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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�ش���فافية 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 

موظفيها لتحقي���ق مبادئ الإدارة ال�شليم���ة التي جتمع بني 

منو ال�شركة ورفاهية ال�شركاء.

الفعالية والكفاءة
ت�شخ���ري 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.

القيمالرسالة
الرؤية
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األستاذ/ خالد ناصر املعمر
عضو   جملس اإلدارة

األستاذ/ صالح بن حسن العفالق
نائب رئيس  جملس اإلدارة

األستاذ/ حسان بن عصام قباين
عضو   جملس اإلدارة

املهندس/إبراهيم بن يوسف املبارك
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كلمة 
رئيس مجلس اإلدارة

أعمال اأعمال أعمال  عن  تكوين  ل�شركة  العا�شر  تكوين شنوي  ل�شركة  العا�شر  تكوين شنوي  ل�شركة  العا�شر  نوي  ال� التقرير  لكم  ال�شأقدم  التقرير  لكم  ال�شأقدم  التقرير  لكم  ال�اأقدم  التقرير  لكم  أقدم  أن اأن أن  رين شرين شرين  شي�شي�

أحد اأحد أحد  يعد  والذي  2021/12/31م   املنتهية يف  املالية  املنتهية يف شنة  املالية  املنتهية يف شنة  املالية  نة  لل� ال�شركة  لل�شآداء  ال�شركة  لل�شآداء  ال�شركة  لل�اآداء  ال�شركة  آداء  لل�و ال�شركة  آداء  لل�و ال�شركