ�ش�شات املتو�شطة وال�شغرية – بنك �شاب.  -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
-مدير عاقات العماء يف البنك ال�شعودي الفرن�شي 1995م.

- مراجع اأول يف اآرثر اأندر�شون عام 1997م.

- مدير عاقات العماء ومدير ق�شم م�شرفية ال�شركات بالبنك ال�شعودي الهولندي عام 2000م.

اإدارة م�شرفية ال�شركات واملوؤ�ش�شات باملنطقة ال�شرقيه يف البنك ال�شعودي الربيطاين  - مدير 

عام 2007 م.

- مدير عام املنطقة ال�شرقية يف البنك ال�شعودي الهولندي عام 2008م.

- الرئي�ص التنفيذي ل�شركة ال�شعودي الهولندي املالية عام 2012 وحتى 2018م.

- مدير عام م�شرفية ال�شركات الكربى يف البنك الأول عام 2018 وحتى 2019م.

دي(  عضوية اللجان:
ع�شو جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ب�شركة تكوين منذ نوفمرب 2016 حتى �شبتمرب 2018  -

رئي�ص جلنة الرت�شيحات واملكافاآت من تاريخ 2018/09/25م.  -

الكيان القانوينداخل / خارج اململكةاسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل /  خارج اململكةاسم الشركات احلالية 

م�شاهمة مدرجةداخل �شركة املتقدمة للبرتوكيماوياتم�شاهمة مقفلةداخل  �شركة الأول لا�شتثمار

م�شاهمة مدرجةداخل ال�شركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(م�شاهمة مدرجةداخل �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات 

م�شاهمة مدرجةداخل �شركة ال�شرق الو�شط للكابات )م�شك(

هي(  أسماء الشركات التي يكون األستاذ خالد ناصر املعمر  عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها
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األستاذ/ صالح بن حسن العفالق
عضو جملس اإلدارة 

أ(  املؤهالت:
بكالوريو�ص يف العلوم الإدارية جامعة امللك في�شل - ال�شعودية  -

املتحدة  -الوليات  با�شفيك  �شياتل  جامعة  الب�شرية  املوارد  تطوير  ماج�شتري   -

المريكية

ب( الوظائف احلالية
�شركة الكفاح القاب�شة - �شريك وع�شو جمل�ص اإدارة  -

�شركة نور كابيتال -  ع�شو جمل�ص اإدارة  -

�شركة تكوين - ع�شو جمل�ص الإدارة  -

�شركة متويل الأوؤىل - الع�شو املنتدب  -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
- �شركة اأرباح املالية - نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

- �شركة الح�شاء للتنمية – ع�شو  جمل�ص الإدارة

- �شركة الح�شاء لل�شياحة -   رئي�ص جمل�ص الإدارة

- م�شرف اإبدار- ع�شو جمل�ص اإدارة

د( ي عضوية اللجان:
ع�شو جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ب�شركة تكوين منذ يناير 2020 حتى تاريخه  -

ع�شو جلنة املراجعة  من تاريخ 2020/10/7م وحتى تاريخه.  -

الكيان القانوينداخل /  خارج    اململكةاسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل /  خارج اململكةاسم الشركات احلالية 

م�شاهمة مدرجةداخل �شركة الأح�شاء للتنمية )اأيان(م�شوؤولية حمدودةداخل �شركة الكفاح القاب�شة

م�شاهمة مقفله خارجم�شرف اإبدارم�شاهمة مدرجةداخل �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات 

م�شاهمة مقفله داخل       �شركة الح�شاء لل�شياحة     م�شاهمة مقفلةداخل�شركة متويل الأوىل 

م�شاهمة مقفله خارج�شركة نور كابيتال

م�شاهمة مقفله داخل �شركة اأرباح املالية

هي(  أسماء الشركات التي يكون األستاذ جميل عبد اهلل امللحم   عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها
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األستاذ/ حسان عصام القباين
عضو جملس اإلدارة 

أ(  املؤهالت:
ال�شهادة العامة للدرا�شة الثانوية  -

دورات يف اإدارة الأعمال يف جامعة »بربداين« – الوليات املتحدة الأمريكية  -

ب( الوظائف احلالية
رئي�ص جمل�ص الإدارة ب�شركة قباين   -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
2015 م ولتاريخه: رئي�ص جمل�ص الإدارة  - جمموعة �شركات ع�شام خريي قباين    -

و�شركاه  - اإدارة كافة �شوؤون �شركات املجموعة بتنوعها

2010 - 2015 م: رئي�ص جمل�ص الإدارة  بالوكالة - جمموعة �شركات ع�شام خريي   -

قباين و�شركاه  - اإدارة كافة �شوؤون �شركات املجموعة

1999 – 2010 م: نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة  - جمموعة �شركات ع�شام خريي   -

قباين و�شركاه

دي عضوية اللجان:
ع�شو جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ب�شركة تكوين منذ يناير 2020 حتى تاريخه.  -

الكيان القانوينداخل /  خارج    اململكةاسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل /  خارج اململكةاسم الشركات احلالية 

م�شاهمة مدرجةداخل �شركة ولء للتاأمنيم�شاهمة مدرجةداخل �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات 

هي(  أسماء الشركات التي يكون األستاذ جميل عبد اهلل امللحم   عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها



أعضاء اللجان من خارج
 أعضاء جملس اإلدارة
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)1(  أعضاء جلنة املراجعة من خارج أعضاء جملس اإلدارة

أ(  املؤهالت:
عام   - الأمريكية  املتحدة  بالوليات  هيو�شنت  جامعة   - والإح�شاء  القت�شاد  يف  دكتوراه   -

1994م.

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة العربية ال�شعودية -   -

عام 1987م.

العربية  باململكة  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة   - ال�شناعية  الإدارة  يف  بكالوريو�ص   -

ال�شعودية - عام 1985م.

 ، واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  من  البكالوريو�ص  �شهادة  لنيل  الثالثة  ال�شرف  درجة   -

الظهران ، اململكة العربية ال�شعودية.

عدد من جوائز ال�شتحقاق يف جمالت خمتلفة كالتدري�ص والبحث العلمي وخدمة املجتمع.  -

ب( اخلربات و الوظائف السابقة
1416- 1424ه� : رئي�ص ق�شم املالية والقت�شاد ، كلية الإدارة ال�شناعية ، جامعة امللك فهد   -

للبرتول واملعادن ، الظهران ،  اململكة العربية ال�شعودية . 

الإدارة  كلية   ، القت�شاد  املالية  ق�شم   ، املالية  العلوم  يف  م�شارك  ا�شتاذ   : -1437ه�   1422  -

ال�شناعية ، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ، الظهران ،  اململكة العربية ال�شعودية .  

1415-1422ه�: اأ�شتاذ م�شاعد، ق�شم املالية القت�شاد، كلية الإدارة ال�شناعية، جامعة امللك   -

فهد للبرتول واملعادن، الظهران، اململكة العربية ال�شعودية.

1411 – 1414ه� م�شرف مكتب الت�شال الثقايف املبا�شر بهيو�شنت – تابع للملحقية الثقافية   -

بوا�شنطن، هيو�شنت، تك�شا�ص، الوليات املتحدة الأمريكية.  

واملعادن،  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  ال�شناعية،  الإدارة  كلية  حما�شر،  – 1408ه�   1407  -

الظهران، اململكة العربية ال�شعودية.

واملعادن،  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  ال�شناعية،  الإدارة  كلية  معيد،  1407ه�   –  1405  -

الظهران، اململكة العربية ال�شعودية.

1404 – 1405ه� متدرب – كجزء من متطلبات التخرج، البنك ال�شعودي، باري�ص، فرن�شا.    -

الأعمال املناطة ت�شمل حتليل املديونيات وعمل التو�شيات بجدواها.  

4-2004 اىل 12-2015: معار للعمل كاأمني عام �شندوق التعليم العايل اجلامعي بالريا�ص.   -

    

 

د. سليمان عبد اهلل السكران 
 2020 أكتوبر  حتى  2011م  عام  من  اجمللس(  أعضاء  )خارج  من  تكوين  بشركة  املراجعة  جلنة  عضو 

مستشار جلنة املراجعة من أكتوبر 2020م حتى تاريخ اصدار التقرير
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جمل�ص  يحدده  ما  اإطار  يف  ال�شندوق  اعمال  وت�شيري  الكامل  ال�شراف  هي  املناطة  املهام 

الدارة من ا�شرتاتيجية متويلية للجامعات وا�شتثمار الموال ل�شالح ال�شندوق. 

ع�شو رئي�ص يف فريق درا�شة تقرير ا�شرتاتيجية قطاع الكهرباء ال�شعودي. 1422ه�.  -

م�شت�شار غري متفرغ – الهيئة العامة لا�شتثمار – الريا�ص 2002م.    -

1997م  – الريا�ص  املعدنية  والرثوة  البرتول  – وزارة  معادن  ل�شركة  متفرغ  غري  م�شت�شار   -

اإىل1998م  

درا�شات اقت�شادية وا�شت�شارات خمتلفة ل�شالح �شركات وموؤ�ش�شات متعددة.  -

 ، تك�شا�ص   ، هيو�شنت   ، بهيو�شنت  ال�شعوديني  الطلبة  لنادي  الرئي�ص  نائب  1408 – 1410ه�   -

الوليات املتحدة الأمريكية .

1405 – 1408ه� م�شرف نادي كلية الإدارة ال�شناعية، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،   -

اململكة العربية ال�شعودية.

امللك فهد للبرتول  جامعة  ال�شناعية،  الإدارة  كلية  نادي  يف  رئي�ص  ع�شو  1403 – 1408ه�   -

واملعادن، اململكة العربية ال�شعودية.

مقفله(  م�شاهمه  اخلزام  �شركة  ادارة  جمل�ص  يف  اجلامعي  العايل  التعليم  �شندوق  ممثل   -

ورئي�ص جلنة املراجعة.

ادارة �شركة كرناف )م�شاهمه مقفله(  العايل اجلامعي يف جمل�ص  التعليم  ممثل ل�شندوق   -

ورئي�ص جلنة املراجعة.

ممثل ل�شندوق التعليم العايل اجلامعي يف جمل�ص ادارة �شركة التطوير الكيميائي )م�شاهمه   -

مقفله ( – اخلرب.

ع�شو جلنة ال�شتثمار ملوؤ�ش�شة تكافل )موؤ�ش�شة حكومية غري هادفه اىل الربح( – الريا�ص.  -

ع�شو جمل�ص امناء اجلامعة ال�شعودية الإلكرتونية - الريا�ص.   -

ع�شو جلنة املراجعة ال�شركة ال�شعودية للكهرباء – �شركه م�شاهمة متداوله – الريا�ص.  -

ع�شو جمل�ص ادارة �شناديق البنك العربي – الريا�ص.  -

ع�شو جمل�ص ادارة ال�شندوق العقاري و�شندوق ال�شهم ال�شعودية و�شندوق املرابحة ل�شركة   -

ال�شرق الو�شط لا�شتثمار املايل- الريا�ص.

ع�شو جلنة املراجعة ل�شركة طاقه- �شركة م�شاهمه متداوله –الريا�ص.  -

ع�شو جمل�ص ادارة �شناديق �شعاع كابيتال _ الريا�ص.  -

ع�شو جلنة الف�شل يف خمالفات نظام املناف�شه – الريا�ص.  -

ع�شو جمل�ص معهد البحوث بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن – الظهران.  -

ع�شو جمل�ص كلية الدارة ال�شناعية بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن – الظهران.  -

عميد مكلف لكلية الدارة بجامعة الفي�شل – الريا�ص.  -

ع�شو جمل�ص الأمناء جلامعة الأمري �شلطان – الريا�ص.  -

ع�شو جمل�ص الأمناء لكلية الأمري �شلطان لعلوم ال�شياحة والفندقة – اأبها .  -

ع�شو اللجنة املالية يف الغرفة التجارية ال�شناعية _ الريا�ص.  -

ع�شو اللجنة املالية يف الحتاد ال�شعودي لكرة القدم _ الريا�ص.  -

ع�شو جمل�ص ادارة جمعية القت�شاد ال�شعودية – الريا�ص.  -

ع�شو هيئة التحرير للمجلة القت�شادية ال�شعودية – الريا�ص.  -

ع�شو اللجنة العلمية ملوؤمتر )�شايرك( ال�شنوي – موؤمتر العقار – الريا�ص.  -

رئي�ص جلنة جودة الأداء املهني – الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني - الريا�ص .  -

ع�شو هيئة التمويل الأمريكية – اأمريكا.  -

ع�شو املجل�ص التاأ�شي�شي لفرع جمعية الدارة ال�شعودية باملنطقة ال�شرقية– الدمام.     -

ع�شو جمل�ص ادارة مدار�ص اجلامعة –جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن _ الظهران.  -

ع�شو جمل�ص ادارة رو�شة اجلامعة – الظهران .   -

رئي�ص جمل�ص ادارة اجلمعية ال�شعودية للعلوم املالية والبنكية – الظهران.  -



الـتـقـريــر الـسـنــوي 2020م 40

الكيان القانوينداخل/ خارج اململكةاسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل /  خارج اململكةاسم الشركات احلالية 

م�شاهمة مدرجةداخل ع�شو جلنة املراجعة -بنك الريا�صم�شاهمة مدرجةداخل ع�شو جمل�ص اإدارة – �شركة نادك

م�شاهمة مقفلةداخل ع�شو جلنة املراجعة-�شركة تداولم�شاهمة مدرجةداخلع�شو جلنة املراجعة - �شركة اميانتيت

حكوميداخل ع�شو جلنة ال�شتثمار ملوؤ�ش�شة تكافلم�شاهمة مدرجةداخلع�شو جلنة املراجعة - �شركة تكوين

م�شاهمة مدرجةداخل ع�شو جلنة املراجعة- �شركة �شكيكوم�شاهمة مدرجةداخلع�شو جلنة املراجعة - �شركة فواز احلكري

ع�شو جمل�ص امناء وقف خادم احلرمني ال�شريفني

 ) امللك عبد اهلل بن عبد العزيز(
حكوميداخل

ع�شو جلنة املراجعة-�شركة

 �شامة للتاأمني » اأياك«
م�شاهمة مدرجةداخل 

م�شاهمة مدرجةداخل ع�شو جلنة املراجعة-�شركة طاقةحكوميداخلع�شو جمل�ص اأمناء جامعة اليمامة

ع�شو جمل�ص اإدارة �شندوق دعم البحوث والربامج التعليمية 

جامعة امللك فهد للبرتول 
م�شاهمة مقفلةداخل ع�شو جمل�ص ادارة �شركة التطوير الكيميائيحكوميداخل

ع�شو جلنة املراجعة الداخلية ال�شاملة

 جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
حكوميداخل

ع�شو جمل�ص اإدارة ورئي�ص جلنة املراجعة – 

�شركة اخلزامى

م�شاهمة مقفلةداخل 

حكوميداخلع�شو جلنة ال�شتثمار ل�شندوق املوارد الب�شرية »هدف«

ع�شو جمل�ص اإدارة ورئي�ص جلنة املراجعة – 

�شركة كرناف

م�شاهمة مقفلةداخل 

موؤ�ش�شة اإعاميةداخلرئي�ص جلنة قائمة اأكرب 100�شركة �شعودية

حكوميداخلع�شو جمعية القت�شاد ال�شعودية

هيئة اأمريكيةخارجع�شو هيئة الإدارة املالية الأمريكية

ج( أسماء الشركات التي يكون الدكتور/سليمان عبداهلل السكران  عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها
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األستاذ/ وليد بن عثيمن
عضو جلنة املراجعة بشركة تكوين )من خارج الشركة( من يناير 2020.

أ(  املؤهالت:
درجة البكالوريو�ص يف اإدارة �شناعية تركيز حما�شبة من جامعة امللك فهد للبرتول   -

واملعادن .

ب( اخلربات والوظائف السابقة:
-  الرئي�ص التنفيذي مل�شنع ال�شعودي ل�شطوانات الغاز حتى الآن 

رئي�ص ق�شم امليزانية ومراقبة التكاليف ل�شركة ال�شرقية للبرتوكيماويات   -

الكيان القانوينداخل /  خارج    اململكةاسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل /  خارج اململكةاسم الشركات احلالية 

م�شاهمة مقفلة  داخل  �شركة اخلزامى لاإدارة م�شاهمة حمدودة داخل�شركة ويلب�شون اأنابيب ال�شرق الأو�شط

م�شاهمة مفتوحة  داخل  ال�شركة العربية ال�شعودية للتاأمني التعاوين م�شاهمة مقفلةداخلملكية لا�شتثمار

م�شاهمة مقفلةداخل�شركة التطوير الكيميائي �شندوق مغلقداخل�شندوق التعليم

 م�شاهمة مدرجة  داخل�شركة ولء للتاأمني التعاوين  

م�شاهمة مدرجة  داخلال�شركة العربية ال�شعودية للتاأمني التعاوين

هي(  أسماء الشركات التي يكون األستاذ األستاذ وليد بن عثيمن   عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها
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)2( أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج أعضاء جملس اإلدارة

األستاذ/ زهري الودغريي لفشوش 
 رئيس اللجنة التنفيذية بشركة تكوين )من خارج الشركة( من يونيو 2020.

داخل/ خارج اسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل /  خارج اململكةاسم الشركات احلالية 
الكيان القانويناململكة

م�شاهمة مقفلةداخلاأمريكانا لاأغدية الرئي�ص التنفيذيم�شاهمة مقفلةداخلجمموعة العثمان القاب�شة ع�شو منتدب

م�شاهمة مقفلةداخل  وخارججمموعة مواد العمار الرئي�ص الت�شغيليم�شوؤولية حمدودةداخل  وخارج�شركة iKcon  العلمية  ع�شو جمل�ص اإدارة

م�شوؤولية حمدودةداخل  جمموعة حممد يو�شف ناغي الرئي�ص الت�شغيليم�شوؤولية حمدودةخارج�شركة FODEL  ع�شو جمل�ص اإدارة

م�شاهمة مقفلةداخل  وخارججمموعة �شافول لاأغدية الرئي�ص التنفيذيم�شوؤولية حمدودةداخل�شركة العثمان لاإنتاج والت�شنيع الزراعي )ندى - ع�شو منتدب( لاأغدية ع�شو منتدب

م�شوؤولية حمدودةداخل�شركة تعزيز ال�شناعية ع�شو منتدب 

ج( أسماء الشركات التي يكوناألستاذ /  زهري الودغريي لفشوش عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها

    

أ(  املؤهالت:
-  درجة البكالوريو�ص يف الهند�شة ال�شناعية من فرن�شا

درجة املاج�شتري يف الهند�شة ال�شناعية من فرن�شا   -

درجة  الدرا�شات التنفيدية العليا من جامعة ان�شياد بفرن�شا   -

ب( اخلربات و الوظائف السابقة
الرئي�ص التنفيدي ملجموعة اأمريكانا لاأغدية  -

الرئي�ص الت�شغيلي ملجموعة مواد العمار   -

-  الرئي�ص الت�شغيلي ملجموعة حممد يو�شف ناغي

-  الرئي�ص التنفيدي ملجموعة �شافول لاأغدية



43

43الـتـقـريــر الـسـنــوي 2020 م

أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج أعضاء جملس اإلدارة

داخل/ خارج اسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل /  خارج اململكةاسم الشركات احلالية 
الكيان القانويناململكة

م�شاهمة عامةداخل�شافولم�شاهمة عامةداخل�شركة الكابات ال�شعودية

م�شاهمة مغلقةداخل�شركة اأحمد حممد �شالح باع�شن و�شركاه

م�شاهمة مقفلة خارج�شركة نيومارينا

م�شاهمة مغلقةداخل�شركة ال�شام للخدمات الطبية

ذات م�شوؤولية حمدودةداخل�شركة منافع ال�شام الطبية

ج(  أسماء الشركات التي يكوناألستاذ / أزهر حمي الدين كنجي  عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها

أ(  املؤهالت:
درجة البكالوريو�ص يف الهند�شة ال�شناعية .  -

ب( اخلربات و الوظائف السابقة
م�شت�شار الع�شو املنتدب ل�شركة تكوين لل�شناعات املتطورة.  -

الرئي�ص التنفيذي ل�شركة تكوين لل�شناعات املتطورة.  -

الرئي�ص التنفيذي قطاع البا�شتيك – �شركة �شافول.   -

األستاذ/املهندس/ أزهر حمي الدين كنجي
 عضو اللجنة التنفيذية بشركة تكوين )من خارج أعضاء اجمللس(.
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كبار التنفيذين وممثلو 
الشركة لدى هيئة

 السوق املالية
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اإلدارة التنفيذية - كبار التنفيذين وممثلو الشركة لدى هيئة السوق املالية

األستاذ/ جميل بن عبد اهلل امللحم
-  ع�شو جمل�ص الإدارة املنتدب من �شبتمرب 2017م حتى تاريخه..

-  ع�شو اللجنة التنفيذية من �شبتمرب 2017 م حتى تاريخه.

-  ممثل �شركة تكوين لدى هيئة ال�شوق املالية وال�شوق املالية  ال�شعودية “تداول “ ومركز اإيداع.

)املعلومات التف�شيلية لاإف�شاح اخلا�شة بالأ�شتاذ/ جميل امللحم مو�شحة يف معلومات الإف�شاح اخلا�شة باأع�شاء جمل�ص الإدارة(.
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املهندس/ علي بن حسان اجلميل 
الرئيس التنفيذي

أ(  املؤهالت:
ماج�شتري ادارة العمال التنفيذية جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 2007 م  -

بكاوريو�ص الهند�شة امليكانيكية جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  1996  -

برنامج الإدارة جامعة كراونفيلد – اململكة املتحدة 2004  -

برنامج اإدارة ال�شيانة الوليات املتحدة المريكية 2001  -

ب( و الوظائف احلالية
الرئي�ص التنفيذي – �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات من تاريخ 2020/02/02م  -

ج( اخلربات و الوظائف السابقة 

الرئي�ص التنفيذي - جمموعة الراجحي القاب�شة من يونيو 2014 – حتى يناير 2020م.  -

2012 حتى مايو  – �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات - من يونيو  الرئي�ص التنفيذي للعمليات    -

.2014

رئي�ص �شركة اخلليج ل�شناعات التغليف املحدودة - من فرباير 2006  حتى مايو 2012.  -

مدير ق�شم الت�شغيل والإنتاج – باإحدى �شركات �شابك-  من �شبتمرب 1996 حتى يناير 2006.  -

د( عضوية اللجان
ع�شو اللجنة التنفيذية ب�شركة تكوين من تاريخ 2020/02/02م  -

داخل/ خارج اسم الشركة احلالية 
الكيان القانوينداخل/ خارج اململكةاسم الشركة السابقة الكيان القانويناململكة

م�شئولية حمدودةداخل �شركة الروؤية اخل�شراء لاأجنيلة ال�شناعية م�شاهمة مدرجةداخل �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات  ع�شو اللجنة التنفيذية

م�شاهمة مقفلة داخل�شركة حلول اأن�شجة الأر�شيات الداخلية واخلارجية  

م�شاهمة مقفلة داخل �شركة الفارابي للبرتوكيماويات 

م�شاهمة مقفلةداخل�شركة اخلليج ل�شناعات التغليف

م�شاهمة مقفلةداخل�شركة ترابو مدى للبا�شتك

هي( أسماء الشركات التي يكون املهندس /علي بن حسن اجلميل عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها
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األستاذ/ مروان جريج
الرئيس املايل

أ(  املؤهالت:
بكالوريو�ص اإدارة اأعمال – جامعة الروح القد�ص الك�شليك - لبنان.  -

ماج�شتري اإدارة اأعمال – جامعة الروح القد�ص الك�شليك- لبنان  -

ب( و الوظائف احلالية
الرئي�ص املايل – �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات منذ �شيتمرب 2019م.  -

ج( اخلربات و الوظائف السابقة
2017-2019  رئي�ص �شركة با�شتيك ال�شعودية لأنظمة التغليف.  -

2015-2017  الرئي�ص املايل ل�شركة تكوين املتطورة لل�شناعات.  -

2012-2015 مدير عام القطاع املايل ل�شركة �شناعة الأغذية اأولكر   -

2007-2011 مدير مايل �شركة دبا�ص – لبنان.  -

2001-2007 مدير مايل واإداري �شركة يونيباك �ص.م.ل لبنان  -

د( عضوية اللجان
ع�شو اللجنة الداخلية لإدارة املخاطر     -
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الكيان القانوينداخل /  خارج    اململكةاسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل /  خارج اململكةاسم الشركات احلالية 

�شركة العثمان القاب�شة

ع�شو جلنة املراجعة
م�شوؤلية حمدودةداخل�شركة الأح�شاء لل�شناعات الغذائية ع�شو جمل�ص مديرينم�شاهمة مقفلةداخل

م�شاهمة مقفلةداخل�شركة الأح�شاء لل�شياحة والرتفيه ع�شو جلنة مراجعة

هي ( أسماء الشركات التي يكون فيها / كبار التنفيذين   عضو ًا  فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها

أ(  املؤهالت:
بكالوريو�ص جتارة واإدارة اأعمال جامعة القاهرة يف م�شر1979م.  -

�شهادة يف التحليل املايل والقت�شادي - يونيدو -  فيينا -النم�شا عام 2004م.  -

ب(  الوظائف احلالية
مدير عاقات امل�شتثمرين وال�شئون القانونية )2013 حتي تاريخه(.  -

اأمني �شر جمل�ص الإدارة  -

اأمني �شر جلنة اتر�شيحات واملكافاآت   -

اأمني �شر اللجنة التنفيذية  -

ج( اخلربات و الوظائف السابقة
1993-2013 الرئي�ص املايل واملراقب املايل على ال�شركات التابعة – �شركة الأح�شاء للتنمية   -

 – – عقاري  – طبي  ) �شناعي  املتعدد  ال�شتثمار  – تعمل يف جمال  - م�شاهمة مدرجة 

ا�شتثمارات يف �شركات �شقيقة – ا�شتثمار مايل (.

1981-1993 مراقب مايل – مراجع داخلي – مدير ح�شابات التكاليف – رئي�ص حما�شبة   -

– تعمل يف جمال �شيد  – م�شاهمة مدرجة  لاأ�شماك  ال�شعودية  ال�شركة   – حما�شب   –
وجتارة الأ�شماك و�شناعة منتجات بحرية.

1979-1980 موظف منتدب باملعهد الفني ال�شناعي التابع ل�شركة احلديد وال�شلب امل�شرية   -

�شناعة احلديد بكافة ا�شكاله.   جمال  يف  – تعمل  حكومية  م�شرية  م�شاهمة  – �شركة 

د( عضوية اللجان
ع�شو جلنة الإباغ ومكافحة الحتيال ب�شركة تكوين  -

ع�شو اللجنة الداخلية لإدارة املخاطر .  -

ممثل �شركة تكوين لدى هيئة ال�شوق املالية ولدى ال�شوق املالية ال�شعودية تداول ولدى مركز   -

اإيداع ولدى �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

األستاذ/ أحمد علي الزيات
مدير عالقات املستثمرين والشؤون القانونية-  ممثل  الشركة لدى هيئة السوق املالية
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 جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه

صفة العضوية املنصب االسم

غري تنفيذي رئي�ص جمل�ص الإدارة  عبد املح�شن بن حممد العثمان

غري تنفيذي د. �شليمان بن عبد العزيز التويجري نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

غري تنفيذي ع�شو جمل�ص الإدارة جورج انطونيو�ص ابراهام

تنفيذي ع�شو جمل�ص الإدارة املنتدب جميل بن عبد اهلل امللحم

م�شتقل ع�شو جمل�ص الإدارة  خالد بن نا�شر املعمر

م�شتقل ع�شو جمل�ص الإدارة  �شالح بن ح�شن العفالق

م�شتقل ع�شو جمل�ص الإدارة ح�شان بن ع�شام قباين

  • اأمني �شر جمل�ص الإدارة: اأحمد  علي الزيات

4-تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه

تصنيف أعضاء المجلس على أس��اس )عضو مجلس إدارة تنفيذي/ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / عضو مجلس 
إدارة مستقل(:

يتكون جمل�ص اإدارة ال�شركة مبوجب املادة )17( من النظام الأ�شا�شي من �شبعة اأع�شاء.  -

وفيما يلي بيان اأع�شاء املجل�ص وت�شنيف ع�شوية جمل�ص الإدارة كما يف2019/12/31م:  -

جمل�ص الإدارة وت�شنيف اأع�شائه:  -
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5- اإلجراءات التي اتخذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غري التنفيذين – علمًا مبقرتحات املساهمن 
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يت���م اإحاط���ة اأع�شاء جمل�ص الإدارة علما عن مقرتحات وملحوظ���ات و�شكاوي امل�شتثمرين وخال العام 2020 تلقت ال�شركة عدد )13( ات�ش���ال وبريد الكرتوين ما بني ا�شتف�شارات   -

واقرتاحات وتقوم اإدارة عاقات امل�شتثمرين بالرد على امل�شاهمني يف نطاق الإف�شاح امل�شموح به ووفق ما مت الإعان عنه على موقع ال�شوق املالية تداول. 

كانت معظم ا�شتف�شارات امل�شاهمني خال العام 2020 حول تاأثري جائحة كرونا على ن�شاط ال�شركة، وتوقيع مذكرة التفاهم مع ال�شركة ال�شينية، والتح�شن الذي طراأ يف �شعر ال�شهم   -

خال تداوله يف فرتات معينة من عام 2020.  

يت���م اإحاط���ة اأع�شاء املجل�ص ب�شفة دورية بات�شالت امل�شاهمني وماحظاتهم بخ�شو�ص اإعانات ال�شركة عل���ى تداول. ويف خال العام 2020 مت اإحاطة املجل�ص خال الجتماعات   -

املنعقدة يف �شهري مايو ودي�شمرب 2020م.

تدع���و ال�شرك���ة م�شاهميها للتفاعل وامل�شاركة واحل�شور للجمعيات العام���ة، وتفتح ال�شركة باب املناق�شة لل�شادة امل�شاهمني ويرد جمل�ص الإدارة عل���ى ال�شادة امل�شاهمني اأثناء انعقاد   -

اجلمعية واأخذ ماحظاتهم يف العتبار ويتم ت�شجيل جميع الأ�شئلة والأجوبة يف حم�شر اجلمعية العامة الذي يتم ن�شره على موقع ال�شركة اللكرتوين.

يتم تزويد جميع اأع�شاء املجل�ص مبا فيهم غري التنفيذيني لإحاطتهم علمًا مبقرتحات امل�شاهمني وملحوظاتهم حيال ال�شركة واأدائها.  -

6- وصف خمتصر الختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ 
انعقادها وبيانات احلضور لألعضاء لكل اجتماع

ن اللجنة التنفيذية من كل من: تتكوَّ

1- 1للجنة التنفيذية:

املنصباالسم 

الرئي�ص حتى يونيو2020 جورج انطونيو�ص ابراهام

الرئي�ص من بداية يونيو2020زهري الودغريي لف�شو�ص

ع�شو جميل بن عبد اهلل امللحم 

ع�شواأزهر بن حمي الدين كنجي

ع�شو من 2020/02/02على بن ح�شان اجلميل 

•  اأمني �شر اللجنة التنفيذية: اأحمد علي الزيات 
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اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:
1(  فيما يتعلق با�شرتاتيجية ال�شركة واأهدافها، تقوم اللجنة بالتايل:

مراجعة اإجراءات وعمليات التخطيط ال�شرتاتيجي لل�شركة.  -

التاأك���د من اأن اخلطط ال�شرتاتيجية لل�شركة قد مت ترجمتها اإىل ت�شرفات واأعمال   -

فعلية تهدف اإىل حتقيق اأهداف ال�شركة.

مراجعة امليزانية التقديرية الت�شغيلية والراأ�شمالية لل�شركة قبل رفعها ملجل�ص الإدارة   -

والتي متثل جزء من خطط ال�شركة ورفع التو�شيات للمجل�ص ب�شاأنها.

مراجع���ة تو�شيات املجل�ص فيما يتعلق بتوزيع م���وارد ال�شركة التي تهدف اإىل حتقيق   -

التوافق بني اخلطط ال�شرتاتيجية لل�شركة واأهدافها الت�شغيلية طويلة الأجل.    

املراجع���ة الدوري���ة للخط���ط ال�شرتاتيجي���ة لل�شرك���ة و�شركاتها التابع���ة والأهداف   -

الت�شغيلية للتاأكد من توافقها مع ر�شالة ال�شركة واأهدافها.

التو�شيات  واإعداد  مبراجعة  اللجنة  تقوم  الت�شغيلية،  ال�شركة  باأولويات  يتعلق  فيما   )1

ملجل�ص الإدارة بالن�شبة للقرارات ال�شرتاتيجية املتعلقة بالأولويات الت�شغيلية، مت�شمنا 

التو�شع اإىل اأ�شواق ودول جديدة اأو اخلروج من اأ�شواق ودول حالية.

فيما يتعلق باأعمال التخطيط املايل لل�شركة و�شيا�شة توزيعات الأرباح، تقوم اللجنة   )2

بالتايل:

اإعداد ومراجعة التو�شيات ملجل�ص الإدارة املتعلقة بالأهداف وال�شرتاتيجيات املالية   -

ال�شنوية وطويلة الأجل، واأي�شا موؤ�شرات الأداء املرتبطة بها.

مراجع���ة الأم���ور املالية الهامة لل�شركة وال�ش���ركات التابعة لها، مث���ل الأمور املتعلقة   -

براأ�ص م���ال ال�شركة، والت�شني���ف الئتماين لل�شركة، والتدفق���ات النقدية، واأن�شطة 

القرتا�ص، والودائع ال�شتثمارية.    

اإعداد ومراجعة التو�شيات املقدمة ملجل�ص الإدارة واملتعلقة ب�شيا�شة توزيعات الأرباح   -

لل�شركة وبكيفية تنفيذها.

املراجع���ة الدورية للنفق���ات الراأ�شمالي���ة الفعلية ومراجعتها م���ع املوازنات املعتمدة   -

م�شبقا.

فيما يتعلق بتقييم اإنتاجية ال�شركة على املدى الطويل وفعالية عملياتها الت�شغيلية، تقوم   )3

ال�شرتاتيجية  للقرارات  بالن�شبة  الإدارة  ملجل�ص  التو�شيات  واإعداد  اللجنة مبراجعة 

املتعلقة بالفر�ص التي اأمام ال�شركة التي تهدف اإىل حت�شني جودة املنتجات واخلدمات 

التي تقدمها ال�شركة وتر�شيد التكاليف املتعلقة بها.

فيما يتعلق باأعمال ال�شتثمار تقوم اللجنة بالآتي:  )4

واملعايري  ال�شيا�شات  مبراجعة  املتعلقة  مهامه  ت�شريف  يف  الإدارة  جمل�ص  معاونة   -

ال�شتثمارية.

درا�شة الفر�ص ال�شتثمارية وتوافقها مع ا�شرتاتيجية ال�شركة.  -

البحث عن الفر�ص ال�شتثمارية ذات العائد الأعلى منها على �شبيل املثال ل احل�شر   -

)التعاقد لإدارة حمافظ الأ�شهم املحلية – �شراء وحدات يف �شناديق ال�شهم املحلية 

يف �شركات جديدة  اكتتابات  يف  – الدخول  عقارية  �شناديق  يف  وحدات  – �شراء 
وطروحات اأولية – �شراء وبيع عقارات ....الخ(.

الأعمال  ال�شركة وال�شراف على  واملقبلة عليها  القائمة  ال�شتثمارات  وتقومي  متابعة   )5

ال�شت�شارية ذات العاقة باأعمال اللجنة.

النفقات  لبنود  النهائي  والعتماد  امليزانية  ببنود  التعديات  باعتماد  اللجنة  تقوم   )6

الراأ�شمالية ح�شب �شاحيات اللجنة املن�شو�ص عليها يف جدول ال�شاحيات املالية 

والإدارية.

املوافقة على �شيا�شات واإجراءات العمل لل�شركة والتو�شية برفعها ملجل�ص الإدارة.  )7

مراقبة اأداء الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وتقدمي التو�شية بهذا ال�شاأن.  )8

تقوم اللجنة بتقدمي تقرير دوري عن اأعمالها يف كل اجتماع ملجل�ص الإدارة، واإعام   )9

نتيجة  تعار�ص م�شالح  حالة من حالت  اأي  ن�شوء  اأو  وجود  حالة  الإدارة يف  جمل�ص 

للقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.
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اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2020م:

اجتماع10اجتماع9اجتماع8اجتماع7اجتماع6اجتماع 5اجتماع 4اجتماع3 اجتماع 2اجتماع 1املنصباالسم 

)54(
يناير

)55(
 فرباير

)56( 
ابريل

)57(
يونيو

)58(
يوليو

)59(
أغسطس

)60(
سبتمرب

)61(
اكتوبر

)62(
نوفمرب

)63(
ديسمرب

جورج انطونيو�ص ابراهام

حتى يونيو 2020

xxxxxxالرئي�ص  

زهري الودغريي لف�شو�ص )من 

يونيو2020(

xxxxالرئي�ص

xxxxع�شوجميل عبداهلل امللحم

ع�شواأزهر بن حمي الدين كنجي

xع�شوعلى بن ح�شان اجلميل 
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التالية  اللجنة  العادية يف تاريخ 0202/10/12م من السادة أعضاء  العامة غري  الرابعة جمللس اإلدارة بقرار اجلمعية  مت تشكيل جلنة املراجعة للدورة 
أسمائهم:

2-جلنة املراجعة:

مالحظات املنصباالسم

الرئي�صد. �شليمان عبد العزيز التويجري

املالية  بال�شئون  وخمت�ص  املجل�ص  اأع�شاء  خارج  )من  ال�شكران   عبداهلل  �شليمان  د. 

واملحا�شبية( 

ع�شو

ا�شتقال يف اأكتوبر 2020من ع�شوية اللجنة وعني م�شت�شارا 

للجنة فيما بعد

ع�شووليد بن حممد العثيمني  )من خارج اأع�شاء املجل�ص وخمت�ص بال�شئون املالية واملحا�شبية(

عني من تاريخ 2020/10/07مع�شو�شالح بن ح�شن العفالق

• اأمني �شر جلنة املراجعة: حممد فائق م�شطفى

اختصاصات اللجنة:
تخت�س جلنة املراجعة مبراقبة اأعم�ل ال�س���ركة والتحقق من �س���امة ونزاهة التق�رير 

والقوائ���م امل�لي���ة واأنظمة الرق�بة الداخلية فيه�، وت�س���مل مه�م اللجنة ب�س���فة خ��س���ة 

على يلي:

1( التقارير املالية:

درا�ش���ة القوائ���م املالية الأولية وال�شنوي���ة لل�شركة قبل عر�شها عل���ى جمل�ص الإدارة   -

واإبداء راأيها والتو�شية يف �شاأنها ل�شمان نزاهتها وعدالتها و�شفافيتها.

اإب���داء الراأي الفني - بن���اًء على طلب جمل�ص الإدارة - فيم���ا اإذا كان تقرير جمل�ص   -

الإدارة والقوائ���م املالية لل�شركة عادلة ومتوازنة ومفهوم���ة وتت�شمن املعلومات التي 

تتي���ح للم�شاهمني وامل�شتثمري���ن تقييم املركز املايل لل�شرك���ة واأدائها ومنوذج عملها 

وا�شرتاتيجيتها.

درا�شة اأي م�شائل مهّمة اأو غري ماألوفة تت�شمنها التقارير املالية.  -

البحث بدقة يف اأي م�شائل يثريها املدير املايل لل�شركة اأو من يتوىل مهامه اأو م�شوؤول   -

اللتزام يف ال�شركة اأو مراجع احل�شابات.

التحقق من التقديرات املحا�شبية يف امل�شائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية.  -

درا�ش���ة ال�شيا�ش���ات املحا�شبية املتبع���ة يف ال�شركة واإب���داء ال���راأي والتو�شية ملجل�ص   -

الإدارة يف �شاأنها.

2( املراجعة الداخلية:

درا�شة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية واإدارة املخاطر يف ال�شركة.  -

درا�شة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�شحيحية للملحوظات   -

الواردة فيها.
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اأداء واأن�شطة املراجع الداخلي واإدارة املراجعة الداخلية يف  الرقابة والإ�شراف عل   -

ال�شركة -اإن وجدت – للتحقق من توافر املوارد الازمة وفعاليتها يف اأداء الأعمال 

واملهام املنوطة بها.واإذا مل يكن لل�شركة مراجع داخلي، فعلي اللجنة تقدمي تو�شيتها 

اإىل املجل ب�شاأن مدى احلاجة اإىل تعيينه.

املراجع  اأو  الداخلية  املراجعة  اإدارة  اأو  وحدة  مدير  بتعيني  الإدارة  ملجل�ص  التو�شية   -

الداخلي واقرتاح مكافاآته

3(  مراجع احلسابات:

التو�شية ملجل�ص الإدارة برت�شيح مراجعي احل�شابات وعزلهم وحتديد اأتعابهم وتقييم   -

اأدائهم، بعد التحقق من ا�شتقالهم ومراجعة نطاق عملهم و�شروط التعاقد معهم.

التحقق من ا�شتقال مراجع احل�شابات ومو�شوعيته وعدالته، ومدى فعالية اأعمال   -

املراجعة، مع الأخذ يف العتبار القواعد واملعايري ذات ال�شلة.

مراجعة خطة مراجع ح�شابات ال�شركة واأعماله، والتحقق من عدم تقدميه اأعماًل   -

فنية اأو اإدارية تخرج عن نطاق اأعمال املراجعة، واإبداء مرئياتها حيال ذلك.

الإجابة عن ا�شتف�شارات مراجع ح�شابات ال�شركة.  -

درا�شة تقرير مراجع احل�شابات وماحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتِخذ ب�شاأنها.  -

4( ضمان االلتزام:

الإجراءات  ال�شركة  اتخاذ  من  والتحقق  الرقابية  اجلهات  تقارير  نتائج  مراجعة   -

الازمة ب�شاأنها.

التحقق من التزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح وال�شيا�شات والتعليمات ذات العاقة.  -

مراجعة العقود والتعامات املقرتح اأن جتريها ال�شركة مع الأطراف ذوي العاقة،   -

وتقدمي مرئياتها حيال ذلك اإىل جمل�ص الإدارة.

رفع ما تراه من م�شائل ترى �شرورة اتخاذ اإجراء ب�شاأنها اإىل جمل�ص الإدارة، واإبداء   -

تو�شياتها بالإجراءات التي يتعني اتخاذها

5( صالحيات اللجنة:.

تتمتع اللجنة بال�شاحيات التالية:

الأخرى  واملعلومات  والإي�شاحات  والتقارير  والوثائق  وال�شجات  امل�شتندات  طلب   )1

املنا�شبة من اأع�شاء جمل�ص الإدارة واملديرين التنفيذيني وامل�شوؤولني بال�شركة. 

دعوة املديرين التنفيذيني وامل�شوؤولني واملوظفني بال�شركة لجتماعات اللجنة لاإجابة   )2

على اأية ا�شتف�شارات تطرحها اللجنة عليهم.

اأن تطلب من جمل�ص الإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�شركة لانعقاد اإذا اأعاق جمل�ص   )3

الإدارة عملها اأو تعر�شت ال�شركة لأ�شرار اأو خ�شائر ج�شيمة.

اأدائها  اأثناء  ال�شركة  خارج  من  واملتخ�ش�شني  وامل�شت�شارين  باخلرباء  ال�شتعانة   )4

لأعمالها.

القيام باأية واجبات توكل اإليها من قبل جمل�ص الإدارة يف حدود �شاحياتها.  )5

فيما  الإدارة  ملجل�ص  تو�شيات  واإعداد  الائحة  هذه  اأحكام  وتقييم  مبراجعة  القيام   )6

يتعلق بتعديل جزء منها اإن تطلب ذلك.

اإعداد التقارير ربع ال�شنوية ملجل�ص الإدارة على اأ�شا�ص دوري، وتقوم اللجنة بتقدميها   )7

ملجل�ص الإدارة فور النتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.

املراجعة  لإدارة  الأخرى  واملكافاآت  الت�شجيعية  واملكافاآت  ال�شهرية  الرواتب  حتديد   )8

الداخلية أو املراجع الداخيل مبا يتامىش مع اللوائح الداخلية للرشكة املعتمدة من قبل املجلس.
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اجتماعات جلنة املراجعة خالل عام 2020م

اجتماع4اجتماع3اجتماع 2اجتماع 1املنصباالسم 

رئي�ص اللجنة د. �شليمان عبد العزيز التويجري

ع�شود. �شليمان عبد اهلل ال�شكران

ع�شو اأ. وليد حممد العثيمي

xxxxع�شو�شالح ح�شن العفالق
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3- جلنة الرتشيحات واملكافآت:
تتكون جلنة الرت�شيحات واملكافاآت كًا من:

املنصباالسم 

رئي�ص  اللجنة  خالد بن نا�شر املعمر

ع�شو �شالح بن ح�شن العفالق 

ع�شوح�شان بن ع�شام قباين

• اأمني �شر الرت�شيحات واملكافاآت: اأحمد علي الزيات

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة
)1(  االختصاصات املتعلقة بالرتشيحات:

اقرتاح �شيا�شات ومعايري وا�شحة للع�شوية يف جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية. اأ( 

ب(  التو�شية ملجل�ص الإدارة برت�شيح اأع�شاء فيه واإعادة تر�شيحهم وفقًا لل�شيا�شات واملعايري 

املعتمدة، مع مراعاة عدم تر�شيح اأي �شخ�ص �شبقت اإدانته بجرمية خملة بالأمانة.

اإعداد و�ش���ف للقدرات واملوؤه���ات املطلوبة لع�شوية جمل����ص الإدارة و�شغل وظائف  ج( 

الإدارة التنفيذية.

حتديد الوقت الذي يتعني على الع�شو تخ�شي�شه لأعمال جمل�ص الإدارة. د( 

ه( املراجع���ة ال�شنوي���ة لاحتياجات الازمة من امله���ارات اأو اخلربات املنا�شبة لع�شوية 

جمل�ص الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

مراجع���ة هي���كل جمل����ص الإدارة والإدارة التنفيذي���ة وتق���دمي التو�شي���ات يف �ش���اأن  و( 

التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.

�شاحي���ة التعدي���ل يف موعد ب���دء دورة جمل����ص الإدارة مبا يحق���ق م�شئولية اأع�شاء  ز( 

املجل�ص عن ال�شنة املالية الكاملة وعدم تداخل امل�شئولية بني جمل�شني، على األ يزيد 

متديد مدة الدورة عن �شهرين اأو ينق�ص مدة الدورة عن �شهرين.

ح(  حتدي���د التواف���ق ملدة ال���دورة مع ق���رار املوافقة على تعي���ني جلنة املراجع���ة لتكون 

�شاحيتها �شارية وقائمة وخا�شة فيما يتعلق باملوافقة على القوائم املالية ال�شنوية.

ط( مراجع���ة الإعانات اخلا�ش���ة برت�شيح الع�شوي���ة ملجل����ص الإدارة وحتديد املواعيد 

املقرتح���ة لن�شر الإع���ان على موقع ال�شوق املالية ت���داول والفرتة املقرتحة ل�شتام 

طلب���ات الرت�شي���ح على األ تقل ع���ن )30( يومًا وحتديد موع���د اجلمعية العامة التي 

�شيت���م الت�شويت فيها على اأع�شاء املجل�ص �شواء كان���ت �شابقة لتاريخ بدء الدورة اأو 

لحقة مبا ل يتجاوز )60( يومًا.

ي(  رف���ع جميع قرارات املجل�ص ال�شابق -يف ح���ال اتخاذ اأي قرار يف فرتة متديد لحقة 

لتاريخ بدء دورة املجل�ص - وعر�شها على املجل�ص الاحق لإقرارها.

ك( التحق���ق ب�شكل �شن���وي من ا�شتقال الأع�ش���اء امل�شتقلني، وعدم وج���ود اأي تعار�ص 

م�شالح اإذا كان الع�شو ي�شغل ع�شوية جمل�ص اإدارة �شركة اأخرى.

و�ش���ع و�ش���ف وظيفي لاأع�ش���اء التنفيذيني والأع�ش���اء غري التنفيذي���ني والأع�شاء  ل( 

امل�شتقلني وكبارالتنفيذيني.

م(  و�ش���ع الإج���راءات اخلا�ش���ة يف ح���ال �شغور مرك���ز اأحد اأع�ش���اء جمل����ص الإدارة اأو 

كبارالتنفيذيني.



59

59الـتـقـريــر الـسـنــوي 2020 م

حتديد جوانب ال�شعف والقوة يف جمل�ص الإدارة، واقرتاح احللول ملعاجلتها مبا يتفق  ن( 

مع م�شلحة ال�شركة.

)2( االختصاصات املتعلقة باملكافآت:

اأع�شاء جمل�ص الإدارة واللجان املنبثقة عن املجل�ص  اإعداد �شيا�شة وا�شحة ملكافاآت  اأ(  

من  لعتمادها  متهيدًا  فيها  للنظر  الإدارة  جمل�ص  اإىل  ورفعها  التنفيذية،  والإدارة 

بالأداء،  ترتبط  معايري  اتباع  ال�شيا�شة  تلك  يف  يراعى  اأن  على  العامة،  اجلمعية 

دون  املكافاآت  �شيا�شة  اعداد  يتم  اأن  على  تنفيذها.  من  والتحقق  عنها،  والإف�شاح 

بحيث  التنفيذية،  ولوائحهما  املالية  ال�شوق  ونظام  ال�شركات  نظام  باأحكام  الإخال 

تت�شمن ما يلي:

ان�شجامها مع ا�شرتاتيجية ال�شركة واأهدافها. ب( 

اأن تقدم املكافاآت بغر�ص حث اأع�شاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية على اإجناح  ج( 

بالأداء  املكافاآت  املتغري من  الطويل، كاأن تربط اجلزء  ال�شركة وتنميتها على املدى 

على املدى الطويل.

اأن حتدد املكافاآت بناًء على م�شتوى الوظيفة، واملهام وامل�شوؤوليات املنوطة ب�شاغلها،  د( 

واملوؤهات العلمية، واخلربات العملية، واملهارات، وم�شتوى الأداء.

ان�شجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى ال�شركة. ه�( 

الأخذ يف العتبار ممار�شات ال�شركات الأخرى يف حتديد املكافاآت، مع تفادي ما قد  و( 

ين�شاأ عن ذلك من ارتفاع غري مربر للمكافاآت والتعوي�شات.

اأن ت�شته���دف ا�شتقط���اب الكف���اءات املهني���ة واملحافظة عليها وحتفيزه���ا، مع عدم  ح( 

املبالغة فيها.

ط( اأن تاأخ���ذ يف العتب���ار املكاف���اآت املبين���ة يف عقود كب���ار التنفيذيني عن���د التعيينات 

اجلديدة.

ك(  حالت اإيقاف �شرف املكافاأة اأو ا�شرتدادها اإذا تبني اأنها تقررت بناًء على معلومات 

غ���ري دقيقة قدمها ع�شو يف جمل����ص الإدارة اأو الإدارة التنفيذية وذلك ملنع ا�شتغال 

الو�شع الوظيفي للح�شول على مكافاآت غري م�شتحقة.

ل(  تنظيم منح اأ�شهم يف ال�شركة لأع�شاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية �شواء اأكانت 

اإ�شدارًا جديدًا اأم اأ�شهمًا ا�شرتتها ال�شركة.

م(  تو�شي���ح العاقة بني املكاف���اآت املمنوحة و�شيا�ش���ة املكافاآت املعمول به���ا، وبيان اأي 

انحراف جوهري عن هذه ال�شيا�شة.

املراجع���ة الدوري���ة ل�شيا�شة املكاف���اآت، وتقييم م���دى فعاليتها يف حتقي���ق الأهداف  ن( 

املتوخاة منها.

التو�شي���ة ملجل����ص الإدارة مبكاف���اآت اأع�ش���اء جمل����ص الإدارة واللج���ان املنبثقة عنه  ق( 

وكبارالتنفيذيني بال�شركة وفقًا لل�شيا�شة املعتمدة.

اجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت خالل عام 2020 م 

اجتماع 4اجتماع 3اجتماع 2اجتماع 1املنصباملنصب

  21
مارس

 22
مايو

 23
أغسطس

 

 24
ديسمرب  

الرئي�صخالد بن نا�شر املعمر
ع�شو�شالح بن ح�شن العفالق
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املجل�ص  لأع�شاء  تقييم  مناذج  على  التقرير  هذا  تاريخ  حتى  الإدارة  جمل�ص  يعتمد   -1

اإ�شراف جلنة  اأن اعدت تلك النماذج حتت  وجميع اللجان املنبثقة عن املجل�ص بعد 

املجل�ص  واعتمدها  الإدارة  جمل�ص  اىل  بها  التو�شية  رفع  ومت  واملكافاآت  الرت�شيحات 

بتاريخ 2020/12/09م ليتم العمل بها اعتبارا من تاريخ اعتمادها. 

ل يوجد اأي جهة خارجية تقوم بالتقييم، وترى ال�شركة اأنه ل يوجد حاجة يف الوقت   -2

الرت�شيحات  جلنة  اأع�شاء  جميع  واأن  خا�شة  خارجية  بجهة  لا�شتعانة  الراهن 

واملكافاآت اأع�شاء م�شتقلني.

�شرف  و�شيا�شات  معايري  الإدارة  جمل�ص  اىل  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة  ترفع   -3

املكافاآت ال�شنوية لأع�شاء املجل�ص وفق �شيا�شة مكافاآت اأع�شاء جمل�ص الإدارة وجلانه 

بتاريخ  لحقة  اأحداث  يف  لل�شركة  العامة  اجلمعية  اأقرتها  التي  التنفيذية  والإدارة 

2020/01/21م ويرفق بها نتائج التقييم ال�شنوي.

تقوم اللجنة بعمل التقييم وفق الآلية الت�لية:

التاأكد من مطابقة و�شف القدرات واملوؤهات املطلوبة لع�شوية جمل�ص الإدارة و�شغل   -

وظائف الإدارة التنفيذية.

التاأكد من حتديد الوقت الذي يتعني على الع�شو تخ�شي�شه لأعمال جمل�ص الإدارة.  -

املنا�شبة لع�شوية  اأو اخلربات  ال�شنوية لاحتياجات الازمة من املهارات  املراجعة   -

جمل�ص الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

مراجعة هيكل جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية وتقدمي التو�شيات يف �شاأن التغيريات   -

التي ميكن اإجراوؤها.

تعار�ص  اأي  وجود  وعدم  امل�شتقلني،  الأع�شاء  ا�شتقال  من  �شنوي  ب�شكل  التحقق   -

م�شالح اإذا كان الع�شو ي�شغل ع�شوية جمل�ص اإدارة �شركة اأخرى.

والأع�شاء  التنفيذيني  غري  والأع�شاء  التنفيذيني  لاأع�شاء  وظيفي  و�شف  و�شع   -

امل�شتقلني وكبار التنفيذيني.

اأو كبار  و�شع الإجراءات اخلا�شة يف حال �شغور مركز اأحد اأع�شاء جمل�ص الإدارة   -

التنفيذيني.

حتديد جوانب ال�شعف والقوة يف جمل�ص الإدارة، واقرتاح احللول ملعاجلتها مبا يتفق   -

مع م�شلحة ال�شركة.

حيث  من  ال�شركات  حوكمة  لئحة  متطلبات  مع  اللجان  ت�شكيل  تطابق  من  التاأكد   -

ت�شنيف الع�شوية وعدد الأع�شاء.

ال�شركات  حوكمة  لئحة  يف  واملبينة  بها  املنوطة  باملهام  جلنة  كل  قيام  من  التاأكد   -

ونظام ال�شركات والجراءات التنفيذية لهما.

الوسائل التي اعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء جلانه وأعضائه، واجلهة اخلارجية التي قامت بالتقييم   -7
وعالقتها بالشركة.

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مبوجب ما نصت عليه املادة )39( من الئحة حوكمة   -8
الشركات.

8-1  اإلفصاح عن سياسة املكافآت 

متت املوافقة على هذه ال�شيا�شة مبوجب قرار جمل�ص الإدارة رقم 2019/34/281 بناء على تو�شية جلنة الرت�شيحات واملكافاآت بالقرار رقم 2019/24/01 

ومت اعتمادها مبوجب قرار اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2020/01/21م املوافق 1441/05/26ه�. 
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أواًل: مقدمة عامة: 

تكوين  ب�شركة  التنفيذية  والإدارة  وجلانه  الإدارة  جمل�ص  مكافاآت  “�شيا�شة  اإعداد  مت 

املتطورة لل�شناعات )»تكوين »( بناء على نظام ال�شركات ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 

الفقرة  ملتطلبات  ووفقًا  تكوين«  ل�شركة  الأ�شا�شي  والنظام  1437/1/28ه�  وتاريخ  م/3 

)1( من املادة )61( من لئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن جمل�ص هيئة ال�شوق املالية 

2017/2/13م،  املوافق  1438/5/16ه�  وتاريخ   )2017-16-8( رقم  القرار  مبوجب 

1440/09/15ه�  وتاريخ  رقم2019-57-3  املالية  ال�شوق  هيئة  جمل�ص  بقرار  واملعدلة   ،

املوافق 2019/05/20م والتي ن�شت على اأن تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ب� » اإعداد 

والإدارة  املجل�ص  عن  املنبثقة  واللجان  الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  ملكافاآت  وا�شحة  �شيا�شة 

التنفيذية، ورفعها اإىل جمل�ص الإدارة للنظر فيها متهيدًا لعتمادها من اجلمعية العامة، 

ووفقًا للباب الثاين من ال�شوابط والإجراءات التنظيمية ال�شادرة تنفيذًا لنظام ال�شركات 

اخلا�شة ب�شركات امل�شاهمة املدرجة، على اأن يراعى يف تلك ال�شيا�شة اتباع معايري ترتبط 

بالأداء، والإف�شاح عنها، والتحقق من تنفيذها 

ثانيًا: الهدف:

اأع�شاء جمل�ص الإدارة وجلانه  تهدف هذه ال�شيا�شة اإىل حتديد معايري وا�شحة ملكافاآت 

العاقة  ذات  الأخرى  واللوائح  الأنظمة  متطلبات  مراعاة  �شوء  يف  التنفيذيني  وكبار 

حتديد  يف  الإدارة  جمل�ص  يراعى  اأن  ويجب  الأخرى،  الرقابية  اجلهات  عن  ال�شادرة 

يف  الواردة  العاقة  ذات  الأحكام  اأع�شائه  من  كل  عليها  يح�شل  التي  املكافاآت  و�شرف 

نظام ال�شركات ولئحة حوكمة ال�شركات. 

من  واملوهبة  والقدرة  الكفاءة  من  بقدر  يتمتعون  اأفراد  جذب  اإىل  ال�شيا�شة  تهدف  كما 

اأجل العمل يف جمل�ص الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خال تبني خطط وبرامج 

حمّفزة للمكافاآت ومرتبطة بالأداء، مما ي�شاهم يف حت�شني اأداء ال�شركة وحتقيق م�شالح 

م�شاهميها. 

وتهدف هذه ال�شيا�شة اإىل تو�شيح العاقة بني املكافاآت املمنوحة و�شيا�شة املكافاآت املعمول 

بها، وبيان اأي انحراف جوهري عن هذه ال�شيا�شة يف كل عام ويتم الإف�شاح عن ذلك يف 

تقرير جمل�ص الإدارة للم�شاهمني.   

ثالثًا: املعايري العامة للمكافآت: 

تخت�ص جلنة الرت�شيحات واملكافاآت بالتو�شية للمجل�ص مبكافاآت اأع�شاء املجل�ص واأع�شاء 

اللجان وكبار التنفيذيني بال�شركة، وفقًا للمعايري املعتمدة وذلك على النحو التايل:

ان�شجام ال�شيا�شة واملكافاآت مع ا�شرتاتيجية �شركة تكوين واأهدافها ومع حجم وطبيعة   -1

ودرجة املخاطر لديها.

اأن تكون املكافاآت مبنية على تو�شية جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.  -2

اأن تكون املكافاآت متنا�شبة مع ن�شاط ال�شركة واملهارات الازمة لإدارتها.  -3

الأخذ بعني العتبار القطاع الذي تعمل فيه ال�شركة وحجمها وخربة اأع�شاء جمل�ص   -4

الإدارة.

وكبار  الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  ل�شتقطاب  معقول  ب�شكل  كافية  املكافاآت  تكون  اأن   -5

لإجناح  عليهم  والإبقاء  وحتفيزهم  املنا�شبة  واخلربة  الكفاءة  ذوي  من  التنفيذيني 

ال�شركة وتنميتها على املدى الطويل.

مراعاة ربط اجلزء املتغري من املكافاآت بالأداء على املدى الطويل.  -6

د املكافاآت بناًء على م�شتوى الوظيفة، واملهام وامل�شوؤوليات املنوطة ب�شاغلها،  اأن حتدَّ  -7

وم�شتوى الأداء واملوؤهات العلمية، واخلربات العملية، واملهارات.

تاأخذ ال�شركة يف العتبار ممار�شات ال�شركات الأخرى وما هو �شائد يف �شوق العمل   -8

يف حتديد املكافاآت، مع تفادي ما قد ين�شاأ عن ذلك من ارتفاع غري مربر للمكافاآت 

والتعوي�شات. 

والأعمال  الإدارة  اخت�شا�شات ع�شو جمل�ص  ومتنا�شبة مع  املكافاآت عادلة  تكون    9- اأن 

وامل�شوؤوليات التي يقوم بها ويتحملها اأع�شاء جمل�ص الإدارة اأو اللجان، بالإ�شافة اإىل 

الأهداف املحددة من قبل جمل�ص الدارة املراد حتقيقها خال ال�شنة املالية.

مدى  تعك�ص  بحيث  املقدار  متفاوتة  الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  مكافاآت  تكون  اأن  يجوز   -10

التي  اجلل�شات  وعدد  وا�شتقاله  به  املنوطة  واملهام  واخت�شا�شاته  الع�شو  خربة 
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يح�شرها وغريها من العتبارات.

11- اأن يتم اإيقاف �شرف املكافاأة اأو ا�شرتدادها اإذا تبني اأنها تقررت بناًء على معلومات 

غري دقيقة قدمها ع�شو يف جمل�ص الإدارة اأو الإدارة التنفيذية؛ وذلك ملنع ا�شتغال 

الو�شع الوظيفي للح�شول على مكافاآت غري م�شتحقة

والإدارة  الإدارة  جمل�ص  لأع�شاء  ال�شركة  يف  اأ�شهم  ملنح  برنامج  تطوير  حال  يف   -12

التنفيذية وموظفيها �شواء اأكانت اإ�شدارًا جديدًا اأم اأ�شهمًا ا�شرتتها ال�شركة يتم ذلك 

لل�شركة  الأ�شا�ص  النظام  يتوافق مع  اإ�شراف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ومبا  حتت 

واأنظمة ولوائح هيئة ال�شوق املالية ذات العاقة.

يتعلق  فيما  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة  مع  بالتن�شيق  املكافاآت  اإعداد  يتم  اأن   -13 

بالتعيينات اجلديدة لكبار التنفيذيني اإذا كانت تت�شمن العقود اخلا�شة بهم مكافاآت 

ثابتة اأو حمدد بن�شبة ما.

رابعًا: مكافأة أعضاء جملس اإلدارة: 
1-  تتك���ون مكافاأة اأع�شاء جمل�ص الإدارة يف �شركة تكوي���ن املتطورة لل�شناعات)تكوين( 

من مبلغ معني اأو بدل ح�شور عن اجلل�شات اأو بدل م�شروفات اأو مزايا عينية اأو ن�شبة 

من الأرباح ويجوز اجلمع بني اثنتني اأو اأكرث من هذه املزايا ومبا ل يتجاوز ما ن�ص عليه 

نظام ال�شركات ولوائحه وفقًا لبنود املكافاأة امل�شمن بهذه ال�شيا�شة واأي تعديات تطراأ 

على تلك البنود لحقًا ويتم اعتمادها وفقًا للنظام.

2-  يجب األ تكون مكافاأة اأع�شاء جمل�ص الإدارة امل�شتقلني ن�شبة من الأرباح التي حتققها 

ال�شركة اأو اأن تكون مبنية ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر على ربحية ال�شركة.

  3-  يج���وز اأن تك���ون ه���ذه املكاف���اأة متفاوت���ة املق���دار ويف �ش���وء �شيا�ش���ة ت�شدرها جلنة 

الرت�شيح���ات واملكاف���اآت وتقره���ا اجلمعي���ة، ويج���ب اأن ي�شتمل تقرير جمل����ص الإدارة 

ال�شن���وي اإىل اجلمعية العامة للم�شاهمني على بي���ان �شامل لكل ما ح�شل عليه اأع�شاء 

جمل�ص الإدارة خال ال�شنة املالية من مكافاآت وبدل م�شروفات وغري ذلك من املزايا، 

واأن ي�شتم���ل كذلك على بيان ما قب�شه اأع�شاء املجل����ص بو�شفهم عاملني اأو اإداريني اأو 

نظ���ري اأعمال فنية اأو اإداري���ة اأو ا�شت�شارات )اإن وج���دت( واأن ي�شتمل كذلك على بيان 

بع���دد جل�شات املجل�ص وعدد اجلل�شات التي ح�شره���ا كل ع�شو من تاريخ اآخر اجتماع 

للجمعي���ة العامة.على اأن يت���م الإف�شاح عن راتب ومزايا الع�ش���و املنتدب عن من�شب 

الإدارة التنفيذية �شمن مكافاآت وبدلت كبار التنفيذيني.  

يف ح���ال كان���ت مكافاأة اأع�شاء جمل�ص الإدارة ن�شبة م���ن الأرباح فيجب مراعاة اأحكام   -4

الفق���رة )2( من امل���ادة )76( من نظام ال�شركات وامل���ادة )20( من النظام الأ�شا�ص 

لل�شرك���ة، ب�ش���رط األ يتجاوز جمموع ما يح�شل عليه ع�ش���و جمل�ص الإدارة الواحد من 

مكافاآت ومزايا مالية وعينية يف جميع الأحوال مبلغ )500،000( خم�شمائة األف ريال 

�شعودي �شنويًا.

ل ي���درج ب���دل امل�شروفات وال�شفر والإقامة التي يح�شل عليه���ا ع�شو املجل�ص اأو ع�شو   -5

اللجنة �شمن بند املكافاآت او �شمن احلد الأق�شى البالغ 500،000 ريال.

ل ي���درج مكاف���اآت جلنة املراجعة وبدلتها �شمن احل���د الأق�شى ملكافاآت ع�شو جمل�ص   -6

الإدارة البالغة 500،000 ريال.

7- يو�شح البند ثامنا من هذه الائحة بنود املكافاآت وقيمتها التي بينها النظام الأ�شا�شي 

لل�شركة

8- ملخ�ص تعريف مكافاآت اأع�شاء جمل�ص الإدارة: 

اأ( املك�ف�آت الث�بتة

مبلغ معني  -

بدل ح�شور جل�شات املجل�ص  -

جمموع بدل ح�شور جل�شات اللجان  -

مزايا عينية   -

مكافاأة الأعمال الفنية والإدارية وال�شت�شارية  -

مكافاأة رئي�ص املجل�ص اأو الع�شو املنتدب اأو اأمني ال�شر اإن كان من الأع�شاء.   -

ب( املك�ف�آت املتغرية

ن�شبة من الأرباح  -

مكافاآت دورية  -
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خطط حتفيزية ق�شرية الأجل  -

خطط حتفيزية طويلة الأجل   -

الأ�شهم املمنوحة   -

خامسًا: مكافأة أعضاء اللجان: 
يح���دد ويعتمد جمل����ص الإدارة مكافاآت ع�شوية جلانه املنبثق���ة منه -وبدلت احل�شور   -1

وغريها من ا�شتحقاقات بناء على تو�شية من جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.

2-  تتك���ون مكافاآت ع�شوي���ة اللجان املنبثقة من جمل�ص الإدارة م���ن مكافاأة �شنوية )مبلغ 

مقط���وع( وب���دلت ح�شور الجتماعات وغريهما م���ن ال�شتحقاقات كما هو مو�شح يف 

هذه ال�شيا�شة وفقًا ملا ورد يف البند ثامنًا من هذه الائحة.

 3-  تت�شم���ن تل���ك ال�شيا�شة مكاف���اأة ع�شوية جلن���ة املراجعة حيث ان تل���ك ال�شيا�شة يتم 

اعتماده���ا م���ن قبل اجلمعية العام���ة للم�شاهمني بناء على تو�شية م���ن جمل�ص الإدارة 

وذلك ح�شب النظام.

عند ت�شكيل ع�شوية اللجان املنبثقة من جمل�ص الإدارة، يراعي عدد اللجان التي ميكن   -4

لع�شو املجل�ص اأن ي�شغلها، بحيث ل يتجاوز اإجمايل ما يتقا�شاه الع�شو من مكافاآت عن 

ع�شويته يف املجل�ص واللجان احلد الأعلى املن�شو�ص عليه يف نظام ال�شركات.با�شتثناء 

جلنة املراجعة.

5-  ملخ�ص تعريف مكافاآت اللجان:

املكافاآت الثابتة )عدا بدل ح�شور اجلل�شات( اأ( 

ب ( بدل ح�شور جل�شات.

سادسا: مكافأة اإلدارة التنفيذية:
جلميع  املحدد  الرواتب  �شلم  مبراجعة  �شنوي  ب�شكل  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة  تقوم 

املوظفني وكبار التنفيذيني وبرنامج وخطط احلوافز واعتمادها وذلك بناء على تو�شية 

من الإدارة التنفيذية وت�شتمل مكافاآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

1-  الرات���ب الأ�شا�ش���ي املحدد مبوجب العق���د الوظيفي ويدفع ب�شفة �شهري���ة يف نهاية كل 

�شهر ميادي.

2-  الب���دلت املن�شو����ص عليها يف لئح���ة و�شيا�شات امل���وارد الب�شرية املعتم���دة من جلنة 

الرت�شيحات واملكافاآت وجمل�ص الإدارة، على �شبيل املثال ل احل�شر، بدل �شكن، وبدل 

موا�شات، وبدل تعليم لاأبناء، وبدل هاتف.

 3- مزايا تاأمني طبي للموظف ولعائلته، مبوجب الائحة املعتمدة.

 4- �شيا�ش���ة التاأمني مبوجب نظام املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية )ت�شمل اإ�شابات 

العمل والعجز اجلزئي والكلي والوفاة اثناء العمل(. 

5-  املكاف���اأة ال�شنوي���ة مرتبط���ة مبوؤ�ش���رات الأداء وفقًا للتقيي���م ال�شنوي ال���ذي يتم بهذا 

اخل�شو�ص.

6- املكافاأة ال�شنوية الثابتة واملحددة يف العقد الوظيفي.

 7- اخلطط التحفيزية ق�ش���رية الأجل املرتبطة بالأداء ال�شتثنائي، واخلطط التحفيزية 

طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأ�شهم )متى وجدت(؛

8-  مزاي���ا اأخرى ت�شمل على �شبيل املثال ل احل�ش���ر، اإجازة �شنوية، وتذاكر �شفر �شنوية، 

خدم���ات املطارات. ومكافاأة نهاية خدمة ح�شب نظ���ام العمل و�شيا�شة املوارد الب�شرية 

املعتمدة من قبل ال�شركة.  

9- عمولت بيع او حوافز وفق برامج ال�شركة املعتمدة )هدف( و )كفاءة(.

10- يت���م اعتماد اخلطط والربام���ج واملوجهات العامة ملكافاآت كب���ار التنفيذيني من قبل 

جلنة ملكافاآت والرت�شيحات.

11- يق���وم الع�شو املنتدب بتنفي���ذ �شيا�شة املكافاآت للموظفني وكب���ار التنفيذيني يف �شوء 

اخلطط والربامج واملوجهات العامة التي تقرها اللجنة

12- ملخ�ص تعريف مكافاآت كبار التنفيذيني

اأ( املك�ف�آت الث�بتة

رواتب   -

بدلت  -

مكافاأة ثابتة حمددة بعقد املوظف  -

مزايا عينية   -

املكافاآت املتغرية  -

مكافاآت دورية  -

اأرباح  -
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خطط حتفيزية ق�شرية الأجل  -

خطط حتفيزية طويلة الأجل   -

الأ�شهم املمنوحة   -

سابعًا: حمددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف: 
1-  ل يج���وز لأع�شاء جمل����ص الإدارة الت�شويت على بند مكافاأة اأع�شاء جمل�ص الإدارة يف 

اجتماع اجلمعية العامة للم�شاهمني.

يج���وز لع�شو جمل����ص الإدارة احل�شول على مكافاأة مقاب���ل ع�شويته يف جلنة املراجعة   -2

امل�شكل���ة من قبل اجلمعي���ة العامة اأو مقاب���ل اأي اأعمال اأو منا�شب تنفيذي���ة اأو فنية اأو 

اإداري���ة اأو ا�شت�شارية –مبوجب ترخي�ص مهني – اإ�شافية يكلف بها يف ال�شركة، وذلك 

بالإ�شاف���ة اإىل املكاف���اأة التي ميكن اأن يح�شل عليها ب�شفت���ه ع�شوًا يف جمل�ص الإدارة 

وفقًا لنظام ال�شركات ونظام ال�شركة الأ�شا�شي.

اإذا ق���ررت اجلمعي���ة العامة اإنهاء ع�شوية من تغيب من اأع�ش���اء جمل�ص الإدارة ب�شبب   -3

ع���دم ح�شوره ثاث���ة اجتماعات متتالي���ة للمجل�ص دون عذر م�شروع ف���ا ي�شتحق هذا 

الع�ش���و اأي مكافاآت عن الف���رتة التي تلي اآخر اجتماع ح�شره، ويجب عليه اإعادة جميع 

املكافاآت التي �شرفت له عن تلك الفرتة.

اإذا تب���ني للجن���ة املراجعة اأو الهيئ���ة اأن املكافاآت التي �شرفت لأي م���ن اأع�شاء جمل�ص   -4

الإدارة مبني���ة على معلومات غري �شحيحة اأو م�شلل���ة مت عر�شها على اجلمعية العامة 

اأو ت�شمينها تقرير جمل�ص الإدارة ال�شنوي فيجب عليه اإعادتها لل�شركة، ويحق لل�شركة 

مطالبته بردها.  

يج���ب اأن يف�ش���ح جمل�ص الإدارة يف تقري���ره ال�شنوي عن تفا�شي���ل ال�شيا�شات املتعلقة   -5

باملكاف���اآت واآلي���ات حتديدها واملبالغ واملزاي���ا املالية والعينية املدفوع���ة لكل ع�شو من 

اأع�ش���اء جمل����ص الإدارة مقاب���ل اأي اأعم���ال اأو منا�ش���ب تنفيذي���ة اأو فني���ة اأو اإدارية اأو 

ا�شت�شاري���ة وفقًا لل�شوابط والتوجيهات ال�شادرة مبوجب نظام ال�شركات واأنظمة هيئة 

ال�شوق املالية ولوائحهما التنفيذية.

ي�شتح���ق الع�ش���و املكافاأة اعتب���ارًا من تاريخ ان�شمام���ه للمجل�ص اأو اللجن���ة ووفقًا ملدة   -6

ع�شويته.

يتم اإعداد اإجراءات �شرف املكافاآت اخلا�شة باأع�شاء جمل�ص الإدارة واللجان من قبل   -7

مدير عاق���ات امل�شتثمرين وال�شئون القانونية /اأمني �ش���ر املجل�ص على اأن يتم اعتماد 

اأمر �شرفها وفق لئحة ال�شاحيات املالية والإدارية.

يت���م �شرف بدل ح�شور اجتماعات املجل�ص عق���ب كل اجتماع بناء على �شجل احل�شور   -8

املب���ني من قب���ل اأمني ال�ش���ر، ويتم �ش���رف مكافاآت اللج���ان خال �شه���ر دي�شمرب من 

كل ع���ام، ويج���وز جتزئتها عل���ى دفعات بنهاية كل ن�ش���ف �شنة ميادية، اأم���ا املكافاأة 

ال�شنوية للمجل����ص فتدف���ع كامل���ة بعد اقراره���ا وفقًا ملا تن����ص عليه �شيا�ش���ة املكافاآت 

املعتمدة من اجلمعية العامة.

شركة  يف  اإلدارة وجلانه  جملس  أعضاء  مكافأة  بنود  تفاصيل  بيان  ثامنًا: 
تكوين: 

1-  يدف���ع لأع�ش���اء جمل�ص الإدارة مقاب���ل اخلدمات التي يقومون به���ا مبلغ مقطوع قدرة 

مائت���ان األ���ف ريال لكل ع�شو عن ال�شن���ة املالية، على اأن يكون ا�شتحق���اق هذه املكافاأة 

متنا�شب���ا مع عدد اجلل�ش���ات التي يح�شرها الع�ش���و وفق املادة الع�ش���رون من النظام 

الأ�شا�شي لل�شركة.

يفو�ص جمل�ص الإدارة ب�شاحية مراجعة مبلغ املكافاأة ال�شنوية املقطوعة لع�شو جمل�ص   -2

الإدارة امل�ش���ار اإليه���ا يف الفقرة )1( من البند ثامنًا اأع���اه، وذلك يف �شوء املتغريات 

املتعلق���ة باأداء ال�شركة، وملجل�ص اإدارة ال�شرك���ة �شاحية اإيقاف �شرف تلك املكافاأة اأو 

تخفي�ص املبلغ متى كان ذلك �شروريًا. 

يدف���ع بدل ح�شور جل�شات قدرة ثاثة اآلف ري���ال عن كل جل�شة لكل ع�شو من اأع�شاء   -3

جمل�ص الإدارة. 

يدفع لأمني �شر املجل�ص مكافاأة عن كل جل�شة توازي بدل احل�شور املقرر لع�شو جمل�ص   -4

الإدارة. 

5-  يدف���ع مبلغ مقطوع قدرة خم�شة و�شبعون األف ريال لكل ع�شو م�شارك يف جلنة اأو اأكرث 

م���ن اللجان املنبثقة عن جمل�ص الإدارة على اأن يك���ون ا�شتحقاق هذه املكافاأة متنا�شبا 

مع عدد اجلل�شات التي يح�شرها الع�شو،

 6-  يدفع بدل ح�شور قدرة ثاثة اآلف ريال لكل ع�شو عن كل جل�شة عن كل جلنة.

7-  يدفع لأمني �شر اللجنة مكافاأة عن كل جل�شة توازي بدل احل�شور املقرر لع�شو اللجنة.

 8-  يدف���ع لأع�شاء جمل����ص الإدارة مكاف���اأة بن�شبة )10%( من �ش���ايف الأرباح بعد خ�شم 
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الحتياط���ات الت���ي تقررها اجلمعية العامة وبعد توزيع رب���ح على امل�شاهمني ليقل عن 

)5%( من راأ�ص مال ال�شركة املدفوع.

9- ويف جميع الأحوال ل يتجاوز جمموع ما يح�شل عليه ع�شو جمل�ص الإدارة من مكافاآت 

ومزايا مالية اأو عينية مبلغ خم�شمائة األف ريال با�شتثناء مكافاآت وبدلت اأع�شاء جلنة 

املراجعة.

10-تتحم���ل ال�شركة تكاليف الإقامة والإعا�شة لع�شو جمل����ص الإدارة اأو ع�شو اللجنة غري 

املقي���م يف م���كان انعقاد املجل����ص وتكاليف تنقات���ه الداخلية وتذاك���ر ال�شفر )ذهاب 

واإي���اب( بالدرج���ة الأوىل اأو درج���ة رج���ال الأعمال ول تدخ���ل �شمن احت�ش���اب املبلغ 

الإجمايل للمكافاآت. 

تاسعًا: أحكام صرف املكافآت:
يج���ب احل�ش���ول على تو�شية جلن���ة الرت�شيح���ات واملكافاآت مبكاف���اآت اأع�شاء جمل�ص   -1

الإدارة واللج���ان املنبثقة عن املجل�ص وكبار التنفيذيني بال�شركة ورفعها ملجل�ص الإدارة 

قبل ال�شرف وفقًا لتلك ال�شيا�شة.

تو�شي جلنة الرت�شيحات واملكاف���اآت مبلغ املكافاآت ال�شنوية الإجمايل جلميع املوظفني   -2

املرفوع من اللجنة التنفيذية ورفعه ملجل�ص الإدارة قبل ال�شرف.  

تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت باإعداد تقرير يو�شح العاقة بني املكافاآت املمنوحة   -3

و�شيا�ش���ة املكافاآت املعمول بها، وبيان اأي انحراف جوه���ري عن هذه ال�شيا�شة، ويجب 

على الع�شو املنتدب / الرئي�ص التنفيذي تقدمي بيان دوري للجنة الرت�شيحات واملكافاآت 

يو�ش���ح جميع املكاف���اآت امل�شروفة �شواء لأع�ش���اء املجل�ص اأو جلان جمل����ص الإدارة اأو 

موظفي ال�شركة.     

عاشرًا: أحكام ختامية )مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة(:
يعم���ل مبا جاء يف ه���ذه ال�شيا�شة ويتم اللتزام بها من قب���ل ال�شركة اعتبارًا من تاريخ   -1

اعتمادها من قبل اجلمعية العامة للم�شاهمني.

 2- تن�ش���ر ه���ذه ال�شيا�شة عل���ى موقع ال�شرك���ة الإلك���رتوين لتمكني امل�شاهم���ني واجلمهور 

واأ�شحاب امل�شالح من الطاع عليها.

 3- يت���م مراجعة هذه ال�شيا�شة ب�شفة دوري���ة – عند احلاجة- من قبل جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت، ويتم عر�ص اأي تعديات مقرتحة من قبل اللجنة على جمل�ص الإدارة، الذي 

يقوم بدرا�شة ومراجعة التعديات املقرتحة ويو�شي بها للجمعية العمومية للم�شاهمني 

لعتمادها.

8-2  العالقة بن املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة 
تلتزم �شركة تكوين بتطبيق �شيا�شة املكافاآت وفقًا ملا ن�شت عليه الأنظمة واللوائح عند منح املكافاآت، ول يوجد اأي انحراف عن تلك ال�شيا�شة كما يبينه جدول املكافاآت املدفوعة 

يف الفقرة 3-8
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          أواًل: األعضاء املستقلن

- 137،000 - - - - - 125،000 - 12،000 - - - - 12،000 - �شالح ح�شن العفالق

8،000 137،000 - - - - - 125،000 - 12،000 - - - - 12،000 - ح�شان ع�شام قباين

8،000 137،000 - - - - - 125،000 - 12،000 - - - - 12،000 - خالد نا�شر املعمر

16،000 411،000 - - - - - 375،000 - 36،000 - - - - 36،000 - املجموع

                ثانيا: األعضاء غري التنفيذين

- 137،000 - - - - - 125،000 - 12،000 - - - - 12،000 عبد املح�شن حممد العثمان

- 137،000 - - - - - 125،000 - 12،000 - - - - 12،000 �شليمان عبد العزيز التويجري

137،000 125،000 12،000 12،000 جورج انطونيو�ص ابراهام

- 411،000 - - - - - 375،000 - 36،000 - - - - 36،000 املجموع

ثالثا: األعضاء التنفيذين:

- 137،000 - - - - - 125،000 - 12،000 - - - - 12،000 جميل عبد اهلل امللحم 

- 137،000 - - - - - 125،000 - 12،000 - - - - 12،000 املجموع

1- مكافآت وبدالت جملس اإلدارة :            )  املبلغ بالريال(

8-3 املكافآت املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذين
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ماحظ�ت:

ع�شو جمل�ص الإدارة املنتدب – ع�شو تنفيذي – متفرغ لإدارة ال�شركة وم�شجل يف نظام الأجور والتاأمينات كموظف وعليه فاإنه راتب الوظيفة ومزاياها اأدرجت �شمن كبار التنفيذيني 

بحكم املن�شب الذي يقوم به. طبقًا ل�شيا�شة املكافاآت املعتمدة بال�شركة ونظام حوكمتها ل يتقا�شي الع�شو التنفيذي او الرئي�ص التنفيذي اأي بدلت ح�شور جل�شات عن اللجان التي يكون 

فيها ع�شوًا وكذلك ل يتقا�شي اأي مكافاآت عن تلك اللجان.

قرر جمل�ص الإدارة مبوجب ال�شاحيات املمنوحة له من اجلمعية العامة ومبوجب �شيا�شة املكافاآت التي اأقرتها اجلمعية �شرف مكافاأة لأع�شاء جمل�ص الإدارة بواقع 125،000 ريال لكل 

ع�شو عن ال�شنة املالية 2020م من اأ�شل مبلغ املكافاأة املن�شو�ص عليها مبوجب املادة الع�شرون من النظام الأ�شا�شي لل�شركة واملحددة مبكافاأة دورية قدرها مائتان الف ريال لكل ع�شو.

2- مكافآت وبدالت جملس اإلدارة :            )  املبلغ بالريال(

اجملموع مصروفات بدل حضور جلسات املكافآت الثابتة )عدا بدل
حضور اجللسات(

أعضاء جلنة املراجعة

87،000 - 12،000 75،000 د. �شليمان التويجري

91،000 4،000 12،000 75،000 د. �شليمان ال�شكران 

87،000 - 12،000 75،000 وليد حممد بن عثيمني

3،000 3،000 - �شالح ح�شن العفالق 

268،000 4،000 39،000 225،000 املجموع

أعضاء جلنة املكافآت والرتشيحات

87،000 - 12،000 75،000 خالد نا�شر املعمر 

87،000 - 12،000 75،000 �شالح ح�شن العفالق 

87،000 - 12،000 75،000 ح�شان ع�شام قباين  

261،000 - 36،000 225،000 املجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

49،500 - 12،000 37،500 جورج انطونيو�ص اأبراهام

55،500 - 18،000 37،500  زهري الودغريي لف�شو�ص

- - - جميل عبد اهلل امللحم

105،000 30،000 75،000 اأزهر ميدو كنجي

- - - على ح�شان اجلميل

210،000 - 60،000 150،000 املجموع
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2( مك�ف�آت كب�ر التنفيذيني: املبلغ ري�ل �سعودي 

العام 2020 واأثناء فرتة احلجر املنزيل ب�شبب انت�شار جائحة كرونا تنازل ع�شو جمل�ص الإدارة املنتدب عن جزء من الرواتب امل�شتحقة له وقد بلغ اجمايل املبلغ املتنازل عنه  خال   •
)540( األف ريال.

أو  أي جهة إشرافيه  أو من  الهيئة  الشركة من  احتياطي مفروض على  أو قيد  احرتازي  تدبري  أو  أو جزاء  9-أي عقوبة 
تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب اخملالفة واجلهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها يف املستقبل

فيما يلي العقوبات واجلزاءات التي وقعت على �شركة تكوين خال العام 2020

سبل عالجها وتفادي وقوعها مسقبال اجلهة املوقعة للمخالفة أسباب اخملالفة مبلغ اخملالفة يالريال

مكتب العمل انهاء خدمات عاملني خال فرتة كرونا 100،000

احلر�ص على تفهم قرارات وزارة العمل والتنمية الب�شرية واللتزام مبا ورد 

فيها خال فرتات اجلائحة

املصروفات 

اجملموع

الكلي

مكافأة نهاية 

اخلدمة 

املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة
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223،611 3،312،534 123،534 500،000 - - - 500،000 2،689،000 - 840،000 1،849،000 الع�شو املنتدب

142،814 2،517،891 92،373 250،000 - - - 250،000 2،175،518 - 575،690 1،599،828 الرئي�ص التنفيذي

12،635 1،398،576 51،076 150،000 - - - 150،000 1،197،500 - 320،000 877،500 الرئي�ص املايل

379،060 7،229،001 266،983 900،000 - - - - 900،000 6،062،018 - 1،735،690 4،326،328 الإجمايل
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10- نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إىل راي جلنة املراجعة يف مدي كفاية 
نظام الرقابة الداخلية يف الشركة.

اواًل: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

ال�شركات  حوكمة  لئحة  عليها  ن�شت  التي  الإدارة  ملجل�ص  الأ�شا�شية  الوظائف  اإطار  يف 

قام  فقد  ال�شركة  يف  الداخلية  الرقابة  بنظام  واخلا�شة  تكوين  ل�شركة  احلوكمة  ونظام 

جمل�ص الإدارة باعتماد نظام رقابة داخلية لل�شركة يقييم ال�شيا�شات والإجراءات املتعلقة 

باإدارة املخاطر، ويطبق اأحكام وقواعد احلوكمة اخلا�شة بال�شركة واملعتمدة لديها، بحيث 

يراعي هذا النظام التقيد بالأ   نظمة واللوائح ذات ال�شلة، وقيام ال�شركة باتباع معايري 

ذات  الأطراف  تعامات  جميع  واأن  التنفيذية،  امل�شتويات  جميع  يف  للم�شوؤولية  وا�شحة 

العاقة تتم وفقًا لاأحكام وال�شوابط اخلا�شة بها.

ويف اإطار ما ن�ص عليه نظام ال�شركات والنظام الأ�شا�شي لل�شركة ونظام احلوكمة مل�شئوليات 

جلنة املراجعة التي تخت�ص مبراقبة اأعمال ال�شركة والتحقق من �شامة ونزاهة التقارير 

والقوائم املالية واأنظمة الرقابة الداخلية فيها، بحيث ت�شمل مهام اللجنة ب�شفة خا�ص 

متابعة التقارير املالية، واملراجعة الداخلية، ومراجع احل�شابات، والية �شمان اللتزام.

واإدارات م�شتقلة م�شوؤولة عن تطبيق نظام  ال�شركة وحدات  ان�شئت  ويف هذا الإطار فقد 

الرقابة الداخلية بحيث ت�شمل ق�شم املراجعة الداخلية، وق�شم احلوكمة، ووحدة املخاطر، 

الداخلية  الرقابة  نظام  تقييم  الداخلية  املراجعة  ق�شم  يتوىل  بحيث  اللتزام،  ووحدة 

واللوائح  بالأنظمة  وعامليها  ال�شركة  التزام  والتحقق من مدى  تطبيقه،  على  والإ�شراف 

اإدارة �شركة تكوين  والتعليمات ال�شارية و�شيا�شات ال�شركة واإجراءاتها. وقد قام جمل�ص 

يتم  عليها  والإ�شراف  الداخلية  للرقابة  و�شوابط  اأنظمة  باعتماد  ذلك  حتقيق  �شبيل  يف 

حتديثها يف �شوء ما يطراأ من تعديات يف لوائح و�شوابط هيئة �شوق املال. 

تطبيق الدورة الرق�بية:

يعمل على تطبيق اأنظمة الرقابة الداخلية والدورة الرقابية داخل ال�شركة الأق�شام املنوطة 

بتطبيق النظام ودورته الرقابية واملتمثلة يف ) اإدارة املراجعة الداخلية – ق�شم املخاطر 

القانونية(.  ال�شئون  – ق�شم  احلوكمة  – ق�شم  اللتزام  – ق�شم 
مراجعة تطبيق منظومة الرق�بة الداخلية:

التي  بها  املنوطة  وال�شاحيات  املهام  اإطار  يف   - دوري  ب�شكل  املراجعة  جلنة  تقوم  كما 

ن�شت عليها لئحة حوكمة ال�شركات ونظام احلوكمة املعتمد من اجلمعية العامة - ويف 

�شوء تقارير الرقابة الداخلية، مبراجعة الدورة الرقابية لكافة اأن�شطة ال�شركة و�شركاتها 

التابعة وفق الأ�ش�ص التالية:

ال���راأي والتو�شية ملجل�ص  درا�ش���ة ال�شيا�ش���ات املحا�شبية املتبعة يف ال�شركة واإبداء   •
الإدارة يف �شاأنها. 

التحقق من التقديرات املحا�شبية يف امل�شائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية.  •
نظم الرقابة الداخلية واملالية واإدارة املخاطر يف ال�شركة. ومراجعة  درا�شة   •

املراجع���ة الداخلي���ة ومتابع���ة تنفي���ذ الإج���راءات الت�شحيحي���ة  تقاري���ر  درا�ش���ة   •
للملحوظات الواردة فيها.

التحقق من التزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح وال�شيا�شات والتعليمات ذات العاقة.  •
العقود والتعامات املقرتح اأن جتريها ال�شركة مع الأطراف ذوي العاقة،  مراجعة   •

وتقدمي مرئياتها حيال ذلك اإىل جمل�ص الإدارة.

ثانيًا: نتائج املراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:

اإن اإدارة املراجعة الداخلية لدى جمموعة تكوين تقوم بتقدمي خدمات توكيدية وا�شت�شارية 

معينة،  ت�شغيلية  لعمليات  تطوير  او  قيمة  ا�شافة  اإىل  تهدف  لل�شركة  ومو�شوعية  م�شتقلة 
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وم�شاعدة اإدارة ال�شركة يف حتقيق اهدافها ال�شرتاتيجية املقررة، وذلك من خال اتباع 

نهج منتظم لتقييم وحت�شني فعالية عمليات الرقابة الداخلية، وتعزيز دور ق�شم املراجعة 

الداخلية بتقييم نظام الرقابة الداخلية ول�شراف على تطبيقه، بحيث تتبع اإدارة املراجعة 

الداخلية اإىل جلنة املراجعة املنبثقة عن جمل�ص الإدارة وترفع تقاريرها ونتائج اعمالها 

لأف�شل  وفقا  الداخلية  املراجعة  ميثاق  اإعداد  وقد مت  مبا�شر،  ب�شكل  املراجعة  اإىل جلنة 

الداخلية  املراجعة  اإدارة  ا�شتقالية  ماحمه  اأبرز  من  يعد  والذي  الدولية  املمار�شات 

لل�شركة وعدم قيامها باأية اأعمال تنفيذية، وحقها يف احل�شول على املعلومات والتوا�شل 

مع ال�شخا�ص داخل ال�شركة اأو ال�شركات التابعة.

وي�شمل نطاق عمل اإدارة املراجعة الداخلية كافة مراكز عمل ون�شاطات وعمليات ال�شركة 

املختلفة و�شركاتها التابعة، مبا يف ذلك ال�شركة التابعة خارج اململكة العربية ال�شعودية، 

اأنظمة  وفعالية  مائمة  مدى  تقييم  من  الداخلية  املراجعة  اإدارة  ميكن  الذي  وبال�شكل 

وامل�شوؤوليات  املهام  كافة  واإجناز  واحلوكمة،  املخاطر  اإدارة  وعمليات  الداخلية  الرقابة 

املناطة بها، حيث تقوم اإدارة املراجعة الداخلية ب�شكل رئي�شي مبا يلي:

تنفيذ عمليات املراجعة والتدقيق الدورية ا�شتناًدا اإىل اأولويات خطة التدقيق املبني   •
على املخاطر، واملعتمدة �شمن ا�شرتاتيجيتها التي يتم املوافقة عليها من قبل جلنة 

املراجعة املنبثقة عن جمل�ص الإدارة.

•  تنفي���ذ اأي���ة مهمات خا�شة اأو ا�شت�ش���ارات اإ�شتناًدا اإىل توجيهات من جلنة املراجعة 
اأو الإدارة التنفيذي���ة وفقا ملعايري التدقيق الدولية واأف�شل املمار�شات العاملية �شمن 

هذا املجال.

املراجعة الداخلية بتنفيذ جمموعة من عمليات  اإدارة  قامت  2020م  العام  وخال   •
املراجع���ة والتدقي���ق �شملت املركز الرئي�ش���ي لل�شركة وال�ش���ركات التابعة يف اململكة 

العربية ال�شعودية وخارجها، وذلك وفقا” خلطة املراجعة الس��نوية املعتمدة من قبل 

جلنة املراجعة وضمن الهدف اخملطط له، وقد شمل ذلك ما يلي: 

الت�شغيلية يف بع�ص ال�شركات التابعة واإعطاء تاكيد بدرجة معقولة  العمليات  •  تقييم 

ع���ن كفاية وكفاءة الأنظم���ة الإدارية اخلا�شة بها، مب���ا ي�شاعد يف حتقيق الهداف 

ال�شرتاتيجية لل�شركة.

الت���زام ال�شركة وال�ش���ركات التابعة بالأنظم���ة والقوانني املعمول بها  تقيي���م مدى    •
واإعط���اء تاأكيد بدرجة معقولة ع���ن كفاية وكفاءة الأنظمة الداخلي���ة لل�شركة والتي 

ت�شمن ح�شول هذا اإللتزام.

•  تقيي���م م���دى توافر الأنظمة التي ت�شم���ن حماية اأ�شول ال�شرك���ة املختلفة واإعطاء 
تاكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة هذه الأنظمة.

تقييم عمليات اإدارة املخاطر يف ال�شركة ومدى قدرتها على حتديد املخاطر العالية   •
الت���ي تواجهها ال�شركة من خ���ال الإجراءات التي تقوم به���ا لتعريف هذه املخاطر 

وال�شيطرة عليها، واإعطاء تاكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة هذه العمليات.

•  املتابع����ة الدوري����ة مع الداوائ����ر والإدارات الرئي�شي����ة للتاأكد من تطبي����ق الإجراءات 
الت�شحيحية وتنفيذها وفق ما مت الإتفاق عليه مع هذه اجلهات و�شمن املدة الزمنية 

املحددة لذلك.

ثالثًا: رأي جلنة املراجعة يف مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة   
كما يف 0202/21/13م:        

اطلعت جلنة املراجعة على اإجراءات نظام الرقابة الداخلي واملراجعة الداخلية يف حدود 

املهام والأعمال املخططة واملحدودة التي اعتمدت ومت اختبارها من قبل ق�شم املراجعة 

الداخلية، وبعد املناق�شات مع مراجع احل�شابات اخلارجي والإدارة التنفيذية عن نتائج 

ميكنها  املراجعة  جلنة  فاإن  لذلك  ووفقًا  2020م،  للعام  وال�شنوية  �شنوية  الربع  الأعمال 

اإعطاء  تاأكيد معقول عن اأنظمة الرقابة الداخلية يف ال�شركة، و مل يتبني للجنة املراجعة 

اأنظمة  يف  جوهري  خلل  اأو  �شعف  اأي  وجود  معه  يعتقد  اأو  اليه  الإ�شارة  ينبغي  ما  وجود 

و�شيا�شات نظام

لل�شبط  و�شيا�شاته  نظام  اأي  لفاعلية  تاأكيد  اإعطاء  ميكن  ل  حيث  الداخلية،  الرقابة 

واملراجعة الداخلية بدرجة الوثوقية التامة. 
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توصية جلنة املراجعة بشأن مدي احلاجة إىل تعين مراجع داخلي يف الشركة يف حال عدم وجوده.  -11
ل تنطبق – حيث يوجد بال�شركة اإدارة مراجعة داخلية.

توصيات جلنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبن قرارات جملس اإلدارة أو التي رفض اجمللس األخذ بها بشأن   -12
تعين مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعين املراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات 

وأسباب عدم األخذ بها.
ل يوجد اأي تعار�ص بني تو�شيات جلنة املراجعة وقرارات جمل�ص الإدارة.

13- تفاصيل املساهمات االجتماعية
تتمثل امل�شاهمات الجتماعية ل�شركة تكوين يف ال�شراكة املهنية عالية القيمة القائمة بني �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات ومعهد ال�شناعات البا�شتيكية التدريب املتخ�ش�ص يف 

ال�شناعات البا�شتيكية وذلك بهدف تطوير الأيدي العاملة الوطنية املاهرة لقطاع ال�شناعات التحويلية البا�شتيكية، وتقوم �شركة تكوين مبوجب تلك ال�شراكة يالدور الجتماعي 

الريادي التايل:

1-  تدريب املتدربني لدى املعهد العايل لل�شناعات البا�شتيكية وفقًا ملبادرة �شابك الرائدة يف خدمة املجتمع.

دعم وتدريب ال�شباب ال�شعودي وتطوير م�شتوى وكفاءة وكفاءة الأيدى العاملة ال�شعودية املوجهة لدعم �شركات الت�شنيع البا�شتيكية املحلية.  -2

3-  امل�شاهمة يف زيادة املحتوى املحلي لتحقيق اأهداف روؤية 2030 الوطنية.

4- حتمل تكوين كامل ر�شوم التدريب عن جميع املتدربني امل�شمولني يف عقد التدريب.

5- توفري الفر�ص الوظيفية للمتدربني يف م�شانع �شركة تكوين املتخ�ش�شة يف ال�شناعات التحويلية البا�شتيكية. 

وقد انعك�شت نتائج تلك ال�شراكة يف تدريب وتوظيف عدد ثاثون متدربًا خال )24( �شهر، وت�شاهم �شركة تكوين بدور فاعل يف تدريب ال�شباب ال�شعودي.

وتخطط ال�شركة لا�شتفادة من برنامج متهري يف تدريب ال�شباب ال�شعودي من الفنيني واملهند�شني يف لإطار حتقيق روؤية 2030 الوطنية.   
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اجتماع2اجتماع 1املنصباألسم

اجلمعية العامة العادية العاشرة
2020/01/21م

اجلمعية العامة غري العادية التاسعة
2020/05/03

رئي�ص جمل�ص الإدارة عبد املح�شن بن حممد العثمان
 نائب رئي�ص جمل�ص الإدارةد. �شليمان بن عبد العزيز التويجري

ع�شو جمل�ص الإدارةجورج انطونيو�ص ابراهام
ع�شو جمل�ص الإدارة املنتدبجميل بن عبد اهلل امللحم

ع�شو جمل�ص الإدارة خالد بن نا�شر املعمر
xع�شو جمل�ص الإدارة �شالح بن ح�شن العفالق
xع�شو جمل�ص الإدارةح�شان بن ع�شام قباين

اجتماع 2اجتماع 1

xرئي�ص جمل�ص الإدارة »الدورة الثالثة«خالد بن عبد الرحمن الراجحي

xع�شو جمل�ص اإدارة  “الدورة الثالثة” رائد عبد الرحمن املو�شى

احلاضرون من  جملس إدارة شركة تكوين الدورة الثالثة

14- بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمساهمن املنعقدة خالل السنة املالية 2020 م وأسماء أعضاء جملس اإلدارة 
احلاضرين لهذه اجلمعيات.

اجتماعات اجلمعية العامة لشركة تكوين خالل عام2020م  
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الشركة  أعمال  حجم  يف  وتأثريه  نشاط  بكل  وبيان  التابعة  وشركاتها  للشركة  الرئيسية  النشاط  ألنواع  وصف   -15
وإسهامها يف النتائج: 

ت�شنف �شركة تكوين �شمن �شركات املواد الأ�شا�شية ويرتكز ن�شاطها يف قطاعني �شناعيني رئي�شيني وهما قطاع �شناعة العبوات البا�شتيكية وقطاع �شناعة الأقم�شة غري املن�شوجة، 

ومتلك �شركة تكوين ح�ش�ص ملكية يف عدد خم�ص �شركات تابعة اأربع منها يف اململكة العربية ال�شعودية و�شركة واحدة خارج اململكة يف مدينة برج العرب ال�شناعية يف الإ�شكندرية 

بجمهورية م�شر العربية، والر�شم التو�شيحي التايل يبني ال�شكل القانوين لتلك ال�شركات ون�شبة ملكية تكوين فيها.  

وقعت �شركة تكوين اتفاقية بيع ن�شبة 70% من ح�ش�ص ملكيتها يف �شركة م�شنع الأن�شجة املتطورة »�شاف« مع �شركة جوفو ل�شناعة الأن�شجة املحدودة، ال�شينية، وقد مت توقيع التفاقية 

يف تاريخ 2020/12/30م  و�شيتم تنفيذ تلك التفاقية يف اأو ما بعد 2021/3/31م. 
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�شاف ن�شبة امللكية: 

تكوين %100  

نيومارينا)م�شر( ن�شبة 

امللكية: 99٫66% تكوين  

با�شتيكو %0٫17 

الرتاباك %0٫17

�شركة ال�شرق  ن�شبة 

امللكية: تكوين %99 

الرتاباك %1 

الرتاباك ن�شبة 

امللكية: تكوين

 99% با�شتيكو %1

با�شتيكو  ن�شبة 

امللكية: تكوين

 99%  الرتاباك %1

وفيما يلي وصف ألنواع األنشطة والشركات التابعة:

أوالً : الرسم التوضيحي لهيكلية جمموعة شركات تكوين
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ثانيا: ملخص عن مشاريع الشركة 
) 1 ( قطاع البالستيك )صناعة العبوات البالستيكية ومصغرات القوارير واحلاويات والبالتات( وتعمل 

يف هذا القطاع ثالث شركات رئيسية على النحو التايل:

:SPPS)اأ( �شركة با�شتيك ال�شعودية لأنظمة التغليف )با�شتيكو

الو�شع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م�شئولية حمدودة – لها ذمة مالية م�شتقلة.

عاقة �شركة تكوين: اأحد ماك ال�شركة ، ومتلك ح�ش�ص رئي�شية مع ف�شل الذمم املالية 

لكل �شركة قانونا.  

يف  )با�شتيكو(  التغليف  لأنظمة  ال�شعودية  با�شتيك  ل�شركة  الرئي�شي  املركز  يقع   -

اجلرن – الأح�شاء ويتم بيع منتجات ال�شركة اإىل العماء داخل وخارج اململكة. كما 

املعدنية،  املياه  ت�شمل  التي  املرطبات  تعبئة  �شركات  لكربى  بالت�شنيع  ال�شركة  تقوم 

وامل�شروبات الغازية، و�شركات ت�شنيع الألبان والع�شائر وكذلك كربى �شركات الزيوت 

يف اململكة العربية ال�شعودية وال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. وقد ا�شتفادت مبيعات 

ال�شركة من زيادة توجه امل�شتهلك النهائي نحو ا�شتخدام مواد التغليف البا�شتيكية 

لفرتات  املنتج  على  حتافظ  والتي  اخلفيفة  الأوزان  وذات  ال�شفافة،  وغري  ال�شفافة 

اأطول. ولها اأربع فروع ب�شجات جتارية م�شتقلة على النحو التايل:

البا�ستيكي    التغليف  التغليف م�سنع  ال�سعودية لأنظمة  (  فرع �سركة با�ستيك   1  (

ب�جلرن الأح�س�ء:

البا�شتيكية  البويل �شتايرين  البويل �شتايرين، وعبوات  باإنتاج �شفائح  يقوم امل�شنع   -

 )HDPE( الكثافة  عايل  اإيثيلني  البويل  وقوارير  اأغطيتها،  مع  باحلرارة  امل�شكلة 

)املقولبة بالنفخ(، والأغطية والأغ�شية املقولبة باحلقن، وت�شم منتجات هذا امل�شنع 

الأكواب والعبوات والأغطية والقوارير والأغ�شية ولفات ال�شفائح امل�شتخدمة لتغليف 

.IML منتجات الألبان والع�شائر والأطعمة واملياه واملرطبات وحاويات

البا�ستيكي  التغليف  م�سنع  التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  با�ستيك  �سركة  فرع    )  2  

ب�لعيون - الأح�س�ء

يعد اأحد اأكرب امل�شانع التي متتلكها ال�شركة للعبوات البا�شتيكية وم�شغرات القوارير   -

يف  لرت  و2،25  ميليلرت   330 بني  ترتاوح  ب�شعات  ترفثاليت  اثيلني  البويل  مادة  من 

اململكة العربية ال�شعودية وت�شم منتجات هذا امل�شنع الأكواب، والعبوات، والأغطية، 

والقوارير، والأغ�شية، ولفات ال�شفائح امل�شتخدمة لتغليف منتجات الألبان والع�شائر، 

والأطعمة، واملياه، واملرطبات. 

البا�ستيكي     التغليف  م�سنع  التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  با�ستيك  �سركة  فرع   )3  (

بجدة 

والأكواب  والأغطية  والقوارير  والرباميل  العبوات  اإنتاج  يف  امل�شنع  يتخ�ش�ص   -

والألواح  البا�شتيكية  واللفات  الأغ�شية  واإنتاج  القوارير  وم�شغرات  البا�شتيكية 

وا�شترياد وت�شدير منتجات البا�شتيك بكافة اأنواعها.

البا�ستيكي  التغليف  م�سنع  التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  با�ستيك  �سركة  فرع   )4  (

ب�لري��س.

والأكواب  والأغطية  والقوارير  والرباميل  العبوات  اإنتاج  يف  امل�شنع  هذا  يتخ�ش�ص   -

والألواح  البا�شتيكية  واللفات  الأغ�شية  واإنتاج  القوارير  وم�شغرات  البا�شتيكية 

وا�شترياد وت�شدير منتجات البا�شتيك بكافة اأنواعها.

:ASP )ب ( شركة الشرق للصناعات البالستيكية )الشرق (

الو�شع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م�شئولية حمدودة – لها ذمة مالية م�شتقلة.

عاقة �شركة تكوين: اأحد ماك ال�شركة ، ومتلك ح�ش�ص رئي�شية مع ف�شل الذمم املالية 

لكل �شركة قانونا.  

بيع  ويتم  الريا�ص  يف  البا�شتيكية  لل�شناعات  ال�شرق  ل�شركة  الرئي�شي  املركز  يقع   -

الأو�شط  ال�شرق  ودول  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  العماء  اإىل  ال�شركة  منتجات 

ويقع م�شنعها يف املدينة ال�شناعية الثانية طريق اخلرج - الريا�ص ويتخ�ش�ص هذا 

وعبوات  واأكواب  اأكيا�ص  واإنتاج  البا�شتيك  ولفات  التغليف  اأغ�شية  اإنتاج  يف  امل�شنع 

متنوعة  منزلية  واأدوات  وبراميل  وعبوات  الواحد  لا�شتخدام  طعام  واأدوات  واأطباق 

واأكيا�ص للخدمة ال�شاقة من البويل اثلني وبراميل واأوعية نفايات و�شناديق وبروفيات 

واأدوات �شحية ورقائق با�شتيكية واإنتاج من�شات وطبايل وعربات نفايات وا�شترياد 

وت�شدير جميع منتجات ال�شركة البا�شتيكية بجميع انواعها.

) ج ( �سركة نيوم�رين� لل�سن�ع�ت البا�ستيكية )نيوم�رين� با�ست(  NMP - م�سر :
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الو�شع القانوين لل�شركة: �شركة م�شاهمة م�شرية مقفلة تخ�شع ل�شراف هيئة �شوق املال 

امل�شرية وهيئة ال�شتثمار – لها ذمة مالية م�شتقلة.

عاقة �شركة تكوين: كبار م�شاهمي ال�شركة ، ومتلك اأ�شهم رئي�شية مع ف�شل الذمم املالية 

لكل �شركة قانونا.  

يقع املركز الرئي�شي ل�شركة نيومارينا با�شت يف مدينة برج العرب ال�شناعية اجلديدة   -

– الأ�شكندرية – جمهورية م�شر العربية - ويتم بيع منتجات ال�شركة اإىل العماء يف 
ت�شنيع  امل�شنع يف  هذا  ويتخ�ش�ص  اأفريقيا  وو�شط  و�شمال  العربية  جمهورية م�شر 

وبيع منتجات البا�شتيك بكافة اأنواعها والت�شدير خارج جمهورية م�شر العربية.

2( قطاع األقمشة غري املنسوجة )للمنتجات الصحية واملنتجات الطبية(:

�سركة م�سنع الأن�سجة املتطورة املحدودة ) �س�ف(

الو�شع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م�شئولية حمدودة – لها ذمة مالية م�شتقلة.

يف تاريخ 2020/12/30م وقعت �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات مع �شركة جوفو ل�شناعة 

الأن�شجة املحدودة، ال�شينية اتفاقية بيع ن�شبة 70% من ح�ش�ص ملكيتها يف �شركة م�شنع 

اأو بعد تاريخ  – ومن املتوقع البدء يف تنفيذ تلك التفاقية يف  الأن�شجة املتطورة »�شاف« 

2021/03/31 عقب موافقة اجلهات الر�شمية ذات العاقة.

ويق���ع املركز الرئي�شي ل�شركة م�شن���ع الأن�شجة املتطورة املحدودة » �ش���اف »، يف الأح�شاء 

ومتتلك م�شنعني رئي�شيني على النحو التايل:

1( م�سنع الأقم�سة غري املن�سوجة يف الأح�س�ء )�س�ف( – خط� الإنت�ج الأول والث�ين 

يقوم م�شنع الأقم�شة غري املن�شوجة التابع ل�شاف باإنتاج الن�شجة املركبة لا�شتخدام   -

وامل�شادة  للكحول  املقاومة  والأن�شجة  والطبية  وال�شناعية  ال�شحية  القطاعات  يف 

واملاب�ص  الطبية  واملاب�ص  اجلراحية  لاأغطية  ت�شتخدم  التي  الإ�شتاتيكية  للكهرباء 

الواقية والأن�شجة امل�شنوعة لا�شتخدامات ال�شحية من حفاظات الأطفال والبالغني 

والفوط ال�شحية الن�شائية.

2( م�سنع الأقم�سة غري املن�سوجة يف رابغ )فرع �س�ف( – خّط الإنت�ج الث�لث 

يقوم م�شنع الأقم�شة غري املن�شوجة التابع ل�شاف باإنتاج الأن�شجة املركبة لا�شتخدام   -

وامل�شادة  للكحول  املقاومة  والأن�شجة  والطبية  وال�شناعية  ال�شحية  القطاعات  يف 

واملاب�ص  الطبية  واملاب�ص  اجلراحية  لاأغطية  ت�شتخدم  التي  الإ�شتاتيكية  للكهرباء 

الواقية والأن�شجة امل�شنوعة لا�شتخدامات ال�شحية من حفاظات الأطفال والبالغني 

والفوط ال�شحية الن�شائية وكذلك خطوط املعاجلة.

الفرع التجاري ل�شركة تكوين باملنطقة احلرة بدبي ) �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات 

: - )DMCC – فرع  
ميثل فرع �شركة تكوين يف دبي مركزًا جتاريًا هاما لكافة ال�شركات التابعة ) با�شتيكو   -

– ال�شرق – نيومارينا – �شاف( نحو الت�شدير للخارج والتعرف على منافذ ت�شويقية 
جديدة من خال املعار�ص الدولية التي تقام يف دبي ودولة الإمارات العربية املتحدة     

والتحرك نحو اأ�شواق جديدة يف اأفريقيا و�شرق اآ�شيا.

�سركة العبوات الف�ئقة املحدودة )الرتب�ك(:

الو�شع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م�شئولية حمدودة – لها ذمة مالية م�شتقلة.

عاقة �شركة تكوين: اأحد ماك ال�شركة ، ومتلك ح�ش�ص رئي�شية مع ف�شل الذمم املالية 

لكل �شركة قانونا.

  يقع املركز الرئي�شي لل�شركة يف مدينة جدة مت تعديل عقد تاأ�شي�ص ال�شركة وتغيري اأغرا�ص 

ال�شركة لت�شبح �شركة ا�شتثمار وخدمات واإلغاء الرتخي�ص ال�شناعي لل�شركة.

ثالثًا: ملخ�ص لو�شف تاأثري كل ن�شاط يف حجم اأعمال ال�شركة واإ�شهامه يف النتائج خال 

2020م
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ثالثًا: ملخص لوصف تأثري كل نشاط يف حجم أعمال الشركة وإسهامه يف النتائج خالل 0202م

أ(  قطاعات األنشطة:

ب(  القطاعات حسب التوزيع اجلفرايف:

التأثري يف النتائجالتأثري يف حجم األعمالالطاقة اإلنتاجية –الف طنالبيان

النسبةالربح من النشاطالنسبةاإليراداتالنسبة اإلنتاج السنوي

1103،3%)66،342(67،7%78،3754،176%133،446قطاع املنتجات البا�شتيكية

1003،3%32،360،329%21،7359،953%37،000قطاع الأقم�شة غري املن�شوجة

100%)6،013(100%1001،114،129%170،446الإجمايل

التأثري يف النتائجالتأثري يف حجم األعمالالطاقة اإلنتاجية –الف طنالبيان

النسبةالربح من النشاطالنسبةاإليراداتالنسبة اإلنتاج السنوي

.2٫8%96،6167%95،71،076،747%163،186اململكة العربية ال�شعودية

-102٫8 %)6،180(3،4%4،337،382%7،260جمهورية م�شر العربية

100%)6،013(100%1001،114،129%170،446الإجمايل

الأن�شجة املتطورة  لها، �شركة م�شنع  التابعة  ال�شركات  اإحدى  بيع 92،260 ح�شة يف  اتفاقية مع �شركة جوفو ال�شينية مت مبوجبها  بتوقيع  2020/12/30م  تاريخ  ال�شركة يف  قامت 

)»�شاف«(، ما ميثل ن�شبة 70% من راأ�ص مال �شركة �شاف ، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )5( والذي يحدد كيفية ح�شاب الأ�شول غري املتداولة املُحتجزة للبيع والتي ُتعر�ص 

ب�شكل منف�شل يف القوائم املالية لل�شركة .  بناء عليه الأرقام اأعاه انعك�شت يف القوائم املالية ال�شنوية يف ح�شابات م�شتقلة ب�شكل منف�شل حتت ا�شم )�شايف ربح العمليات غري امل�شتمرة 

يف قائمة الدخل - و الأ�شول واللتزامات املحتجزة للبيع يف قائمة املركز املايل(
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16- وصف خلطط وقرارات الشركة املهمة ) مبا يف ذلك التغريات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها( 
والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة.

أواًل: اخلطط املستقبلية واسرتاتيجية الشركة:

ت�شعى تكوين اىل تطوير اإ�شرتاتيجية ال�شركة احلالية الهادفة اىل الرتكيز والتو�شع يف  اأ( 

قطاع البا�شتيك �شواء داخل اململكة العربية ال�شعودية اأو خارجها بالدول التي متار�ص 

ال�شركة ن�شاطها بها بالإ�شافة. 

ب(  تخطط تكوين اإىل ال�شراكة مع �شركات عاملية يف قطاع الأقم�شة الغري من�شوجة لتو�شيع 

نطاق العمليات وتكون يف ريادة هذا القطاع دوليًا بعد اأن و�شلت اىل الريادة حمليًا.

ج( تخط���ط ال�شرك���ة اىل انهاء اإجراءات بيع ما ن�شبت���ه 70% من ح�شتها يف �شركة م�شنع 

الأن�شج���ة املتطورة »�ش���اف » اىل اإحدى ال�شركات العاملي���ة ذات الريادة يف هذا املجال 

خال الربع الثاين من العام 2021م. 

د(  ت�شع���ى تكوي���ن اإىل ال�شتف���ادة ب�شكل كبري م���ن مركزها الري���ادي يف قطاعات ال�شوق 

املختلف���ة، حمليًا وعامليًا، و�شمعته���ا املرموقة لدى كبار العم���اء يف جمال ال�شناعات 

البا�شتيكي���ة لتنفيذ املزيد من التو�شعات من خال فتح منافذ ت�شويقية جديدة خارج 

اململك���ة يف  املناط���ق الأكرث طلبا علي منتج���ات ال�شركة واملتمثلة يف بل���دان �شرق اآ�شيا 

ويف البلدان الأفريقي���ة وتتجه �شركة تكوين نحو ت�شنيع املنتجات ذات القيمة امل�شافة 

تنفيذًا لهذه ال�شرتاتيجية ومتا�شيًا مع متطلبات كبار العماء والأ�شواق العاملية.

ه����( تتمت���ع تكوين بخربة عالي���ة متكنها من حتقي���ق الكف���اءة الت�شغيلية وتنمي���ة قدراتها 

ب�ش���كل دائم و م�شتمر يف جمال ال�شناعات البا�شتيكية كما تهدف ال�شركة اإىل زيادة 

ن�شب���ة ح�شتها يف الأ�ش���واق املحلية والعاملية و تعزيز نتائجه���ا املالية مبا فيه امل�شلحة 

مل�شاهميها و لاقت�شاد الوطني.

و( لتحقي���ق اأه���داف ا�شرتاتيجيتها ترك���ز تكوين با�شتمرار على اأن�شط���ة البحث والتطوير 

التي تعترب حجر الزاوية يف كافة البتكارات التي عززت من �شمعتها يف ال�شوق.

ز( كم���ا ت�شعى تكوين اإىل تطوي���ر م�شاريعها وم�شانعها لتواكب اأحدث التطورات يف جمال 

�شناعتها و بالتايل اإيجاد فر�ص عمل جديدة وحتقيق اأكرب ن�شبة من توطني الوظائف، 

كم���ا تقوم ال�شركة دائما بتطوير اأعمال اآمنة و الرتكيز على اإدارة املخاطر وال�شتفادة 

م���ن اخل���ربات العاملية يف جمال اأعماله���ا لت�شبح من ال�ش���ركات املتقدمة يف جمالها. 

وتعم���ل تكوين على تطوير م�شاريعه���ا يف اململكة وخارجها كخي���ار ا�شرتاتيجي لنموها 

على املدى الطويل مل�شلحة حملة اأ�شهمها.

ح( اإن �شيا�ش���ات تكوين يف التعامل م���ع موظفيها، وعمائها، ومورديه���ا هي العامل الأول 

لنجاحه���ا، وتقوم هذه التعامات على مبداأ ال�شفافي���ة، والأمانة، وامل�شلحة املتبادلة، 

والعم���ل اجلماعي وقواعد ال�شلوك املهني وغ���ري ذلك من الركائز الأ�شا�شية التي تقوم 

عليها الأهداف واخلطط ال�شرتاتيجية لل�شركة والتوقعات امل�شتقبلية.

ط( تقوم �شركة تكوي���ن بتطوير اأنظمتها الإدارية الداخلية وبرامج التقنية وتطوير اأنظمة 

احلوكمة لرفع امل�شتوى الرقابي وحتقيق ال�شفافية والتاأكد من تعار�ص امل�شالح وحفظ 

احلقوق ورفع كفاءة العمل بال�شركة وال�شتدامة وال�شتمرارية وتعزيز الثقة بني جمل�ص 

الإدارة وذوي امل�شلحة وامل�شاهمني وامل�شتثمرين.

ثانيًا: القرارات املهمة والتوقعات املستقبلية:
تعم���ل ال�شركة عق���ب النتهاء من بيع ن�شب���ة 70% من ح�شة تكوي���ن يف �شركة “ �شاف  اأ(  

“ عل���ى تطوير اإج���راءات الهيكلة الإدارية لل�شركة وال�شركات التابعة مبا ي�شاعد على 
تطوي���ر الأداء الت�شغيل���ي للم�شانع واآلية تقدمي اخلدم���ات امل�شرتكة مع �شركة “ �شاف 

والعمل على رفع كفاءة العاملني بال�شركة و ال�شتمرار يف  القانوين اجلديد  “ بال�شكل 
حت�شني م�شتوى التكاليف.

ب(  العم���ل عل���ى حت�شني بيئة العمل لتك���ون حمل جذب والتقليل من مع���دل دوران العمالة 

ذات الكف���اءة العالية وحتديث قواعد ال�شلوك املهني مب���ا يحقق الأهداف الجتماعية 

للعامل���ني بال�شركة واإيجاد روح العمل اجلماعي والولء لل�شركة وامل�شداقية يف التعامل 

واتقان العمل.
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ج( االس��تمرار في اتخ��اذ عدد من االجراءات االس��تباقية ملواجه��ة التغيرات املتعلقة بس��وق العمل 

ودرا�شة التوقع���ات واأثر مبادرة حت�شني العاقة التعاقدية ب���ني العامل و�شاحب العمل 

املتوق���ع ان تبداأ خال مار����ص 2021م وقرارات التوطني وق���رارات اعفاء امل�شانع من 

النفق���ات ال�شنوية مقابل العمالة غري ال�شعودية، والعمل على تفعيل القواعد التنظيمية 

لتوطني الوظائف وتدريب الكوادر الب�شرية لرفع م�شتوى الأداء.

ال�شتمرار يف اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفي�ص التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة. د( 

ه�( الدع���م الإداري لنجاح ال�شتمراري���ة يف ح�شول �شركة تكوين على مركز متقدم لتكون 

دائم���ا م���ن الع�شرة الأوائل يف موؤ�ش���ر حوكمة ال�شركات من بني ال�ش���ركات املدرجة يف 

ال�شوق املالية ال�شعودي » تداول« عقب اختيار �شركة تكوين �شمن اأف�شل ع�شر �شركات 

للع���ام 2019 على م�شتوى اململكة يف املوؤمتر العاملي الثاين للحوكمة الذي تقيمه جامعة 

الفي�شل بن���اء على مبادرة وزارة ال�شتثم���ار )SAGIA( واختيار هيئة ال�شوق املالية 

ال�شعودي���ة )CMA( جلامع���ة الفي�ش���ل كمرك���زا اأكادميي���ا رائدا يف جم���ال التعليم 

والأبحاث ولديها الكفاءات العالية من ذوي الخت�شا�ص.

و( العم���ل على تطوير موقع عاقات امل�شتمرين و تعزيز دور التوا�شل مع امل�شتثمرين وفتح 

قن���وات تربط امل�شتثمر مبجل�ص الإدارة من خ���ال اإدارة عاقات امل�شتثمرين وال�شوؤون 

القانوني���ة. وال�شع���ي لتطبيق دلي���ل اأف�شل املمار�ش���ات يف جمال عاق���ات امل�شتثمرين 

ال�ش���ادر ع���ن ال�شوق املالية تداول، وتعميم الهيئة ب�شاأن �ش���رورة تطبيقه يف ال�شركات 

املدرجة

ط( تطوير نظم واإجراءات الرقابة الداخلية من خال تطوير اإدارات املراجعة الداخلية و 

اللتزام و املخاطر و ال�شئون القانونية مبا يعزز دور احلوكمة يف ال�شركة.

ثالثًا: نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة:
تتمتع ال�شركة بنواحي القوة واملزايا التناف�شية التالية:

فر�ص قوية ملواكبة النمو القت�شادي. اأ( 

 ب( مقومات جذب طويلة املدى.

 ج(فريق اإدارة ذو خربة وا�شعة.

 اأ(  تنوع الأعمال.

د( عاقات قوية و م�شتقرة مع املوردين الرئي�شيني داخل و خارج اململكة.

و(  ال�شتفادة املتبادلة والرتابط بني ال�شركات.

ز( ا�شتخدام اأحدث املعدات والأجهزة مما يعزز من جودة املنتجات وكفاءة الت�شغيل.

ح( ح�شة �شوقية رائدة يف منتجات التغليف البا�شتيكية يف اململكة ويف عدد من الأ�شواق 

الدولية.

 ط( عاقات طويلة وم�شتقرة مع العماء الكبار و توقيع عقود توريد طويلة الأجل.

ي( الدعم احلكومي للتنمية ال�شناعية.

ك( توفري التمويل احلكومي من خال �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي.

ل( توفري متويل دعم ال�شادرات لل�شركة من قبل هيئة ال�شادرات ال�شعودية  
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يف ظ���ل الظ���روف واملتغريات اخلارجي���ة وعلى اعتب���ار اأن �شرك���ة تكوين �شرك���ة ا�شتثمار 

�شناع���ي مدرجة �شمن قطاع امل���واد الأ�شا�شية ق���د يتاأثر ن�شاط ال�شرك���ة ومركزها املايل 

ونتائ���ج عملياتها وتدفقاتها النقدي���ة ب�شورة �شلبية جوهرية يف ح���ال حدوث اأو حتقق اأي 

م���ن عنا�ش���ر املخاطر امل�شار اليها يف هذا التقرير اأو بح���دوث اأية خماطر اأخرى مل يت�شن 

حتديدها، اأو تلك التي تعترب غري جوهرية، اأو اإذا اأ�شبحت هذه الأخرية خماطر جوهرية. 

وفيما يلي اأنواع املخاطر التي قد تواجه ال�شركة طبقًا لعملياتها الت�شغيلية ولطبيعة ن�شاطها 

والت���ي تت�شمن املخاط���ر الت�شغيلي���ة واملخاطر التمويلي���ة وكذلك خماط���ر ال�شوق وكذلك 

يت�شمن التقرير �شيا�شة اإدارة ال�شركة لتلك املخاطر ومراقبتها.

أواًل: املعلومات املتعلقة بأي خماطر تواجهها الشركة:
اأ(  املخ�طر املتعلقة بن�س�ط ال�سركة وعملي�ته�:

خماطر عدم قدرة املجموعة على تنفيذ ا�شرتاتيجيتها يف التو�شع والتنفيذ:  )1

       يعتمد اأداء املجموعة يف امل�شتقبل على التنفيذ الفعال خلطط اأعمالها وا�شرتاتيجيات 

ت�شنعها  التي  املنتجات  قاعدة  وتو�شيع  جديدة  منتجات  ت�شنيع  ت�شمل  التي  منوها 

اإن عدم قدرة املجموعة على تنفيذ  املجموعة ببناء وجتهيز وتطوير خطوط الإنتاج. 

خطط العمل وا�شرتاتيجيات النمو وبناء خطوط الإنتاج الازمة على النحو املائم اأو 

اإهمال ال�شركات امل�شرفة �شوف يوؤثر �شلبًا وب�شكل جوهري على عمليات  اأو  ان�شحاب 

املجموعة وو�شعها املايل.

2(  عدم توفر روؤو�ص الأموال املطلوبة لتمويل اخلطط والأعمال وا�شتثمارات ال�شركة:

      تعتمد الحتياجات التمويلية للمجموعة على راأ�ص مالها وعلى مركزها املايل ونتائج 

عملياتها وتدفقاتها النقدية والتمويل الذي حت�شل عليه من اجلهات والبنوك املمولة 

�شيانة  اأعمال  لإجراء  راأ�شمالية  نفقات  املجموعة  تتحمل  اأن  املمكن  من  كما  لها، 

وحت�شني م�شتمر ملوجوداتها ومعداتها، واإن عدم �شمان احل�شول على التمويل الازم 

يف الوقت املنا�شب ب�شروط مقبولة يف حال دعت حاجة املجموعة لذلك قد يوؤثر �شلبًا 

على تنفيذ املجموعة لأعمالها.

3( العتماد على التمويل والت�شهيات الئتمانية:

      تعتمد ال�شركة على التمويل والت�شهيات الئتمانية لأعمالها التو�شعية وت�شغيل من�شاآتها 

وذلك من خال احل�شول على قرو�ص ق�شرية وطويلة الأجل من اجلهات التمويلية 

املال  راأ�ص  متويل  منها  خمتلفة  لغايات  القرو�ص  تلك  ال�شركة  وت�شتخدم  املختلفة، 

اإخال  يعترب  التابعة.  ال�شركات  اأو  ال�شركة  بها  تقوم  التي  امل�شاريع  ومتويل  العامل، 

ال�شركة بتعهداتها مع اأي من اجلهات التمويلية اأو يف حالة عدم جتديد الت�شهيات من 

هذه اجلهات ، �شبب يوؤثر يف توفري ال�شيولة الازمة لأعمال ال�شركة، وخطط تطوير 

الإنتاج، واخلطط التو�شعية، مما �شينعك�ص �شلبًا على الأرباح املتوقعة.

4( املخاطر املرتبطة بالنقل:

يتم  وبالتايل  العماء،  اإىل  منتجاتها  لنقل  بها  نقل خا�ص  اأ�شطول  ال�شركة  ل متتلك      

اإ�شناد هذه املهمة اإىل �شركات نقل متخ�ش�شة. اإن اأي تعديل اأو تغيري يف اأنظمة النقل 

وال�شرتاطات النظامية املطبقة لنقل منتجات ال�شركة �شيوؤثر على قدرتها يف توريد 

وعملياتها  نتائجها  على  �شلبي  اأثر  له  �شيكون  مما  والعماء  الأ�شواق  اىل  منتجاتها 

وتوقعاتها امل�شتقبلية ومركزها املايل. 

5( خماطر تركز العماء:

         تعتمد اأعمال املجموعة ب�شكل اأ�شا�شي على البيع اإىل جمموعة من العماء الرئي�شيني 

حيث يوؤدي اأي انخفا�ص يف الطلب من هوؤلء العماء الرئي�شيني اإىل انخفا�ص املبيعات 

مما ينعك�ص �شلبا على �شايف الأرباح التي حتققها ال�شركة، وهذا �شيكون له اأثر �شلبي 

واأ�شعار  املايل  وو�شعها  وتوقعاتها  املالية  ونتائجها  امل�شتقبلي  املجموعة  و�شع  على 

اأ�شهمها.

6( خماطر العتماد على موردين رئي�شني:

      تعتمد املجموعة يف الأغلب على جمموعة حمددة من املوردين الرئي�شني لتوريد املواد 

أم خماطر  أم خماطر متويلية  أكانت خماطر تشغيلية  الشركة )سواء  تواجهها  بأي خماطر  17-املعلومات املتعلقة 
السوق( وسياسة إدارة هذه اخملاطر ومراقبتها: 
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اخلام )مثل البويل بروبلني والبويل �شتايرين والبويل اإيثلني وترفثالت البويل اإثيلني(. 

يوؤدي هذا العتماد على املوردين الرئي�شني لتوريد املواد اخلام اإىل اأثر �شلبي �شواء من 

ناحية الأ�شعار اأو على قدرة ال�شركة على ت�شنيع منتجاتها يف حال توقف املوردين عن 

توفري املواد اخلام الازمة. 

7( خماطر عدم وفاء الغري باللتزامات التعاقدية: 

      اأبرمت ال�شركة عددًا من العقود والتفاقيات مع العديد من اجلهات وفقًا ملا تفر�شه 

اخلدمات  ومقدمي  املوردين  اجلهات  هذه  وت�شمل  خدمات  من  اأعمالها  احتياجات 

الوفاء  على  اجلهات  هذه  قدرة  عدم  خلطر  تتعر�ص  ال�شركة  فاإن  وعليه  واملقاولني، 

اجلهات  هذه  اإخال  اإن  التعاقدية.  بالتزاماتها  بالوفاء  رغبتها  عدم  اأو  بالتزاماتها 

تن�شاأ عن  التي قد  الأ�شباب �شيزيد من احتمالية املخاطر  بالتزاماتها لأي �شبب من 

التعامل معها يف ظّل ظروف �شوق �شعبة يزيد فيها احتمالت عدم الوفاء باللتزامات 

التعاقدية جتاه ال�شركة.

8( املخاطر املرتبطة بالآلت واملعدات:

تتاألف املن�شاآت ال�شناعية التابعة للمجموعة من عدة خطوط اإنتاج واآلت على درجة   

حالة  ويف  املن�شوجة،  غري  والأقم�شة  البا�شتيكية  املواد  ل�شناعة  التعقيد  من  عالية 

حدوث اأي خلل اأو عطل اأو انقطاع مفاجئ يف عمل هذه اخلطوط اأو الآلت، فاإن من 

اأو  العطل  اأو  اخللل  مدة  طيلة  ال�شركة  اإنتاج  على  �شلبية  ب�شورة  التاأثري  ذلك  �شاأن 

النقطاع، وبالتايل التاأثري �شلبًا على اأعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها طيلة 

فرتة توقف الإنتاج. و�شيكون هذا التاأثري جوهريًا عند ا�شتمرار ذلك لفرتة طويلة اأو 

عند توقف اأكرث من خط اإنتاج عن العمل يف الوقت ذاته. 

9( خماطر عدم قدرة ال�شركة على مواكبة التطورات التقنية:

    ت�شتخدم ال�شركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة يف الت�شنيع، وملواكبة تطورات القطاع 

ال�شناعي يجب اإجراء حت�شينات متكررة على املنتجات وا�شتخدام التقنيات املتطورة، 

ويوجد لدى ال�شركة �شيا�شات خا�شة يف الأبحاث والتطوير وبرامج م�شتمرة تهدف اىل 

تطوير املنتجات وحت�شني جودتها. ل ت�شمن ال�شركة �شرعة توفري التقنيات اجلديدة 

اأن تتكبد تكاليف عالية  وتطبيق الأنظمة اخلا�شة بها يف الوقت املنا�شب، كما ميكن 

نتيجة لذلك، مما �شيوؤثر يف ت�شنيع املنتجات املطلوبة من العماء يف املواعيد املحددة، 

مما �شيكون له اأثر �شلبي على نتائج عملياتها وتوقعاتها امل�شتقبلية.

10( املخاطر املتعلقة بعدم ا�شتقرار اأ�شعار املواد اخلام والطاقة واملياه التي تعتمد عليها    

ال�شركة: 

لتقلبات  تخ�شع  التي  اخلام  املواد  تكلفة  على  واأرباحها  مبيعاتها  يف  ال�شركة  تعتمد      

املواد  تكاليف  زيادة  اإىل  �شيوؤدي  الأ�شعار  ارتفاع   اأن  وحيث  توفرها،  ومدى  الأ�شعار 

يف  التغريات  هذه  اإدراج  على  قدرتها  على  جزئيًا  �شيعتمد  ال�شركة  اأداء  فاإن  اخلام، 

التكاليف �شمن اأ�شعار بيع املنتجات. ول ت�شمن ال�شركة التحكم يف ثبات اأ�شعار املواد 

اخلام اأو عدم زيادتها، ويف حال حدوث ذلك فاإنه �شيوؤثر �شلبًا على اأعمالها وتوقعاتها 

امل�شتقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها.

11( املخاطر املتعلقة باأنظمة الت�شغيل وتقنية املعلومات: 

     تعتمد ال�شركة على اأنظمة تقنية املعلومات لدعم عملياتها، اإل اأنها قد تتعر�ص ملخاطر 

ال�شركة  واداء  ن�شاطات  �شتتاأثر  متكرر،  عطل  اأو  كبري،  عطل  حدوث  حال  تعطلهاويف 

ب�شكل �شلبي وجوهري ولن تتمكن اجملموعة من إصدار تقاريرها املالية الدورية في التوقيت املناسب. 

12(  خماطر ارتفاع قيمة الديون امل�شكوك يف حت�شيلها:

      تقوم ال�شركة ب�شكل م�شتمر ح�شب املعايري املحا�شبية الدولية IFRSاملعتمدة ومبوجب 

للديون  خم�ش�شات  بعمل  تكوين  �شركة  اإدارة  جمل�ص  من  املعتمدة  الئتمان  �شيا�شة 

املعدومة وامل�شكوك يف حت�شيلها. وحيث اأنه من املمكن اأن تظهر اأر�شدة اأخرى اأعلى 

من املخ�ش�ص املكون للديون املعدومة اأو امل�شكوك يف حت�شيلها، فاإن ال�شركة �شتقوم 

قيمة  لتغطية  جتنيبه  عليها  يتوجب  الذي  الديون  خم�ش�ص  مبلغ  بتعديل  م�شتقبًا 

الديون امل�شكوك يف حت�شيلها مما قد يوؤثر على ربحية ال�شركة.
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13( املخاطر املرتبطة بوقف اأو تعليق احلوافز احلكومية الداعمة للقطاع ال�شناعي يف 

اململكة:

من  للم�شتثمرين  احلكومة  تقدمها  التي  احلوافز  من  تاريخيًا  املجموعة  ا�شتفادت   

اأجل دعم الت�شنيع يف اململكة، مبا يف ذلك توفري التمويل من خال �شندوق التنمية 

ال�شناعية الذي يقدم قرو�ص مي�ّشرة لدعم القطاع ال�شناعي، ودعم البنية التحتية 

ة يف املدن ال�شناعية. اإن اأي وقف اأو  وتوفري الأرا�شي والطاقة واملياه باأ�شعار خمف�شّ

تعليق لهذه احلوافز �شيوؤدي اإىل تاأثري �شلبي على اأعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�شتقبلية 

وو�شعها املايل ونتائج عملياتها.

14( خماطر فروقات يف مبالغ الزكاة وال�شرائب امل�شتحقة:

اململكة  يف  للزكاة  تخ�شع  املجموعة  فاإن  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  لأنظمة  وفقا   

وذلك فيما يتعّلق بن�شبة م�شاهمة امل�شاهمني/ ال�شركاء. ت�شتحق الزكاة و�شريبة الدخل 

وحُتّمل على قائمة التغريات يف حقوق امل�شاهمني/ ال�شركاء على التوايل ويتم احت�شاب 

اأية مبالغ اإ�شافية م�شتحقة اإن وجدت، عند النتهاء من الربوطات وحتديد تلك املبالغ. 

ل ت�شتطيع ال�شركة اأن ت�شمن بقاء اأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل على حالها يف 

على  �شتوؤثر  امل�شافة  القيمة  �شريبة  اأو  الدخل  �شريبة  ن�شبة  يف  زيادة  واأي  امل�شتقبل، 

ربحية ال�شركة، كما ل ت�شتطيع ال�شركة اأن ت�شمن عدم وجود فروقات زكوية قد تطالب 

بدفعها الهيئة العامة للزكاة والدخل ويف حال كانت هذه الفروقات ذات قيمة عالية، 

�شيكون لذلك اأثر �شلبي على اأعمال ال�شركة وو�شعها املايل ونتائج عملياتها.

15( خماطر العتماد على التعامات مع الأطراف ذات العاقة:

�شراء  ت�شمل  عاقة  ذات  اأطراف  مع  املربمة  التفاقيات  من  بعدد  ال�شركة  ترتبط   

منتجات من م�شانع ال�شركة، كما اأن هناك اتفاقيات لأعمال تقنية معلومات وخدمات 

وتوريد معدات �شناعية وا�شت�شارات وايجارات اأرا�شي ومباين. اإن ال�شركة ميكن اأن 

اإيجاد بديل لتلك العقود والتفاقيات ب�شكل �شريع ، الأمر  تتعر�ص اإىل خماطر عدم 

الذي قد يوؤثر �شلبًا على اأعمال ال�شركة واأدائها املايل والت�شغيلي، ل �شيما واأنها تعتمد 

على تلك التفاقيات لتحقيق جزء من مبيعاتها و ت�شيري البع�ص من اأعمالها.

16( املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التاأمينية:

قد يحد عدم قدرة املجموعة يف احل�شول على الغطاء التاأميني الكايف من قدرتها على   

ممار�شة عملها بال�شكل املطلوب، مما �شيوؤثر على اأعمال ال�شركة. كما اأنه من املمكن 

اأن تتعر�ص ال�شركة اأو اأعمالها اأو املن�شاآت ال�شناعية التابعة لها للعديد من احلوادث 

التي تخرج عن نطاق �شيطرتها والتي ميكن اأن توؤثر على �شري اأعمالها، منها الكوارث 

الطبيعية واحلوادث والأعمال التخريبية والأحداث املرتبطة باحلروب والتي ل تتوفر 

تغطية تاأمينية كافية عليها اأو ل تتوفر ب�شروط معقولة جتاريًا، بالإ�شافة اإىل ذلك فاإن 

الأ�شرار  اأو  العمل  وانقطاعات  املفاجئة  احلوادث  مثل  خمتلفة  اأخرى  اأحداث  تكرار 

اأو اخلطاأ  الناجمة عن �شوء الأحوال  املحتملة ملرافق املجموعة وممتلكاتها ومعداتها 

�شوف  اأمور  جميعها  الطبيعية،  الكوارث  اأو  العمالية  النزاعات  اأو  التلوث  اأو  الب�شري 

توؤدي اإىل تكبد ال�شركة خل�شائر كبرية اأو تعر�شها للتزامات تتجاوز التغطية التاأمينية 

التي توفرها.

ب( املخ�طر املتعلقة ب�ل�سوق: 

1( خماطر التقلبات يف اأ�شعار �شرف العمات:

ما  اإذا  �شلبيا  تتاأثر  قد  نيومارينا  العربية  م�شر  بجمهورية  التابعة  ال�شركة  نتائج  اإن     

احلكومة  اتخذته  الذي  اجلنيه  تعومي  قرارات  عقب  امل�شرية  العملة  قيمة  انخف�شت 

وحت�شني  املا�شية،  الأعوام  خال  ثبات  وجود  ومع   ، 2016م  نوفمرب  يف  امل�شرية 

التعامات يف  والتح�شن يف  وال�شركات  امل�شرية  البنوك  لدى  الدولر  توفر  م�شتويات 

الدولر، اإل اأنه اإذا ما تغريت ال�شيا�شة النقدية �شيزيد ذلك من �شعوبة املحافظة على 

قدرة ال�شركة يف �شراء املواد امل�شتوردة الازمة يف عمليات النتاج )املدفوعة بالدولر 

الأمريكي( اأو اإمتام �شفقات جتارية ب�شرعة و�شهولة، مما قد يوؤثر يف ربحية ال�شركة 

ونتائج اأعمالها ب�شكل �شلبي. 

2( املخاطر املتعلقة بالقت�شاد ال�شعودي والعاملي:

  تقع معظم اأ�شول ال�شركة داخل اململكة العربية ال�شعودية، ونتيجة لذلك تتاأثر عمليات 

ال�شركة وقدرتها على تنمية اأعمالها بالتطورات القت�شادية املالية والعامة املوؤثرة يف 

اقت�شاد اململكة. كما اأن ال�شركة تقوم بت�شدير بع�ص منتجاتها خارج اململكة، فاإن اأداء 

ال�شركة يعتمد اأي�شًا على الأو�شاع القت�شادية يف الدول التي ت�شدر لها منتجاتها.

3(  املخاطر املتعلقة بالتغريات يف �شوق ال�شناعات البا�شتيكية: 

       اإن التقلبات يف عدد من عوامل ال�شوق قد توؤثر ب�شكل �شلبي على نتائج ال�شركة، وتت�شمن 
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هذه العوامل ظروف القت�شاد املحلي واأمناط ال�شتهاك، وقد توؤدي حتديدًا فرتات 

الركود القت�شادي اأو �شعف النمو امل�شتدام اإىل احلد من الطلب على املنتجات الغذائية 

اأو الع�شائر اأو الألبان وبالتايل حتد من الطلب على منتجات التغليف البا�شتيكية لدى 

ال�شركة، الأمر الذي �شيكون له اأثر �شلبي على مبيعات ونتائج ال�شركة.

4( املخاطر املتعلقة باملناف�شة:

      تعمل ال�شركة يف بيئة تناف�شية �شديدة بالإ�شافة اإىل تاأثري �شيا�شات الت�شعري للمجموعة 

يف  الزيادة  فاإن  ذلك،  على  وعاوة  املناف�شني.  اأ�شعار  ظل  يف  املايل  اأدائها  على 

ال�شغط  اإىل  �شيوؤدي  عليها  الطلب  مع  باملقارنة  ت�شنعها  التي  املنتجات  العر�ص على 

امل�شتقبلية  وتوقعاتها  ال�شركة  اأعمال  على  �شلبًا  التاأثري  وبالتايل  اأ�شعارها،  على  �شلبًا 

ونتائج عملياتها ومركزها املايل ب�شكل عام. تعتمد قدرة ال�شركة التناف�شية على متيز 

منتجات �شركاتها التابعة عن املنتجات الأخرى املعرو�شة يف ال�شوق، وذلك من خال 

توفري منتجات عالية اجلودة وباأ�شعار تناف�شية، ول ت�شمن ال�شركة مواكبتها وتكيفها 

اأو متطلبات ال�شوق املتغرية مما �شوف  ب�شكل �شريع مع اجتاهات ال�شناعة املتطورة 

يكون له الأثر ال�شلبي على نتائج ال�شركة املالية واأرباحها.

ج( املخ�طر املتعلقة ب�لبيئة الت�سريعية والرق�بية والق�نونية:

1( خماطر تعديل الأنظمة واللوائح:

اململكة  اأهمها  و  بها  تتواجد  التي  الدول  يف  ال�شارية  لاأنظمة  ال�شركة  اأعمال  تخ�شع   

العربية ال�شعودية و جمهورية م�شر العربية، علمًا باأن البيئة النظامية التي تعمل فيها 

ال�شركة قد تتعر�ص لتغيريات تنظيمية ، والتي ميكن اأن توؤثر على عمليات ال�شركة واأن 

اإ�شافية واإذا  اأو اللوائح اجلديدة متطلبات  اأعمالها، واإذا فر�شت الأنظمة  حتد تطور 

بهذه  لالتزام  عملياتها  اأو  منتجاتها  تعديل  اإىل  التابعة  �شركاتها  اأو  ال�شركة  الزمت 

الأنظمة، ف�شينتج عن ذلك زيادة يف تكلفة املنتجات، و�شيكون لذلك تاأثري �شلبي على 

اأرباح ال�شركة وعلى تدفقها النقدي واأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�شعها املايل.

2( املخاطر املتعلقة بالأنظمة واملعايري البيئية:

بالت�شريعات  اللتزام  التحويلية،  بال�شناعات  املرتبطة  املجموعة  اأعمال  تتطلب   

البيئية وال�شحة  البيئية والتي تنّظم عدة جوانب منها املعايري  والأنظمة والتعليمات 

عمليات  عن  ينتج  اأن  وميكن  فيها،  والعاملني  ال�شناعية  املن�شاآت  و�شامة  املهنية 

م�شانع املجموعة عدد من مواد النفايات واملواد امللوثة املنبعثة التي ميكن اأن توؤدي يف 

حال مل يتم ال�شيطرة عليها اإىل خطر تلوث م�شادر املياه والتاأثري على نوعية الهواء، 

مما �شينتج عنه �شرر بالبيئة و�شحة الإن�شان. اإن عدم اللتزام الكامل بالت�شريعات 

قد  عقوبات  اأو  غرامات  اأو  خمالفات  اإىل  املجموعة  يعر�ص  �شوف  البيئية  والأنظمة 

تفر�شها اجلهات الرقابية عليها، والتي �شتوؤثر �شلبًا على عملياتها بحيث حتد من منو 

اإيراداتها اأو تعلق عملها اأو ترخي�شها.

3( خماطر �شحب الرتخي�ص ال�شناعي:

متار�ص املجموعة ن�شاطها ال�شناعي من خال م�شانعها التي تقوم بت�شنيع منتجات   

البا�شتيك والأقم�شة غري املن�شوجة يف م�شانعها املرخ�شة يف اململكة العربية ال�شعودية 

لرتاخي�ص  وفقًا  ال�شناعي  ن�شاطها  ال�شركة  ومتار�ص  العربية،  م�شر  وجمهورية 

�شناعية �شادرة لكل م�شنع. عدم التزام تلك م�شانع املجموعة بال�شروط والتعليمات 

التي تفر�شها اجلهات املخت�شة قد يوؤدي اإىل �شحب تلك الرتاخي�ص �شناعية واإيقاف 

اأعمال ال�شركة.

4( خماطر عدم اللتزام بالأنظمة والإجراءات اجلديدة: 

     يفر�ص النظام احلايل لل�شركات بع�ص املتطلبات اجلديدة التي يتوجب على املجموعة 

هذا  ملتطلبات  لامتثال  الأ�شا�شي  نظامها  بتعديل  ال�شركة  قامت  وقد  بها،  التقيد 

حلوكمة  جديدة  لئحة  باإ�شدار  التجارة  ووزارة  املالية  ال�شوق  هيئة  وتقوم  النظام، 

تاأخري  اأو  عدم  اإن  الإدارة،  وجمل�ص  العامة  باجلمعيات  تتعلق  واإجراءات  ال�شركات 

اللتزام قد يعر�ص ال�شركة اىل عقوبات ملخالفة الأحكام والقواعد الإلزامية ال�شادرة 

اأعمال  على  جوهري  وب�شكل  �شلبًا  يوؤثر  اأن  �شاأنه  من  والذي  الرقابية  اجلهات  عن 

املجموعة وم املايل ونتائج عملياتها.

5( خماطر عدم فاعلية ال�شوابط الداخلية يف مكافحة اإ�شاءة الأمانة وال�شرقة والحتيال:

والحتيال  وال�شرقة  الأمانة  اإ�شاءة  عن  الناجمة  املخاطر  من  عددًا  ال�شركة  تواجه      

التي  الداخلية  والإجراءات  ال�شيا�شات  وجود  من  الرغم  على  الوظيفي  وال�شتغال 

متنع حدوث مثل هذه الأفعال، اإل اأن ال�شركة ل ت�شمن عدم خمالفة هذه ال�شيا�شات 

والإجراءات الأمر الذي يرتتب عليه حدوث هذا النوع من املخاطر. 
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6( اخملاطر املتعلقة بالا�شترياد والت�شدير: 

اأو  الإغراق  مكافحة  ر�شوم  مثل  جديدة،  تنظيمية  اأو  قانونية  متطلبات  فر�ص  اإن   

التدابري التعوي�شية، ح�ش�ص ال�شترياد، والر�شوم اجلمركية، والعقوبات، واملقاطعة 

وغريها من التدابري التي اعتمدتها ال�شلطات احلكومية، �شتوؤثر على الو�شع التناف�شي 

اأو التي حتول دون بيع هذه املنتجات يف بع�ص  للمنتجات امل�شنعة من قبل املجموعة 

الدول، والتي �شيكون لها تاأثري �شلبي جوهري على نتائج وعمليات ال�شركة، وتوقعاتها 

امل�شتقبلية ومركزها املايل. 

7( خماطر عدم القدرة على اللتزام مبتطلبات ال�شعودة:

  فر�شت اجلهات املخت�شة يف ال�شنوات الأخرية ن�شب معينة من »ال�شعودة« على �شركات 

ن�شبة  وفر�شت  اإلزاميًا،  اأمرًا  ال�شعودة  ملتطلبات  اللتزام  يعترب  القطاع اخلا�ص حيث 

» اللكرتونية  » نطاقات  ال�شركة حتت نظام  الن�شاط الذي متار�شه  لنوع  �شعودة وفقا 

وتقوم وزارة العمل بوقف خدمات ال�شركات التي تتجاوز ن�شبة ال�شعودة الن�شب املقررة 

يف نظام » نطاقات ». كما اأ�شدرت وزارة العمل قرارا يق�شي باحلد الأدين لراتب العامل 

ال�شعودي امل�شجل يف التاأمينات الجتماعية ل يقل عن اأربعة اآلف ريال )راتب اأ�شا�شي 

+ بدل �شكن( وقد تقرر وزارة العمل فر�ص �شيا�شات �شعودة اأكرث �شرامًة يف امل�شتقبل. 

ل يوجد �شمان باأل تفر�ص وزارة العمل وتنمية املوارد الب�شرية عقوبات مالية اأعلى اأو 

لوائح اأكرث �شرامة، كما ل يوجد �شمان باأل ينخف�ص عدد املوظفني ال�شعوديني املوؤهلني 

واأدائها املايل والت�شغيلي. وبالتايل  ال�شركة  اأعمال  ال�شركة، مما �شيوؤثر �شلبًا على  يف 

�شوف تتاأثر قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها وطلب قرو�ص حكومية، واأدائها املايل 

وقدرتها على ا�شتقطاب اأعدادًا اإ�شافية لزمة من املوظفني الأجانب يف حال مل تلتزم 

ال�شركة ب�شيا�شات ومعدلت ال�شعودة على النحو ال�شادر عن وزارة العمل.

8( اأثر مبادرة حت�شني العاقة التعاقدية بني العامل و�شاحب العمل

اىل  ت�شري  قرارات  2020م  نوفمرب  �شهر  خال  ال�شعودي  الوزراء  جمل�ص  عن  �شدر       

والعامل على عقد  العمل  العاقة بني �شاحب  الكفالة وق�شر  اإلغاء نظام  العمل على 

فاإن  الإعان عنه  والواجبات بني الطرفني«.ووفقا ملا مت  الذي يحدد احلقوق  العمل، 

القواعد اجلديدة �شتدخل حيز التنفيذ يف 14 مار�ص 2021 و�شتطبق على جميع العمال 

الأجانب يف القطاع اخلا�ص بغ�ص النظر عن الرواتب. وقد يوؤدي هذا اىل انتقال عدد 

تاريخ  اأخرى يف  �شركات  اىل  �شعودي(  اأو غري  )�شعودي  واملاهرة  الفنية  العمالة  من 

انتهاء عقدهم دون الرجوع اىل اإدارة ال�شركة، وقد ل ت�شتطيع ال�شركة اإحال البدائل 

)�شعودي اأو غري �شعودي( يف التوقيت املنا�شب مما قد يوؤثر �شلبًا على انتاج ال�شركة 

ومبيعاتها واأدائها املايل. 

9( الدعاوى واملنازعات الق�شائية:

بعملياتها،  تتعلق  لق�شايا ودعاوى  اأعمالها  �شياق ممار�شة  تتعر�ص يف  اإن املجموعة قد      

تتعامل معهم كاملوردين  اأخرى  اأطراف  بينها وبني  نزاع  ال�شركة عدم وقوع  ول ت�شمن 

اجلهات  لدى  ق�شائية  دعاوى  رفع  اإىل  يوؤدي  قد  مما  و�شواهم،  والعماء  واملوزعني 

الق�شائية املخت�شة. ونتيجة لذلك، تكون املجموعة ُعر�شة ملطالبات ق�شائية لدى جهات 

ق�شائية و�شبه ق�شائية. وبطبيعة احلال، ل ميكن لل�شركة توّقع نتائج تلك املطالبات عند 

حدوثها، كما ل ت�شمن األ يكون لتلك املطالبات تاأثري جوهري على اأعمالها ومركزها 

املايل ونتائج عملياتها. كما اأن املجموعة ل ت�شتطيع اأن تتوقع ب�شكل دقيق حجم تكلفة 

الدعاوى اأو الإجراءات الق�شائية التي ميكن اأن تقيمها اأو تقام �شدها اأو النتائج النهائية 

وجزاءات،  تعوي�شات  من  تت�شمنه  وما  فيها  ت�شدر  التي  الأحكام  اأو  الدعاوى  لتلك 

وبالتايل فاإن اأي نتائج �شلبية ملثل هذه الق�شايا �شوف توؤثر �شلبًا على ال�شركة. 

حماكم  ولخت�شا�ص  اأجنبية  لقوانني  تخ�شع  التي  بالتفاقيات  املرتبطة  املخاطر   )10

اأجنبية اأو التحكيم الدويل: 

  اأبرمت املجموعة يف معر�ص اأعمالها العديد من التفاقيات التي تخ�شع يف تف�شريها 

لقوانني اأجنبية غري �شعودية، كما تن�ص هذه التفاقيات على اإحالة اأي نزاع ين�شاأ عنها 

للف�شل من قبل حماكم اأجنبية اأو التحكيم الأجنبي، ويف حالة حدوث نزاع مع اأحد 

الأطراف املتعاقد معهم و�شدور حكم ق�شائي اأجنبي اأو قرار حتكيم �شد ال�شركة اأو 

اأن  املمكن  فاإنه من  التطبيق،  الواجب  الأجنبيذذ  القانون  بناًء على  التابعة  �شركاتها 

تكون التبعات القانونية واملالية التي �شتتعر�ص لها والنا�شئة عن مثل هذا احلكم اأكرب 

مما لو �شدر احلكم من قبل املحاكم ال�شعودية وفقًا للنظام ال�شعودي املطبق وهو ما 

�شيوؤثر ب�شكل �شلبي على نتائج عمليات ال�شركة وو�شعها املايل. 

COVID 19 « �د (  املخ�طر املتعلقة ب�جل�ئحة الع�ملية » كورون 

امل�شتجد       كورونا  فريو�ص  جائحة   2020 عام  من  الأوىل  الأ�شهر  خال  العامل  واجه   
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COVID 19. اأجربت هذه اجلائحة معظم دول العامل النغاق على نف�شها، ومن 
ذلك تطبيق احلجر املنزيل وحظر النتقال واإيقاف مظاهر واأن�شطة معظم الأعمال 

وال�شركات ، مما خلق اأزمات حقيقية يف خمتلف جوانب احلياة . وقد ت�شببت الأزمة 

اغاق  واإىل  اخلا�شة،  وال�شركات  احلكومية  القطاعات  يف  العاملني  اأعداد  تقليل  يف 

نتيجة  الإجتماعية  النواحي  ومعظم  واملقاهي  التجارية  واملحال  واجلامعات  املدار�ص 

الربية  احلدود  اإغاق  مثل  بالفعل،  حدثت  جوهرية  تغيريات  هناك  اأن  كما  لذلك. 

والبحرية واجلوية كما جتّلى ذلك يف منع ال�شفر للمواطنني واملقيمني بني جميع الدول، 

بل ظهرت لنا حالت من قطع التوا�شل بني املدن يف الدولة الواحدة. 

اإن اأزمة بهذا احلجم لها العديد من املخاطر ميكن اأن تعيد ترتيب املجتمعات  ح�شب   

ما �شينبني م�شتقبًا على اأ�شاليب التعامل مع املخاطر واملتغريات التي �شوف تخلقها 

هذه الأزمة مما قد يوؤثر ب�شكل جوهري على اأعمال ونتائج ال�شركة.

وفيم� يلي املخ�طر املرتبطة بتلك اجل�ئحة وذات ت�أثري على اأن�سطة �سركة تكوين 

1( خماطر تتعلق بالعاملني الأفراد: 

يف  تغيري  اإىل  اأدى  املنزيل  العزل  مثل  اأمور  من  عليه  ترتب  وما  العدوى  خطر  اإن   

بينهم. و�شيطرة فكرة اخلوف  العادية فيما  للتفاعات  النف�شية  العاملني  ا�شتجابات 

من خطر انتقال الأمرا�ص نتيجة للتوا�شل الجتماعي املبا�شر،. واأن ا�شتمرار الوباء 

مع تلك ال�شغوط النف�شية قد تعك�ص �شلبا على اأداء وانتاجية العامل يف كافة املجالت 

وايل اآثار فورية على نتائج ال�شركة املالية. 

2( خماطر تتعلق بت�شويق املنتجات: 

اإن اإغاق احلدود الربية بني الدول املجاورة من فرتة لأخرى ب�شبب زيادة تف�شي الوباء   

قد يت�شبب يف عدم و�شول املنتجات للعماء يف مواعيدها وقد ي�شع ال�شركة يف عدم 

اللتزام ب�شروط التعاقد رغم الظروف القاهرة التي قد ليعرتف بها العميل خل�شارته 

جراء عدم التوريد يف املواعيد املحددة. واأن ا�شتمرار الوباء مع تلك الإغاقات وعدم 

الت�شويقي وعدم حتقيق  التوريد قد ينعك�ص �شلبا على الأداء  ال�شركة بجداول  التزام 

املبيعات امل�شتهدفة وبالتايل ينعك�ص اآثار على نتائج ال�شركة املالية

3(  خماطر تتعلق بتكنوجليا املعلومات:

من  العديد  �شيزيد  العنكبوتية  ال�شبكة  على  املتزايد  والعتماد  اجلائحة  انت�شار  اإن   

التحفظات والجراءات التنظيمية التي حتول دون اخرتاق معلومات ال�شركة وموظفيها، 

كما �شتزيد من و�شع و�شائل اأمن املعلومات العالية وزيادة تكاليف اإ�شافية ملقاومة تلك 

الخرتاقات – وقد ل ت�شمن ال�شركة ابتكارات املخرتقون لأ�شاليب احرتافية قد توؤدي 

لإخرتاق اأنظمة ال�شركة املبا�شرة اأو ال�شركات التي توفر اأنظمة التقنية لل�شركة مما قد 

يت�شبب يف خ�شائر مالية لل�شركة اإذا ما حدث مثل ذلك.

4(  خماطر تتعلق بالأو�شاع الإقت�شادية:

على  امل�شتجد  كورونا  انت�شار فريو�ص  تاأثري  التنبوؤ مبدى  حاليًا  ال�شعب  من  يكون  قد      

الأو�شاع القت�شادية يف اململكة والعامل اأجمع، لكن ميكن الإ�شارة ايل عدة عوامل ذات 

عاقة تاأثرت بانت�شار اجلائحة، ومنها )التعديل على الثقافة ال�شتهاكية، خا�شة واأن 

الكثري من ال�شركات قد ا�شتغلت املوقف ل�شالح تخفي�ص رواتب العاملني وتعديل اأنظمة 

املكافاآت- تقييد الواردات وال�شادرات ب�شبب القيود الكبرية التي فر�شتها الدول على 

احلدود واملنافذ اجلمركية واإغاق املوانئ واملطارات ( اإن ذلك قد يقود  �شركة تكوين 

اىل اآثار �شلبية ج�شيمة على نتائجها املالية نتيجة تناق�ص مبيعات عماء ال�شركة واأن 

ا�شتمرار الوباء وزيادته قد يحدث �شرر كبري يف قطاعات ال�شناعة ب�شكل عام. 

     كما اأن تف�شي الفريو�ص وتخفي�ص التكاليف خلق �شغًطا م�شاعفًا على ال�شركات من 

تخفي�ص  من  موجات  ب�شكل  �شتظهر  والتي  والعوائد  العمل  كفاءة  بني  املوازنة  اأجل 

العمالة وبالتايل زيادة البطالة. ومع ا�شتمرار الزمة وحالة عدم اليقني الذي �شببته، 

فاإنه من املحتمل اأن يتاأثر قطاع �شركة تكوين رغم اأخذ جميع الإجراءات الحرتازية 

كجزء من 5( 5( القت�شاد املحلي والعاملي

وقد تواجه ال�شركة م�شاعب يف التح�شيل من عمائها ب�شبب ال�شطرابات يف ال�شوق   

وتعرث العديد من ال�شركات مما قد يت�شبب يف زيادة الديون امل�شكوك يف حت�شيلها، 

مما يحتم على ال�شركة اإعادة النظر يف �شيا�شة الئتمان واإعادة جدولة الديون منعًا 

من فقد عماءها واأموالها.

ثانيًا: سياسة الشركة يف إدارة اخملاطر ومراقبتها:

واللجان  الإدارة  جمل�ص  واإدراكا” من  املخاطر  اإدارة  لوظيفة  الكبرية  نظرا” لاأهمية 
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التنفيذية  اللجنة  خال  من  الإدارة  جمل�ص  قام  فقد  الوظيفة  هذه  لأهمية  عنه  املنبثقة 

الازمة  والإجراءات  ال�شيا�شات  باملوافقة على اإن�شاء ق�شم املخاطر ليتم لحقا” اعتماد 

لإدارة املخاطر يف ال�شركة من قبل جمل�ص الإدارة. 

اإدارة املخاطر يف  قام ق�شم املخاطر باإعداد اخلطة والإجراءات الازمة لتطبيق عملية 

ال�شركة ومت اعتمادها من قبل الإدارة التنفيذية لل�شركة.

وتتمثل اأهداف ق�شم املخاطر بال�شفافية يف ابراز املخاطر والتاأكد من و�شوحها وفهمها، 

التو�شيات لتحديد حجم ونوع كل من املخاطر الرئي�شية املقبولة من قبل جمل�ص  وو�شع 

التعرف  عملية  وتعترب  لها.  املخطط  مع  القائمة  املخاطر  موائمة  من  والتاأكد  الدارة 

والتقييم وادارة املخاطر م�شوؤولية م�شرتكة تبداأ بدوائر ووحدات ال�شركة املختلفة ح�شب 

موقعها ومهامها وتعترب خط الدفاع الول. ويقوم ق�شم املخاطر بتقييم املخاطر والرقابة 

املخاطر  جلنة  اىل  ال�شاأن  بهذا  الازمة  التقارير  ورفع  تخفيفها  ب�شبل  والتو�شية  عليها 

باعتباره جزء من خط الدفاع الثاين. 

تتلخ�س مه�م ق�سم املخ�طر مب� يلي:

مراجعة اإطار ادارة املخاطر قبل اعتماده من املجل�ص.  •
تنفيذ ا�شرتاتيجية ادارة املخاطر بالإ�شافة اىل تطوير �شيا�شات واإجراءات عمل   •

لإجازة كافة انواع املخاطر.

تطوير منهجيات لتحديد وقيا�ص ومراقبة و�شبط كل نوع من انواع املخاطر.  •
درا�شة وحتليل كافة انواع املخاطر التي تواجهها ال�شركة.  •

ن�شر الوعي باملخاطر لدى موظفي ال�شركة وال�شركات التابعة.  •
فيما  الأخرى  الداخلية  الرقابة  واأق�شام  اللتزام  وق�شم  املخاطر  ق�شم  بني  التن�شيق  يتم 

يتعلق باملخاطر الواردة يف تقرير املراجعة الداخلية.

تعترب �شيا�شة اإدارة املخاطر جزء ل يتجزاأ من منظومة احلوكمة املتبعة يف ال�شركة، ولدى 

ال�شركة نظام حوكمة حمدث يتطابق مع متطلبات اأنظمة ولوائح هيئة ال�شوق املالية موافق 

اإدارة املخاطر  عليه من قبل اجلمعية العامة لل�شركة والذي ي�شم بالإ�شافة اإىل �شيا�شة 

ال�شيا�شات واللوائح التالية:

)دليل التدقيق الداخلي - �شيا�شة الإف�شاح - �شيا�شة واإجراءات الإباغ - �شيا�شة تعار�ص 

امل�شالح - �شيا�شة واإجراءات مكافحة الحتيال - دليل وميثاق ال�شلوك الأخاقي والعاقة 

مع اأ�شحاب امل�شالح(.
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18- خالصة على شكل جدول أو رسم بياين ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها يف السنوات املالية اخلمس األخرية:
فيم� يلي بي�ن الأ�سول واخل�سوم والنت�ئج امل�لية لل�سركة عن ال�سنوات اخلم�س الأخرية:ملخ�س ق�ئمة الدخل املوحدة

2020م2019م2018م2017م2016مالعملة: ألف ريال

1،415،5961،230،4921،343،760923،778754،176املبيعات

)696،768()868،272()1،215،383()1،168،157()1،214،020(تكلفة املبيعات

201،57662،335128،37755،50657،408الربح الإجمايل

)49،244()54،764()61،591()90،740()90،512(م�شروفات عمومية واإدارية

)40،030()41،934()60،403()89،200()73،863(م�شروفات بيع وت�شويق

--)1،571()1،349()1،599(م�شروفات اأبحاث وذات عاقة

)31،866() 41،192(4،812)118،954(35،602ربح الت�سغيل

)35،078()50،922()59،372()51،666()83،961(م�شروفات متويلية

-----ربح حمقق من ا�شتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

7،9538،67414،6451،152)11،730()م�شروفات(/اإيرادات اأخرى، ال�شايف

) 65،792()77،469()45،886()162،667()60،089(�س�يف )اخل�س�رة(/الربح قبل الزك�ة ال�سرعية

) 550(-6،156)5،568()2،004(الزكاة ال�شرعية

60،329)19،248(---�شايف الربح اأو اخل�شارة من عمليات غري م�شتمرة

)6،013()96،717()39،730()168،235()62،093(�س�يف )اخل�س�رة(/الربح

التابعة لها، �شركة م�شنع الأن�شجة املتطورة  اإحدى ال�شركات  2020/12/30م بتوقيع اتفاقية مع �شركة جوفو ال�شينية مت مبوجبها بيع 92،260 ح�شة يف  قامت ال�شركة يف تاريخ 

)»�شاف«(، ما ميثل ن�شبة 70% من راأ�ص مال �شركة �شاف ، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )5( والذي يحدد كيفية ح�شاب الأ�شول غري املتداولة املُحتجزة للبيع والتي ُتعر�ص 

ب�شكل منف�شل يف القوائم املالية لل�شركة .  بناء عليه الأرقام اأعاه انعك�شت يف القوائم املالية ال�شنوية يف ح�شابات م�شتقلة ب�شكل منف�شل حتت ا�شم )�شايف ربح العمليات غري امل�شتمرة 

يف قائمة الدخل - و الأ�شول واللتزامات املحتجزة للبيع يف قائمة املركز املايل(
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قائمة الدخل املوحدة للشركة خالل الفرتة من عام 2016م إىل عام 20 0 2
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ملخص قائمة املركز املايل املوحدة
قائمة املركز املايل املوحدة للشركة كما يف نهاية السنوات اخلمس األخرية )6102م اىل 0202م(

2020/12/31م2019/12/31م2018/12/31م2017/12/31م2016/12/31مالعملة: ألف ريال
املوجودات

موجودات غري متداولة

1،207،6161،126،3251،059،5091،009،262629،150اأ�شول ثابتة

13،83212،9655،1014،9342،364موجودات غري ملمو�شة

323،582323،582323،582323،582323،582ال�شهرة

1،545،0301،462،8721،388،1921،337،778955،096اإجمايل املوجودات غري املتداولة

موجودات متداولة

43،26941،5839،94340،27440،040النقد وما يف حكمه

7،01614،283-6،958-ا�شتثمارات حمتفظ بها لغر�ص الإجتار

343،835293،450355،505289،316214،320ذمم مدينة، ال�شايف

332،312315٫522282،400240،863163،242خمزون، ال�شايف

77،77758،45969،64251،16242،875مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى

470،344----اأ�شول حتت البيع 

797،193715،972717،490628،631945،104اإجمايل املوجودات املتداولة

2،342،2232،178،8442،105،6821،966،4091،900،200اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

حقوق امل�شاهمني

950،000950،000950،000950،000950،000راأ�ص املال

---29،41929،419احتياطي نظامي

)319،707()313،694()216،977()186،216()17،981(اأرباح )خ�شائر( مبقاة

)42،060()43،392()49،495()53،415()48،479(احتياطيات اأخرى

912،959739،788683،528592،914588،233جمموع حقوق امل�شاهمني

مطلوبات غري متداولة

447،304356،822277،215173،934309،295قرو�ص متو�شطة وطويلة الأجل

16،1475،996---التزامات ايجارات طويلة الأجل

38،16540،51836،42935،76929،358مكافاأة نهاية اخلدمة

485،469397،340313،644225،850344،649اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

مطلوبات متداولة

610،452698،788575،671695،313489،727قرو�ص ق�شرية الأجل

83،50296،684223،370174،42082،823اجلزء املتداول من قرو�ص متو�شطة وطويلة الأجل

239،383246،244309،469276،503263،484ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

1،409498---التزامات ايجار ق�شرية الأجل

----10،458الزكاة امل�شتحقة

130،786----اللتزامات اخلا�شة باأ�شول حتت البيع 

943،7511،041،7161،108،5101،147،645967،318اإجمايل املطلوبات املتداولة

1،429،2201،439،0561،422،1541،373،4951،311،967اجمايل املطلوبات

2،342،2232،178،8442،105،6821،966،4091،900،200اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني
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ملخص قائمة املركز املايل املوحدة

قائمة املركز املايل املوحدة للشركة كما يف نهاية السنوات اخلمس األخرية ()2016- 2020م(

قامت ال�شركة يف تاريخ 2020/12/30م بتوقيع اتفاقية مع �شركة جوفو ال�شينية مت مبوجبها بيع 92،260 ح�شة يف اإحدى ال�شركات التابعة لها، �شركة م�شنع الأن�شجة املتطورة 

)»�شاف«(، ما ميثل ن�شبة 70% من راأ�ص مال �شركة �شاف ، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )5( والذي يحدد كيفية ح�شاب الأ�شول غري املتداولة املُحتجزة للبيع والتي 

ُتعر�ص ب�شكل منف�شل يف القوائم املالية لل�شركة .  بناء عليه الأرقام اأعاه انعك�شت يف القوائم املالية ال�شنوية يف ح�شابات م�شتقلة ب�شكل منف�شل حتت ا�شم )�شايف ربح العمليات 

غري امل�شتمرة يف قائمة الدخل - و الأ�شول واللتزامات املحتجزة للبيع يف قائمة املركز املايل(
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19- التحليل اجلغرايف إلجمايل إيرادات الشركة والشركات التابعة:
أ( إجمايل مبيعات الشركة املوحدة العام2020م        )القيمة باأللف ريال(

املنتجات
السنة

اجمايل املبيعات
التوزيع اجلغرايف

التصديرمصراملنطقة الغربيةاملنطقة الوسطىاملنطقة الشرقية

مبيعات الشركة
20201،114،129106،628345،550140،10367،618454،230

20191،189،450252،036233،510189،969114،437399،498

اإجمايل مبيعات ال�شركة املوحدة عام 2020م

التابعة لها، �شركة م�شنع الأن�شجة املتطورة  ال�شركات  اإحدى  2020/12/30م بتوقيع اتفاقية مع �شركة جوفو ال�شينية مت مبوجبها بيع 92،260 ح�شة يف  ال�شركة يف تاريخ  قامت 

)»�شاف«(، ما ميثل ن�شبة 70% من راأ�ص مال �شركة �شاف ، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )5( والذي يحدد كيفية ح�شاب الأ�شول غري املتداولة املُحتجزة للبيع والتي ُتعر�ص 

ب�شكل منف�شل يف القوائم املالية لل�شركة .  بناء عليه الأرقام اأعاه انعك�شت يف القوائم املالية ال�شنوية يف ح�شابات م�شتقلة ب�شكل منف�شل حتت ا�شم )�شايف ربح العمليات غري امل�شتمرة 

يف قائمة الدخل - و الأ�شول واللتزامات املحتجزة للبيع يف قائمة املركز املايل(

اإجمايل مبيعات ال�شركة املوحدة عام 2019م
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ب( إجمايل مبيعات الشركة املوحدة العام 2019م        )القيمة باأللف ريال(

اجمايل املبيعاتالسنةاملنتجات
التوزيع اجلغرايف

التصديرمصراملنطقة الغربيةاملنطقة الوسطىاملنطقة الشرقية

منتجات قطاع

 البالستيك

2020754،17696،893314،150125،05941،795

                       

176،278

2019923،778243،703219،587181،59173،022205،875

مبيعات منتجات قطاع البا�شتيك 2020 مبيعات منتجات قطاع البا�شتيك 2019

26%

24%20%

8%

22%
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42%17%
5%

23%
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ال�شنة

املنطقة الغربية
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م�شر

املنطقة الو�شطى
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املنتجات
السنة

اجمايل املبيعات
التوزيع اجلغرايف

التصديرمصراملنطقة الغربيةاملنطقة الوسطىاملنطقة الشرقية

منتجات قطاع 
األقمشة غري 

املنسوجة 
2020359،9539،73431،40015،04425،823277،952

2019265،6728،33413،9238،37841،415193،624

ج ( الشركات التابعة – قطاع األقمشة غري املنسوجة

مبيعات منتجات قطاع الأقم�شة غري املن�شوجة 2020مبيعات منتجات قطاع الأقم�شة غري املن�شوجة 2019

13%

42%17%
5%

23%

%16

16%

3%

3%1%

5%

72%
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20 - الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:
النتائج التشغيلية لعام 2020م مقارنة مع السنة السابقة - )االلف الرياالت(

نسبة التغيري %التغيري + أو-2020م2019مالعملة: ألف ريال

-36،18%-169،602 923،778754،176املبيعات

-19،75%- 171،504)696،768()868،272(تكلفة املبيعات

3،43%55،50657،4081،902الربح الإجمايل

-10،08%- 5،520)49،244()54،764(م�شروفات عمومية واإدارية

-4،54%-1،904)40،030()41،934(م�شروفات بيع وت�شويق

--م�شروفات اأبحاث وذات عاقة

-22،64%-9،326)31،866() 41،192(ربح )خ�شارة( الت�شغيل

-31،11%-15،844)35،078()50،922(م�شروفات متويلية

-91،80%-14،6451،15213،493.)م�شروفات(/اإيرادات اأخرى، ال�شايف

-15،07%-11،677) 65،792()77،469(�شايف )اخل�شارة(/الربح قبل الزكاة ال�شرعية

100%550) 550(-الزكاة ال�شرعية

60،329)19،248(�شايف الربح اأو اخل�شارة من عمليات غري م�شتمرة 
79،577

%413،43

-93،78%90،704)6،013()96،717(�شايف )اخل�شارة(/الربح
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يعود �شبب انخفا�ص �شايف اخل�شارة خال العام 2020 مقارنة مع �شايف اخل�شارة خال 

العام ال�شابق 2019 اىل انخفا�ص تكلفة املبيعات وانخفا�ص امل�شاريف الدارية و العمومية 

ربح  وزيادة  التمويلية  امل�شروفات  وانخفا�ص  والت�شويقية  البيعية  امل�شاريف  وانخفا�ص 

العمليات غري امل�شتمرة على الرغم من انخفا�ص املبيعات والإيرادات الأخرى . واجلدير 

بالذكر ان انخفا�ص املبيعات هو انخفا�ص يف الإيراد ولي�ص الكمية ب�شبب انخفا�ص اأ�شعار 

البيع املرتبطة بانخفا�ص اأ�شعار املواد اخلام 

ال�شينية  جوفو  �شركة  مع  اتفاقية  بتوقيع  2020/12/30م  تاريخ  يف  ال�شركة  قامت   -1

الأن�شجة  لها، �شركة م�شنع  التابعة  ال�شركات  اإحدى  بيع 92،260 ح�شة يف  مت مبوجبها 

املتطورة )“�شاف”(، ما ميثل ن�شبة 70% من راأ�ص مال �شركة �شاف ، وبناء عليه مت تطبيق 

املعيار الدويل رقم )5( والذي يحدد كيفية ح�شاب الأ�شول غري املتداولة املُحتجزة للبيع 

والتي ُتعر�ص ب�شكل منف�شل يف القوائم املالية لل�شركة . كما يلزم الك�شف عن معلومات 

حمددة عن العمليات املتوقفة والت�شرف يف الأ�شول غري املتداولة..- وبناء عليه مت عر�ص 

الأ�شول  عر�ص  مت  كما   ، منف�شل  ب�شكل  الدخل  قائمة  يف  امل�شتمرة  غري  العمليات  ربح 

واللتزامات املحتجزة للبيع يف قائمة املركز املايل ب�شكل منف�شل .

2020 م من خال ق�شمة �شايف اخل�شارة )6،013  للعام  ال�شهم  2-مت احت�شاب خ�شارة 

 . ال�شهم )0،063(  95 مليون �شهم ليكون ناجت خ�شارة  الأ�شهم  مليون ريال ( على عدد 

�شايف  ق�شمة  2019 من خال  ال�شابق  للعام  املماثلة  الفرتة  ال�شهم عن  �شايف خ�شارة  و 

اخل�شارة )96،7 مليون ريال ( على عدد الأ�شهم 95 مليون �شهم ليكون ناجت خ�شارة ال�شهم 

 )1،02(

بلغت قيمة اخل�شائر املرتاكمة كما يف 31-12-2020 مبلغ ) 319،7 مليون ريال �شعودي( 

ما يعادل ن�شبة 33٫65% من راأ�ص مال ال�شركة البالغ 950 مليون ريال �شعودي ، فيما كانت 

31-12-2019 مبلغ ) 313،7 مليون ريال �شعودي( ما  قيمة اخل�شائر املرتاكمة كما يف 

يعادل ن�شبة 33٫02% من راأ�ص مال ال�شركة . مع العلم اأن ال�شركة تقوم بتطبيق الجراءات 

اأ�شهمها يف  بال�شركات املدرجة  املالية و اخلا�شة  ال�شوق  التعليمات ال�شادرة عن هيئة  و 

ال�شوق املالية ال�شعودية التي بلغت خ�شائرها املرتاكمة اأكرث من 20% من راأ�ص مالها.
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21-إيضاح ألي اختالف عن معايري احملاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبن القانونين:
التزمت  وقد  القانونيني  للمحاسبني  السعودية  الهيئة  من  املعتمدة  احملاسبية  املعايري  عن  للشركة  املالية  القوائم  إعداد  إجراءات  يف  اختالف  أي  يوجد  ال 

الشركة بإعداد القوائم املالية عن السنة املنتهية يف 0202/21/13م طبقًا للمعايرياملعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني .

22-اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة احملل الرئيس  
لعملياتها والدولة حمل  تأسيسها: 

لدى شركة »تكوين« خمسة شركات تابعة وذلك على النحو التايل:

رأسمال الشركةاسم الشركة
نسبة امللكية 

            2019-2020
نشاط الشركة الرئيسي

الدولة احملل الرئيس 
لعملياتها

الدولة احملل 
تأسيسها

�شركة با�شتيك ال�شعودية لأنظمة 

التغليف )با�شتيكو(

ال�شعودية جدة/الأح�شاءانتاج جميع اأنواع القوارير البا�شتيكية والأغطية البا�شتيكية واللفات99%99%342،4    مليون ريال

ال�شعودية جدة/

الأح�شاء

�شركة ال�شرق لل�شناعات 

البا�شتيكية

99%99%61،7     مليون ريال

اإنتاج اأكيا�ص ورولت بويل اأثيلني واأكواب وعبوات واأطباق لا�شتخدام الواحد 

من البول�شرتين وجراكن وعبوات وبراميل واأكيا�ص للخدمة ال�شاقة و�شطول 

واأوعية نفايات و�شناديق با�شتيكية

ال�شعودية   الريا�صال�شعودية   الريا�ص

�شركة نيومارينا لل�شناعات 

البا�شتيكية

90مليون 

جنيه م�شري

م�شر ال�شكندريةم�شر ال�شكندريةاإنتاج جميع اأنواع العبوات البا�شتيكية وم�شغرات القوارير%99٫6%99٫6

�شركة م�شنع الأن�شجة املتطورة 

)�شاف(

ال�شعودية الح�شاء/رابغانتاج القما�ص / الفلم غري املن�شوج وامل�شنع من مادة البويل بروبلني99%100%131،8    مليون ريال

ال�شعودية الح�شاء

/رابغ

�شركة �شناعة العبوات الفائقة 

املحدودة )الرتباك(

ال�شتثمار يف ال�شركات ال�شقيقة 99%99%25       مليون ريال

ال�شعودية 

جدة

ال�شعودية 

جدة
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23-تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

24-وصف لسياسة الشركة يف توزيع أرباح األسهم:

مل تصدر الشركات التابعة لشركة تكوين خالل العام املايل 2020م  أي إصدارات أو أسهم وأدوات دين.

تن�ص املادة )46( و )47( من النظام الأ�شا�شي لل�شركة على:

توزّع اأرب�ح ال�سركة ال�س�فية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروف�ت العمومية والتك�ليف الأخرى على الوجه الآتي: اأ(  

يجّنب )10%( من الأرباح ال�شافية لتكوين اإحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور )30%( من راأ�ص املال املدفوع.  )1

يوزع من الباقي، بعد �شدور قرار من اجلمعية العامة باملوافقة على توزيع الأرباح، دفعة اأوىل للم�شاهمني ل تقّل عن )2٫5%( من راأ�ص املال املدفوع.  )2

يدفع لأع�شاء جمل�ص الإدارة مكافاأة بن�شبة )10%( من �شايف الأرباح بعد خ�شم الحتياطيات التي تقررها اجلمعية العامة وبعد توزيع ربح على امل�شاهمني ل يقل عن )5%( من   )3

راأ�ص مال ال�شركة املدفوع على اأن يكون ا�شتحقاق هذه املكافاأة متنا�شبا مع عدد اجلل�شات التي يح�شرها الع�شو. ويف جميع الأحوال ل يتجاوز جمموع ما يح�شل عليه ع�شو جمل�ص 

الإدارة من مكافاآت ومزايا مالية اأو عينية مبلغ خم�شمائة الف ريال.

يجوز لل�شركة جتنيب ن�شبة معينة من �شايف الأرباح كاحتياطي اتفاقي يخ�ش�ص لاأغرا�ص التي تقرها اجلمعية العامة.  )4

يجوز للجمعية العامة اأن تقتطع من �شايف الأرباح مبالغ لإن�شاء موؤ�ش�شات اجتماعية لعاملي ال�شركة اأو ملعاونة ما قد يكون قائما من تلك املوؤ�ش�شات.     )5

ب(  تدفع الأرب�ح املقرّر توزيعه� على امل�س�همني يف املك�ن واملواعيد التي يحدده� جمل�س الإدارة وفق�ً للتعليم�ت التي ت�سدره� وزارة التج�رة وال�ستثم�ر وهيئة ال�سوق امل�لية.

25- وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء جملس إدارة 
طرح  قواعد  من   )76( املادة  مبوجب  احلقوق  بتلك  الشركة  أبلغوا  وأقربائهم(  التنفيذين  وكبار  الشركة 

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وأي تغيري يف تلك احلقوق خالل السنة املالية األخرية:
ال يوجد خالل عام 0202م.
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التنفيذين وأقربائهم يف  ادارة الشركة وكبار  اكتتاب تعود ألعضاء جملس  26-وأوراق مالية تعاقدية وحقوق 
أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك احلقوق خالل 

السنة املالية األخرية:
يبني اجلدول التايل عدد األسهم التي ميلكها أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف الشركة:

أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذين

نسبة امللكية يف  بداية الفرتةعدد األسهم يف  بداية الفرتةاالسم
صايف التغري خالل 

الفرتة
نسبة التغري خالل 

الفرتة
عدد األسهم يف نهاية 

الفرتة
نسبة امللكية يف 

نهاية الفرتة

6٫0406%6٫04065،738،548%5،738،548عبد املح�شن بن حممد العثمان 

0٫001227%1،166--0٫001227%1،166جورج انطونيو�ص ابراهام

0٫001053%1،000--0٫001053%1،000د. �شليمان بن عبد العزيز التويجري

0٫002632%2،500--0٫002632%2،500جميل بن عبد اهلل امللحم 

0٫001053%1،000--0٫001053%1،000خالد بن نا�شر املعمر 

------ �شالح بن ح�شن العفالق 

----ح�شان بن ع�شام قباين 
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يبني اجلدول التايل عدد األسهم التي ميلكها أقرباء أعضاء جملس اإلدارة وأقرباء كبار التنفيذيني :

أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذين

االسم
عدد األسهم يف بداية 

الفرتة
نسبة امللكية يف  

بداية الفرتة
نسبة التغري خالل الفرتةصايف التغري خالل الفرتة

عدد األسهم يف 
نهاية الفرتة

نسبة امللكية يف 
نهاية الفرتة

عبد اهلل بن حممد العثمان

)اأخ لرئي�ص جمل�ص الإدارة( 

6،598،428%6،94576،598،428%6،9457

عبد العزيز بن حممد العثمان

)اأخ لرئي�ص جمل�ص الإدارة(

2،375،000%2،5--2،375،000%2،5

با�شتثناء ما ذكر اأعاه ل يوجد اأي م�شلحة واأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�شاء جمل�ص اإدارة ال�شركة وكبار التنفيذيني واأقربائهم يف اأ�شهم اأو اأدوات دين ال�شركة اأو اأي 

من �شركاتها التابعة خال عام 2020م
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27- املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غري ذلك( وكشف 
باملديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادًا لقروض خالل السنة 

ومبلغ أصل القرض واسم اجلهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي:

أواًل: جدول ملخص القروض القائمة والسداد كما يف 2020/12/31 م:
املبلغ باأللف ريال

مبلغ أصل القرضاسم اجلهة املانحة للقرض
املبلغ املتبقي من 
القرض بداية السنة

مدة القرض
املبالغ املدفوعة سدادا 

للقرض خالل  السنة
املبلغ املتبقي من 
القرض نهاية السنة

املديونية االجمالية 
للشركة وشركاتها 

التابعة  

50،00000�شتة �شهور150،00050،000املوؤ�ش�شة ال�شامية الدولية لتمويل التجارة

7067،36567،365 �شنوات125،70067،365�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

429،029400،362400،362 �شنوات1،300،000429،391البنك العربي الوطني

612،76885،62985،629 �شهور98،40098،397م�شرف الراجحي

532082،08082،080 �شهور83،00082،400البنك ال�شعودي الفرن�شي

63،278142،341142،341 �شهور157،000145،619البنك الأهلي التجاري

41،04973،33773،337 �شهور75،00074،386بنك الريا�ص

37،80037،800-4 �شهور45،00036،303بنك �شاب

60،39260،392-6 �شهور60،00095،805بنك �شامبا

---�شنة -27،023نيومارينا

949،306949،306الإجمايل
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)1(  ايضاح عن قروض صندوق التنمية الصناعية التي حصلت عليها شركة تكوين واملتمثلة كما يف تاريخه :
اأ( قرض صندوق التنمية الصناعية لشركة مصنع األنسجة املتطورة » ساف« رقم )2471(

قام��ت الش��ركة يف تاري��خ 2020/12/30م بتوقيع اتفاقية مع ش��ركة جوف��و الصينية مت مبوجبها بيع 92,260 حصة يف إحدى الش��ركات التابعة لها، ش��ركة   
مصنع األنس��جة املتطورة )»س��اف«(، ما ميثل نس��بة 70% من رأس مال ش��ركة س��اف ، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )5( والذي يحدد كيفية 
حساب األصول غري املتداولة امُلحتجزة للبيع والتي ُتعرض بشكل منفصل يف القوائم املالية للشركة .  بناء عليه األرقام اخلاصة بقرض صندوق التنمية 

الصناعية السعودي لشركة ساف  مت عرضه يف القوائم املالية يف حساب االلتزامات اخلاصة بأصول للبيع يف قائمة املركز املايل.
ب(   بتاري��خ 1434/11/11ه��� )املواف��ق 2013/09/17م( أبرمت ش��ركة األنس��جة املتطورة )س��اف( اتفاقية قرض مع صن��دوق التنمية بقيم��ة )125,700,000( مائة 
وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة ألف ريال وذلك إلنشاء مصنع يف رابغ إلنتاج األقمشة غري املنسوجة. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

ثانيا: إيضاح عن القروض والتسهيالت التي حصلت عليها تكوين وشركاتها التابعة:

الشرح البيان

)125،700،000( مائة وخم�شة وع�شرون مليون و�شبعمائة األف ريال إجمايل التسهيالت

1435/12/29ه� )املوافق 2014/10/24م( فرتة اإلتاحة

• يجب اأن ل تقل م�شاركة راأ�ص املال اخلا�ص عن )25%( من تكلفة امل�شروع وذلك عند �شرف اأي دفعة من مبلغ القر�ص.
للم�شروع وهيكل امللكية والكيان القانوين واملوقع قبل �شرف اأي دفعة من مبلغ القر�ص. الفعلية  الإنتاجية  الطاقة  يحدد  �شناعي  ترخي�ص  • تقدمي 

املخت�شون ب�شندوق التنمية قبل �شرف اأي دفعة من القر�ص. بها  يقبل  الت�شدير  ت�شمل  ت�شويقية  خطة  • تقدمي 
تعديل ال�شكل القانوين لل�شركة اأو ملكية راأ�ص املال دون موافقة �شندوق التنمية. • عدم 

• اللتزام بالتو�شيات اخلا�شة بال�شامة والوقاية من الأخطار واملتطلبات الازمة حلماية البيئة على ن�حو يقبل به ال�شندوق وذلك قبل �شرف اخلم�ص الأخري )20%( ع�شرون 
باملئة من قيمة القر�ص. 

جرد ملوجودات �شاف وحت�شري قائمة بها تت�شمن النوع، الو�شف، الرقم وامل�شدر يتم التوقيع عليها من قبل �شاف وم�شت�شار الئتمان املخت�ص ب�شندوق التنمية وذلك  • اإجراء 
قبل �شرف اخلم�ص الأخري )20%( من مبلغ القر�ص.

اإعادة جدولة القر�ص ومت اعفاء ال�شركة من ال�شداد خال العام 2020م ومت اعداد جدولة موؤقتة لاأق�شاط املتبقية  2019 بطلب  العام  الربع الأخري من  ال�شركة خال  • تقدمت 
على النحو التايل:

• يناير 2021 م  ق�شط قدره:  11،500.000  )مت �شداده يف 28 يناير 2021(  مايو 2021م   ق�شط قدره : �شبتمرب 2021م ق�شط قدره:.

شروط خاصة
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ثانيييا:) 2 ( إيضيياح عن القرض اجملمييع مع البنك العربييي والبنوك األخرى 
اخلاص باستحواذ عام 5102م: 

بتاري���خ 1436/05/20ه���� )املوافق 2015/03/11م( ح�شل���ت ال�شركة على قر�ص   )1

جمّم���ع ا�شام���ي بطريقة املرابحة متوافق مع اأحكام ال�شريع���ة الإ�شامية من ثاثة 

بنوك هي:

البن���ك العرب���ي الوطن���ي )البن���ك الرئي�ص نياب���ة ع���ن امل�شارك���ني يف ت�شهيات   -

املرابحة( )“البنك العربي”(

جمموعة �شامبا املالية )“�شامبا”(  -

بنك الباد.  -

وقد بلغ احلد الأق�شى لهذه الت�شهيات )1،300،000،000( مليار وثاثمائة مليون   )2

ريال، حيث مت ا�شتخدام القر�ص لاأغرا�ص التالية:

مبلغ وقدره )910،000،000( ت�شعمائة وع�شرة مايني ريال:  -

مت ا�شتخدامه لتمويل عملي���ة ال�شتحواذ على با�شتيكو )و�شركاتها التابعة، �شركة ال�شرق 

ونيومارينا(. وقد مت تق�شيم املبلغ بني البنوك وفقًا ملا يلي:

ريال. مايني  وخم�شة  ثاثمائة   )305،000،000( وقدره  مبلغ  العربي:  البنك   •
•  �شامبا: مبلغ وقدره )305،000،000( ثاثمائة وخم�شة مايني ريال.

مبلغ وقدره )300،000،000( ثاثمائة مليون ريال. الباد:  بنك    •
وت�شعون مليون ريال: ثاثمائة   )390،000،000( وقدره  •  مبلغ 

مت ا�شتخدام���ه لتموي���ل راأ����ص امل���ال العامل لل�شرك���ة. وقد مت تق�شي���م املبلغ بني   •
البنوك وفقا ملا يلي:

•  البنك العربي: مبلغ وقدره )195،000،000( مائة وخم�شة وت�شعون مليون ريال.
مبلغ وقدره )195،000،000( مائة وخم�شة وت�شعون مليون ريال. •  �شامبا: 

وبال�شتن���اد اإىل عق���د املرابح���ة فقد قامت �شرك���ة العثمان القاب�ش���ة بتقدمي كفالة   )3

لقيمة هذا القر�ص �شمانًا ل�شداد القر�ص، اإ�شافة اإىل ذلك فقد مت ت�شجيل الرهون 

التالية على املجموعة يف اململكة لدى املركز املوحد لت�شجيل الرهون يف الهيئة العامة 

لا�شتثمار وفقا للجدول التايل:

الرهون امل�شجلة لدى املركز املوحد لت�شجيل الرهون لقر�ص املرابحة املجّمع
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الرهون املسجلة لدى املركز املوحد لتسجيل الرهون لقرض املرابحة اجملّمع

وصف الرهنتاريخ التسجيلرقم تسجيل الرهنالراهناملرتهن

رهن ح�شابات العائدات لتكوين ا�شتنادًا اإىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 2015/03/11م.2015/04/28م487تكوينالبنك العربي

حتويل عائدات عقد البيع املربم بني تكوين و�شركة العثمان لانتاج والت�شنيع الزراعي )ندى(. 2015/04/28م485تكوينالبنك العربي

2015/09/01م522 تكوينالبنك العربي

رهن )33،897،600( ح�شة مملوكة من تكوين يف راأ�ص مال �شركة با�شتيكو ا�شتنادًا اإىل اتفاقية الرهن املوقعة بتاريخ 

2015/05/05م.

رهن )342،400( ح�شة مملوكة من �شاف يف �شركة با�شتيكو ا�شتنادًا اإىل اتفاقية الرهن املوقعة بتاريخ 2015/05/05م.2015/09/01م523�شافالبنك العربي

رهن ح�شابات العائدات ل�شاف ا�شتنادًا اإىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 2015/03/11م.2015/04/26م477�شافالبنك العربي

رهن ح�شابات العائدات لل�شرق للبا�شتيك ا�شتنادًا اإىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 2015/05/05م.2015/08/27م571�شركة ال�شرقالبنك العربي

رهن ح�شابات العائدات لألرتاباك ا�شتنادًا اإىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 2015/03/11م.2015/04/26م486األرتاباكالبنك العربي

رهن ح�شابات العائدات لبا�شتيكو ا�شتنادًا اإىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 2015/05/05م.2015/08/27م570با�شتيكوالبنك العربي

حتويل عائدات عقود التوريد اخلا�شة ببا�شتيكو ا�شتنادا اإىل اتفاقية حتويل العقود املربمة بتاريخ 2015/05/05م.2015/10/20م578با�شتيكوالبنك العربي
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وتبع���ًا لقر�ص املرابحة فقد مت توقي���ع عقد وكالة ا�شتثمار، حيث قامت تكوين بتعيني   )4

البن���ك العربي الوطني كوكيل ا�شتثمار ينوب عنه���ا يف �شراء �شلع حمددة وفقًا لعقد 

املرابح���ة كما مت اأي�شًا تعي���ني البنك العربي الوطني وكيا ع���ن بنك الباد و�شامبا 

لبيع ال�شلع. 

تبل���غ مدة العق���د �شبع �شنوات ون�شف. حي���ث ي�شدد على اثنا ع�ش���ر ق�شطًا، ي�شتحق   )5

الق�ش���ط الأول منها بعد �شنة م���ن تاريخ التوقيع، وقامت ال�شرك���ة ب�شداد اأول ق�شط 

بقيمة )45،000،000( خم�شة واأربعني مليون ريال يف �شهر مار�ص 2016م. ومبوجب 

اتفاقية قر�ص املرابحة املجّمع فقد تعهدت ال�شركة بالتعهدات التالية:

ت�شجيل الرهون يف املركز املوحد لت�شجيل الرهون لدى الهيئة العامة لا�شتثمار.  -

اإب���اغ البن���ك العربي ب���اأي تعديات عل���ى النظ���ام الأ�شا�شي وال�شج���ل التجاري   -

لل�شركة.

اإباغ البنك العربي باأي خمالفة اأو خرق للتعهدات والتاأكيدات التي وافقت عليها   -

ال�شرك���ة يف العق���ود املوقع���ة ويف حال ح�شل���ت اأي خمالفة يتوجب عل���ى ال�شركة 

تقدمي خطة زمنية لت�شحيح الأو�شاع.

اأن حتافظ �شركة العثمان القاب�شة و�شركة عبد الرحمن �شالح الراجحي و�شركاه   -

املحدودة جمتمعتني على ما ل يقل عن 51% من راأ�ص مال تكوين.

اأن يحافظ حممد عبد اهلل العثمان وعبد اهلل حممد العثمان وعبد املح�شن حممد   -

العثم���ان على ما ل يقل عن 51% من ح�ش����ص راأ�ص مال �شركة العثمان القاب�شة 

)�شامن �شركة تكوين(.

وافقت اجلمعية العام���ة العادية مل�شاهمي ال�شركة املنعقدة بتاريخ 1436/05/10ه�   )6

)املوافق 2015/03/01م( على هذه الت�شهيات وقد مت الإعان عن نتائج اجلمعية 

على موقع تداول بتاريخ 1436/05/11ه� )2015/03/02م(.

عق���ب ا�ش���دار ا�شهم حقوق الأولوي���ة مببلغ 600 مليون ريال، قام���ت ال�شركة ب�شداد   )7

مبل���غ )581،5( خم�شمائ���ة واحد وثمانون مليون وخم�شمائ���ة الف ريال �شعودي ايل 

البن���وك الدائنة حتي نهاية دي�شمرب 2016م، ليتم تخفي�ص مديونية ال�شركة ب�شايف 

قيمة اأ�شهم حقوق الأولوية.

ي تاري���خ 2020/05/11م اعلنت �شرك���ة تكوين  عن توقيعها لتفاقية لإعادة جدولة   )8 

اجل���زء املتبق���ي البال���غ 429،4 مليون ري���ال من اتفاقي���ة ت�شهيات املرابح���ة البالغ 

جمموعها 1،3 مليار ريال �شعودي والتي �شبق توقيعها يف 11 مار�ص 2015م مع جممع 

بن���وك �شعودي���ة وهي البن���ك العربي الوطن���ي وجمموعة �شامبا املالي���ة وبنك الباد 

وترج���ع اأ�شباب اإع���ادة اجلدولة �شبب اإع���ادة اجلدولة لتح�شني التدفق���ات النقدية 

وقائم���ة املركز املايل لل�شركة ويبلغ  اإجمايل قيم���ة التمويل 1،3 مليار ريال �شعودي، 

وقيم���ة التموي���ل املعاد جدولته هو 429،4 مليون ريال �شع���ودي، كما اأن  مدة التمويل 

قب���ل اجلدولة كانت �شبع �شن���وات على اأق�شاط ن�شف �شنوي���ة تبداأ 2015/09/11م 

وتنته���ي يف 2021/09/11م. وم���دة التمويل بعد اإعادة اجلدول���ة هي خم�ص �شنوات 

تبداأ من 2020/05/12م وتنتهي يف 2024/09/11 م ويتم ال�شداد مبوجب اأق�شاط 

ن�ش���ف �شنوي���ة، وتتمثل ال�شمان���ات املقدمة مقاب���ل اإعادة اجلدول���ة يف  ا�شتمرارية 

ال�شمان���ات القائمة واملتمثلة يف ره���ن ح�ش�ص �شركة با�شتي���ك ال�شعودية لأنظمة 

التغلي���ف )�شاف���ول لأنظمة التغلب���ف �شابقا( وح�شاب الدخل وره���ن ح�شاب الدخل 

لل�شركات التابعة ل�شركة تكوين وا�شتمرارية ال�شند لأمر املوقع، وا�شتمرارية ال�شمان 

العتب���اري املق���دم من �شركة العثم���ان القاب�شة الذي ميثل الأط���راف ذات العاقة 

ه���ذا وقد �شب���ق اأن متت املوافقة على اأ�ش���ل التمويل البالغ 1،3 ملي���ار ريال �شعودي 

م���ن اجلمعية العامة العادية ل�شرك���ة تكوين بتاري���خ 2015/03/01م ومتت موافقة 

جمل�ص الإدارة على اإعادة اجلدولة وتوقيع التفاقية بتاريخ 2020/05/11م املوافق 

18 رم�شان 1441ه�.
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وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق   -28
مشابهة. أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف 2020/21/13م مع إيضاح أي عوض 

حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:
با�شتثناء ما اأف�شحت ال�شركة عنه، مل متنح ال�شركة اأو ت�شدر خال عام 2020م اأي اأدوات دين قابلة للتحويل واأي اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�شابهة ومل 

حت�شل ال�شركة على اأي عو�ص مقابل ذلك.

وصف ألي حقوق حتويل او اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق    -29
اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

با�شتثناء ما ف�شحت ال�شركة عنه، مل متنح ال�شركة اأو ت�شدر خال عام 2020م اأي اأدوات دين قابلة للتحويل واأي اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�شابهة.

األوراق  وقيمة  لالسرتداد،  قابلة  دين  أدوات  ألي  الشركة  جانب  من  الغاء  أو  شراء  أو  اسرتداد  ألي  وصف   -30
املالية املتبقية مع التمييز بن األوراق املالية املدرجة التي اشرتتها الشركة وتلك التي اشرتتها شركاتها 

التابعة:
ل يوجد اأي عمليات ا�شرتداد اأو �شراء اأو اإلغاء من جانب ال�شركة اأو ال�شركات التابعة لأي اأدوات دين قابلة لا�شرتداد خال عام 2020م.
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أعضاء جملس اإلدارة
االجتماع األول35

2020/01/22
االجتماع الثاين 36

2020/03/23
االجتماع الثالث 37

2020/05/03
االجتماع الرابع 38

2020/12/09
نسبة احلضور

%100عبد املح�شن بن حممد العثمان 

%100جورج انطونيو�ص ابراهام

%100د. �شليمان بن عبد العزيز التويجري

%100جميل بن عبد اهلل امللحم 

%100خالد بن نا�شر املعمر 

%100�شالح بن ح�شن العفالق 

%100ح�شان بن ع�شام قباين

عدد اجتماعات جملس اإلدارة التي عقدت خالل عام 2019م وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء   -31
احلاضرين:

اجلدير بالذكر انه ب�شبب جائحة كرونا فقد عقد الجتماع الثاين والثالث عن بعد عرب تقنية زووم  اأما الجتماع الأول والرابع فكان ح�شوريًا. 

32- عدد طلبات الشركة لسجل املساهمن وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل املساهمن

انعقاد اجلمعية العامة2020/01/21م)1(

اإجراءات ال�شركة2020/04/08م)2( 

انعقاد اجلمعية العامة2020/05/03م)3(

اإجراءات ال�شركة2020/07/12م)4(

اإجراءات ال�شركة2020/12/23م)5(
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33-وصف ألي صفقة بن الشركة وطرف ذي عالقة:
فيم���ا يل���ي و�ش���ف للتعامات م���ع الأطراف ذوي العاقة والتي تعت���رب ال�شركة طرفًا فيها والتي ق���دم املحا�شب القانوين ب�شاأنها تقري���ره للجمعية العامة غري العادي���ة التا�شعة املنعقدة بتاريخ 

2020/05/03م وفقًا لأحكام املادة )71( من نظام ال�شركات، ومتت املوافقة عليها ويتم الرتخي�ص بتلك العقود �شنويا من اجلمعية العامة.

طبيعة املعاملةالطرف ذو العالقةاجلهة املتعاقدة
مدة العقود 

والتعامالت
املسدد خالل إجمايل العقود

العام 2020
الرصيد قي 

 2020/12/31

1(  �شركة العثمان لاإنتاج 

والت�شنيع الزراعي 

)ندى(

�شركة تابعة ل�شركة العثمان 

القاب�شة، اأحد كبار امل�شاهمني 

يف ال�شركة

اتفاقية �شراء القوارير وعبوات التغليف

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية:  2020/01/01م

تاريخ النتهاء: 2020/12/31م 
64،09466،18199

2(  �شركة اأنظمة حلول

 الأعمال ال�شرتاتيجية

�شركة تابعة ل�شركة العثمان 

القاب�شة، اأحد كبار امل�شاهمني 

يف ال�شركة

عقد تقدمي خدمات اإدارة التقنية و�شراء اأجهزة تقنية املعلومات 

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

خيرات ةيادبلا: 2019/01/01م

تاريخ النتهاء: 2021/12/31م
6،1554،7813،226

3(  �شركة العثمان لاإنتاج 

والت�شنيع الزراعي 

)ندى(

�شركة تابعة ل�شركة العثمان 

القاب�شة، اأحد امل�شاهمني 

الرئي�شيني يف ال�شركة

اتفاقية اإيجار �شكن املوظفني وخدمات الدعم وال�شيانة العامة 

ومكافحة احل�شرات والزواحف

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية: 2017/01/01م

3،6283977،534تاريخ النتهاء: 2021/12/31م

4(  �شركة العثمان القاب�شة
اأحد كبار امل�شاهمني

 يف �شركة تكوين

اتفاقية اإيجار اأر�ص م�شنعي �شاف وبا�شتيكو باجلرن

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية: 2005/04/01م

تاريخ النتهاء: 2025/02/04م
597-597

5(  �شركة وكالة حممد

 العثمان لل�شفر وال�شياحة

�شركة تابعة ل�شركة العثمان 

القاب�شة، اأحد كبار امل�شاهمني 

يف ال�شركة

معامات اإ�شدار تذاكر ال�شفر ل�شتخدام ال�شركة

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية: 2016/01/01م

1،3182،238486تاريخ النتهاء: 2020/12/31م

6(  �شركة العثمان القاب�شة
اأحد كبار امل�شاهمني

 يف ال�شركة

�شداد م�شاريف قيمة اإيجار مكتب �شاف يف ال�شني، اإ�شافة اإىل 

م�شروفات خدمات اإدارية تدفع بالنيابة عن �شركة تكوين )يتم 

الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية: 2020/01/01م

17--تاريخ النتهاء: 2020/12/31م.

املعامالت بني الشركات واألطراف ذي العالقة- ألف ريال
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طبيعة املعاملةالطرف ذو العالقةاجلهة املتعاقدة
مدة العقود 

والتعامالت
إجمايل 
العقود

املسدد 
خالل العام 

2020

الرصيد قي 
 2020/12/31

7(  �شركة العثمان للت�شويق 

ال�شناعي )اميكو(

�شركة تابعة ل�شركة العثمان القاب�شة، اأحد 

كبار امل�شاهمني يف ال�شركة

عملية توريد م�شتلزمات �شناعية ومبيعات منتجات با�شتيكية من 

تكوين )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية: 2020/01/01م

تاريخ النتهاء: انتهى العقد يف 

2020/12/31م.

19،6231،8-

8(  �شركة تقنيات نظافة 

البيئة لا�شت�شارات 

والدرا�شات البيئية

�شركة تابعة ل�شركة العثمان القاب�شة، اأحد 

كبار امل�شاهمني يف ال�شركة

اإ�شدار تقرير بال�شروط البيئية وا�شتخراج ترخي�ص بيئي مل�شانع 

ال�شركة )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية: 2016/05/31م

تاريخ النتهاء: 2020/06/30م
180،5180،5-

اأحد كبار امل�شاهمني يف ال�شركة9(  �شركة العثمان القاب�شة
عقد اإيجار مكتب املركز الرئي�شي ل�شركة تكوين برج العثمان 

وم�شروفات ال�شيانة )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية:  2020/03/01م

تاريخ النتهاء: 2021/02/28م
1،1061،12133،4

10( فندق كمن�شكي العثمان
�شركة تابعة ل�شركة العثمان القاب�شة اأحد 

كبار امل�شاهمني

اإ�شكان نزلء و�شيوف ال�شركة واإقامة املنا�شبات

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية : 2020/05/01م

تاريخ النهاية: 2021/04/30م
9599،58،08

11(  �شركة حممد عبد اهلل 

العثمان للمقاولت 

�شركة مملوكة لرئي�ص جمل�ص اإدارة كبري 

امل�شاهمني ) �شركة العثمان القاب�شة(

بناء علي �شعر مناف�ص لل�شركة

يتحدد لكل اأمر �شراء

القيام بالأعمال الإن�شائية واأعمال الديكور مل�شانع ال�شركة مبوجب 

اأوامر �شراء حمددة وبعد احل�شول علي عرو�ص اأ�شعار مناف�شة

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية  2019/05/01م

تاريخ النهاية: 2020/04/30م
22،0837،8-

12(  �شركة �شحراء اخلليج 

للكيماويات 

�شركة ت�شاهم فيها كبري امل�شاهمني

 ) �شركة العثمان القاب�شة(

توريد مواد كيميائية مل�شانع ال�شركة 

 )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ بداية العقد 2020/1/1م 

تاريخ نهاية العقد 2020/12/31م
1،3501،872-

13(  �شركة ولء للتاأمني 

اثنان من اأع�شاء جمل�ص اإدارة �شركة 

تكوين اأع�شاء يف جمل�ص اإدارة �شركة 

ولء وهما )الدكتور/�شليمان التويجري 

والأ�شتاذ/جميل امللحم(

التاأمني الطبي على موظفي �شركة تكوين خال العام 2021

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا( 

تاريخ بداية العقد 2020/12/30م

 تاريخ نهاية العقد 2021/12/29م
3،3709702400
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طبيعة املعاملةالطرف ذو العالقةاجلهة املتعاقدة
مدة العقود 

والتعامالت
إجمايل 
العقود

املسدد 
خالل العام 

2020

الرصيد قي 
 2020/12/31

14(  �شركة الأح�شاء 

للخدمات الطبية

�شركة ت�شاهم فيها كبري م�شاهمي �شركة 

تكوين ) �شركة العثمان القاب�شة ورئي�ص 

جمل�ص اإدارتها رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة 

تكوين (

تقدمي خدمات الفح�ص الطبي للعاملني اجلدد يف م�شانع �شركات 

تكوين مبوجب اأوامر خدمة طبية

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية: 2020/01/01م

تاريخ النتهاء: انتهى العقد يف 

2020/12/31م.

35،4141،252،03

15(  ال�شركة الوطنية 

للتمنية الزراعية ) نادك(

يوجد ع�شو جمل�ص اإدارة �شركة تكوين ع�شوا 

يف جمل�ص اإدارة �شركة نادك

 ) الدكتور �شليمان التويجري(

اتفاقية �شراء اتلقوارير وعبوات التغليف 

 )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية: 2020/01/01م

: انتهى العقد يف 2020/12/31م.
32،89635،13511،328

جت���در الإ�ش���ارة اإىل اأن ه���ذه التعامات والعقود مع الأطراف ذات العاقة لي�ص لها تاأثري �شلبي وجوهري على اأرباح ال�شركة. وتوؤك���د ال�شركة كما يف تاريخ هذا التقرير اأنه ل يوجد اأي 

اتفاقيات اأو تعامات متت خال العام 2020م مع اأطراف ذات عاقة مل تذكر يف هذا التقرير، و اأنه ل توجد اأي مناق�شات اأو مفاو�شات مع اأطراف ذات عاقة بخ�شو�ص اتفاقيات اأو 

تعامات جديدة اأو حمتملة مل تذكر يف هذا التقرير. واأن ال�شركة لي�ص لديها اأي نية على اإلغاء اأو تعديل التفاقيات اأو التعامات التي �شتكون قائمة مع اأطراف ذات عاقة خال العام 

2021م. وتوؤك���د ال�شرك���ة واأع�ش���اء جمل�ص اإدارتها اأن جميع التعامات مع الأطراف ذات العاقة قد متت ب�شكل نظام���ي وقانوين وعلى اأ�ش�ص جتارية ومل يح�شل اأي من هذه الأطراف 

ذات العاقة على اأي معاملة تف�شيلية يف هذا ال�شدد. اجلدير بالذكر اأن جلنة املراجعة بال�شركة تقوم مبراجعة جميع العقود مع اأطراف ذات عاقة وترفع تو�شياتها ملجل�ص الإدارة، 

واأنه مت عر�ص كافة التعامات والعقود بني ال�شركة والأطراف ذات العاقة للموافقة عليها يف اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ 2020/05/03م، كما اأن ال�شركة قد التزمت مبا جاء يف 

امل���واد م���ن )42( اإىل )49(  من لئحة حوكمة ال�شركات املتعلقة بالب���اب اخلا�ص بتعار�ص امل�شالح ، كما اأن ال�شركة تدرج بند العقود والتعامات مع الأطراف ذات العاقة بندا بندا 

على جدول اأعمال اجلمعيات العامة ب�شكل �شنوي للت�شويت عليها.
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معامالت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني أصحاب املصالح- الف ريال

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء جملس إدارة   -34
الشركة أو لكبار التنفيذين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم بحيث تشمل اسماء املعنين باألعمال أو العقود وطبيعة 

هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها:

اأبرم���ت ال�شرك���ة جمموع���ة من العقود والتعامات مع اأطراف كان���ت فيها م�شلحة لبع�ص اأع�شاء جمل�ص الإدارة. وفيما يلي جدول يبني قيم���ة التعامات واإجمايل العقود املوقعة بني 

ال�شركة وتلك الأطراف

 اسم عضو جملس اإلدارة / كبار
التنفيذين )أصحاب املصالح(

مبلغ العمل
 أو العقد

مدة العمل أو العقد طبيعة العمل أو العقد شروط العمل أو العقد  اجلهة املتعاقدة / الطرف ذي
عالقة

عبد املح�شن بن حممد العثمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة 64،094
تاريخ البداية:2020/01/01م

تاريخ النتهاء:2020/12/31م  

 اتفاقية �شراء القوارير وعبوات

التغليف

  تقوم اجلهة املتعاقدة ب�شراء عبوات با�شتيكية من م�شانع

  )�شركة تكوين )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا

)1( �شركة العثمان لاإنتاج 

والت�شنيع الزراعي 

 )ندى �شركة تابعة لأحد كبار 

امل�شتثمرين

عبد املح�شن بن حممد العثمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة
6،155

تاريخ البداية:  2020/01/01م

تاريخ النتهاء :2020/12/31م 

 عقد تقدمي خدمات اإدارة التقنية

وتوريد اأجهزة احلا�شب الآيل

 تقدم اجلهة املتعاقدة كافة اخلدمات الفنية وخدمات توريد

 و�شيانة اأجهزة احلا�شب الآيل

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

2( �شركة اأنظمة حلول الأعمال 

ال�شرتاتيجية �شركة تابعة

 لأحد كبار امل�شتثمرين    

عبد املح�شن العثمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة
3،628

تاريخ البداية:  2017/01/01م

تاريخ النتهاء: 2021/12/31م

 اتفاقية اإيجار �شكن املوظفني

 وخدمات الدعم وال�شيانة العامة

ومكافحة احل�شرات والزواحف

 تقدم اجلهة املتعاقدة خدمات توفري �شكن العاملني وخدمات الدعم

  وال�شيانة العامة ومكافحة احل�شرات والزواحف   مل�شانع ال�شركة

))يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا

3( �شركة العثمان لاإنتاج والت�شنيع 

الزراعي )ندى( �شركة تابعة لأحد 

كبار امل�شتثمرين

عبد املح�شن بن حممد العثمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة
597

تاريخ البداية:  2005/04/01م

تاريخ النتهاء: 2025/02/04م

 اتفاقية اإيجار اأر�ص م�شنع �شركة

 با�شتيك ال�شعودية لأنظمة التغليف

وم�شنع �شركة �شاف باجلرن

 عقد اإيجار اأرا�شي داخل احلدود اململوكة ل�شركة العثمان

 القاب�شة باجلرن يف الأح�شاء مل�شنع �شركة با�شتيك، وم�شنع

)�شاف. )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا

4( �شركة العثمان القاب�شة

�شركة تابعة لأحد كبار امل�شتثمرين
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 اسم عضو جملس اإلدارة / كبار
التنفيذين )أصحاب املصالح(

مبلغ العمل

 أو العقد
مدة العمل أو العقد طبيعة العمل أو العقد شروط العمل أو العقد  اجلهة املتعاقدة / الطرف ذي

عالقة

عبد املح�شن العثمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة
1،318

تاريخ البداية: 2016/01/01م

تاريخ النتهاء :2020/12/31م
 معامات اإ�شدار تذاكر ال�شفر

ل�شتخدام ال�شركات والأفراد

 تقوم الوكالة بتقدمي خدمات اإ�شدار تذاكر ال�شفر

 واحلجوزات �شواء ملوظفي ال�شركة اأو �شيوفها ويتم

مقارنة الأ�شعار وقت طلب اخلدمة

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

  5( �شركة وكالة حممد العثمان لل�شفر

 وال�شياحة �شركة تابعة لأحد كبار

امل�شتثمرين

عبد املح�شن بن حممد العثمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة
-

تاريخ البداية:2020/01/01م 

تاريخ النتهاء:2020/12/31م

 �شداد م�شاريف قيمة اإيجار مكتب

 �شاف يف ال�شني، اإ�شافة اإىل

م�شاريف ت�شغيلية اأخرى

يوجد مكتب م�شرتك بال�شني لأعمال �شركة 

العثمان واأعمال �شركة �شاف يبا�شر العمل من 

خاله موظفي  �شركة �شاف بال�شني

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

 6( �شركة العثمان القاب�شة احد كبار

امل�شتثمرين

عبد املح�شن بن حممد العثمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة 19،6

تاريخ البداية: 2020/01/01م

 تاريخ النتهاء: انتهى العقد يف

.2020/12/31م

عملية توريد

م�شتلزمات �شناعية 

توريد متطلبات م�شانع ال�شركة بالأنابيب 

وم�شتلزماتها احلديدية بناء على اأوامر �شراء 

ح�شب الطلب بعد مقارنة اأ�شعار املواد وقت الطلب

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

7( �شركة العثمان للت�شويق ال�شناعي 

اميكو  �شركة تابعة لأحد كبار 

امل�شتثمرين

عبد املح�شن بن حممد العثمان

180،5 رئي�ص جمل�ص الإدارة
تاريخ البداية: 2016/05/31م

تاريخ النتهاء:  2020/06/30م

 اإ�شدار تقرير ال�شروط البيئية

بهدف ا�شتخراج

ترخي�ص بيئي 

 اإعداد الدرا�شات والتاأكد من تطبيق املوا�شفات

 ح�شب ال�شروط البيئية مبا ي�شمن احل�شول على

تراخي�ص البيئة

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

8( �شركة تقنيات نظافة البيئة 

لا�شت�شارات والدرا�شات البيئية �شركة 

تابعة لأحد كبار امل�شتثمرين

عبد املح�شن بن حممد العثمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة 1،106
تاريخ البداية:   2020/03/01م 

تاريخ النتهاء:2021/02/28م

 عقد اإيجار مكتب املركز الرئي�شي

 ل�شركة تكوين برج العثمان

 �شتاأجر �شركة تكوين طابق كامل يف برج العثمانت

 يف مدينة اخلرب وفق الأ�شعار ال�شائدة يف ال�شوق

�شامًا ال�شيانة

 )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

9(  �شركة العثمان القاب�شة

احد كبار امل�شاهمني

عبد املح�شن بن حممد العثمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة 95
تاريخ البداية2020/05/01م

تاريخ النهاية:2021/04/30م

 عقد تقدمي خدمات فندقية

 وموؤمترات

اإ�شكان نزلء و�شيوف ال�شركة واإقامة املنا�شبات

بناء علي �شعر خا�ص لل�شركة للغرف واخلدمات

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

10 ( فندق كمبن�شكي العثمان

�شركة تابعة   لأحد كبار امل�شتثمرين
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طبيعة املعاملةالطرف ذو العالقةاجلهة املتعاقدة
مدة العقود 

والتعامالت
 اسم عضو جملس اإلدارة / كبارإجمايل العقود

التنفيذين )أصحاب املصالح(

11(  �شركة حممد العثمان للتجارة     

واملقاولت �شركة مملوكة لرئي�ص 

جمل�ص اإدارة كبري امل�شاهمني )�شركة 

العثمان القاب�شة(

 القيام بالأعمال الإن�شائية مل�شانع ال�شركة مبوجب

   اأوامر �شراء حمددة وبعد احل�شول على عرو�ص  اأ�شعار

)مناف�شني )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا

 عقد ين�ص على ا�شدار اأمر �شراء

بناء علي �شعر مناف�ص لل�شركة

يتحدد لكل اأمر �شراء

تاريخ البداية  2019/05/01م

تاريخ النهاية: 2020/04/30م
22،08

عبد املح�شن بن حممد العثمان

 رئي�ص جمل�ص الإدارة

12( �شركة �شحراء اخلليج للكيماويات 
 �شركة ت�شاهم فيها كبري امل�شاهمني

  )�شركة العثمان القاب�شة(

توريد مواد كيميائية

 مل�شانع ال�شركة 

تاريخ البداية:2020/01/01م

 تاريخ النتهاء: انتهى العقد يف

.2020/12/31م

1،350

عبد املح�شن بن حممد العثمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة

13(  �شركة ول للتاأمني 

 اثنان من اأع�شاء جمل�ص اإدارة �شركة تكوين اأع�شاء يف

 جمل�ص اإدارة �شركة ولء وهما )الدكتور/�شليمان التويجري

)والأ�شتاذ/جميل امللحم

التاأمني الطبي على موظفي

 �شركة تكوين 

تاريخ بداية العقد  2020/12/30م

تاريخ نهاية العقد2021/12/29م
3،370

 د.�شليمان التويجري

نائب رئي�ص املجل�ص

جميل عبد اهلل امللحم

الع�شو املنتدب

14(  �شركة الأح�شاء للخدمات الطبية

 �شركة ت�شاهم فيها كبري م�شاهمي �شركة تكوين ) �شركة

 العثمان القاب�شة ورئي�ص جمل�ص اإدارتها رئي�ص جمل�ص

) اإدارة �شركة تكوين

 تقدمي خدمات الفح�ص الطبي

 للعاملني اجلدد يف م�شانع �شركات

تكوين مبوجب اأوامر خدمة طبية

 يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية(

)العامة �شنويًا

تاريخ البداية: 2020/01/01م

 تاريخ النتهاء: انتهى العقد يف

.2020/12/31م

35،41

عبد املح�شن بن حممد العثمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة

15(  ال�شركة الوطنية 

للتمنية الزراعية ) نادك(

 يوجد ع�شو جمل�ص اإدارة �شركة تكوين ع�شوا يف جمل�ص

)اإدارة �شركة نادك ) الدكتور �شليمان التويجري

 اتفاقية �شراء اتلقوارير وعبوات

 التغليف

 يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية( 

)العامة �شنويًا

تاريخ البداية: 2020/01/01م

.انتهى العقد يف 2020/12/31م :
32،896

 د.�شليمان التويجري

نائب رئي�ص املجل�ص

وبخ���اف م���ا ورد اأع���اه، فاإن���ه ل يوجد حاليًا اأية تعام���ات جتارية مع اأي من اأع�شاء جمل�ص اإدارته���ا اأو مدراءها التنفيذيني اأو من ميتلك ح�شة )5%( اأو اأكرث م���ن اأ�شهم ال�شركة اأو اأي من 

اأقاربه���م مم���ن ل���ه اأو لهم م�شلحة مادي���ة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة من ه���ذه التعامات، ول توجد اأية �شاحيات تعط���ي اأي منهم حقًا للت�شويت على هذه التعام���ات. مبوجب ن�ص املادتني 

)71و 72( من نظام ال�شركات ومتا�شيًا مع �شيا�شة الإف�شاح عن تعار�ص امل�شالح التي تتبناها ال�شركة يف جمال تنظيم العاقة بني ال�شركة واأع�شاء جمل�ص اإدارتها وكبار التنفيذيني والذي 

اأو�شحته املادة ال�شابعة من لئحة و�شيا�شة تعار�ص امل�شالح املعتمدة ب�شركة تكوين فقد قام اأع�شاء جمل�ص الإدارة )الأطراف ذوي العاقة( باإباغ املجل�ص مبا لهم من م�شلحة �شخ�شية يف 

التعامات التي تتم حل�شاب ال�شركة وقد اثبت هذا التبليغ يف حم�شر جمل�ص الإدارة اخلام�ص والثاثون املنعقد يف تاريخ 2021/03/22م.
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35-بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذين عن أية مكافآت:
تنص املادة العشرون من النظام األساسي للشركة على: 

)يدف���ع لأع�ش���اء جمل����ص الإدارة مقابل اخلدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع قدرة مائتان األف ريال ل���كل ع�شو عن ال�شنة املالية، على اأن يكون ا�شتحقاق هذه املكافاأة متنا�شبا   )1

مع عدد اجلل�شات التي يح�شرها الع�شو.....(

وبناء على ال�شاحيات املخولة ملجل�ص الإدارة مبوجب �شيا�شية مكافاآت اأع�شاء جمل�ص الإدارة واللجان  )2

 والأدارة التنفيذية التي اأقرتها اجلمعية العامة لل�شركة بتاريخ 2020/01/21م فقد قرر املجل�ص يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 2021/03/22م املوافقة على �شرف مكافاأة دورية عن 

العام 2020م مبلغ مائة وخم�شة وع�شرون األف ريال لكل ع�شو من اأ�شل املبلغ املقرر وقدره مائتان الف ريال.

خال العام 2020 واأثناء فرتة احلجر املنزيل ب�شبب انت�شار جائحة كرونا تنازل ع�شو جمل�ص الإدارة   )3

املنتدب عن جزء من الرواتب امل�شتحقة له وقد بلغ اجمايل املبلغ املتنازل عنه )540( األف ريال، 

خال العام 2020 واأثناء فرتة احلجر املنزيل ب�شبب انت�شار جائحة كرونا تنازل عدد من موظفي  )4

 ال�شركة عن بدل النتقال امل�شتحق لهم وقد بلغ اجمايل املبلغ املتنازل عنه )556( األف ريال.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح:   -36
ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل خال عام 2020م.

بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ومل   -37
تسدد حتى نهاية الفرتة املالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل خال عام 2020.
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البيان

2020

بيان األسباب 
املستحق حتى املسدد

 2020/12/31

النتائج املالية املحققة لعام 2019 ل يوجد عليها زكاة ل يوجد زكاة م�شتحقة--الزكاة 

�شريبة ا�شتقطاع لعام 2019�شريبة القيمة امل�شافة-1،939،705ال�شريبة

معا�ص واأخطار مهنية للعام 2019ا�شرتاكات العاملني يف التاأمينات7،032،316847،553املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية 

ر�شوم حكوميةا�شتقدام / تاأ�شريات / نقل كفالة-148،128تكاليف تاأ�شريات وجوازات

ر�شوم حكومية الفاتورة املجمعة ور�شوم عن العمالة -2،069،481ر�شوم مكتب العمل 

ر�شوم خدمات مبوجب نظام ال�شوق ال�شعودير�شوم حفظ �شجل امل�شاهمني -174،443ال�شوق املالية ال�شعودية – تداول

ا�شتحقاقات مرتتبة على قر�ص ال�شندوق�شداد اأق�شاط قرو�ص ور�شوم متابعة-573،000�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

الر�شوم الواجبة على ال�شترياد�شداد ر�شوم جمركية -6،669،041اجلمارك ال�شعودية 
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بيان بقيمة أية استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة:  -38
ل يوجد اأي ا�شتثمارات اأو احتياطيات ان�شئت مل�شلحة املوظفني خال عام 2020م.

39- إقرارات الشركة:
يقر جمل�ص اإدارة �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات مبا يلي:

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

ب( اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�ش�ص �شليمة ونفذ بفاعلية.

ج(  اأنه ل يوجد اأي �شك يذكر يف قدرة ال�شركة على موا�شلة ن�شاطها.

يف  املنتهية  املالية  السنة  عن  السنوية  املالية  القوائم  على  حتفظات  أية  القانوين  احملاسب  تقرير  يتضمن  مل   -40
2020/21/13م وقد تضمن لفت انتباه:

مل يت�شمن تقرير املحا�شب القانوين اأية حتفظات على القوائم املالية ال�شنوية عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2020/12/31م ، وطبيعة راأي مراجع احل�شابات غري معدل، وقد 

ت�شمن لفت النتباه هذا التايل: 

 » نلفت النتباه اإىل اإي�شاح رقم )8( حول القوائم املالية املوحدة الذي ي�شري اإىل اأن الإدارة قد قامت باإجراء تقييم لإنخفا�ص قيمة ال�شهرة ال�شنوية  البالغ  323٫58 مليون 

ريال �شعودي كما يف 31 دي�شمرب 2020. اإن التقييم الذي تتم مراجعته من قبل طرف م�شتقل لبيان مدى معقولية املنهجية امل�شتخدمة من قبل الإدارة ، يت�شمن هذا التقييم 

الإفرتا�شات املتعلقة بحجم املبيعات امل�شتقبلية، الأ�شعار، الأ�شول الت�شغيلية، معدلت النمو، معدلت النمو للقيمة النهائية، والعوامل الأخرى ذات ال�شلة. تعتمد نتيجة هذه 

الإفرتا�شات اعتماًدا جوهريًا على جناح العمليات امل�شتقبلية للمجموعة وظروف ال�شوق وفًقا لتقديرات الإدارة وحتقيق خططها يف امل�شتقبل. تعترب الإدارة اأن هذه الفرتا�شات 

واقعية وميكن حتقيقها يف �شوء اخلطة الت�شغيلية، وهي على ثقة من قدرتها على حتقيق هذه اخلطط امل�شتقبلية. تعتقد الإدارة اأن القيمة الدفرتية ملوجوداتها املولدة للنقد مبا 

يف ذلك ال�شهرة لن تتجاوز قيمتها القابلة لاإ�شرتداد. وبالتايل، مل يتم ت�شجيل انخفا�ص يف قيمة ال�شهرة كما يف 31 دي�شمرب 2020.«

ل توجد تو�شية من جمل�ص الإدارة بتغيري مراجع احل�شابات قبل انتهاء الفرتة املعني من اأجلها.

ال توجد توصية من جملس اإلدارة بتغيري مراجع احلسابات قبل انتهاء الفرتة املعن من أجلها  -41
ل توجد تو�شية من جمل�ص الإدارة بتغيري مراجع احل�شابات قبل انتهاء الفرتة املعني من اأجلها
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يطيب ملجل�ص الإدارة اأن يتقدم بوافر ال�شكر والعرفان اإىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل عهده الأمني ،  وحكومتنا الر�شيدة 

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

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

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

مو�شول لكافة العاملني بال�شركة على جهودهم املخل�شة التي بذلوها يف تاأدية مهامهم وواجباتهم.

واهلل املوفق،،،

جمل�ص الدارة

وخيتيامييًا : 
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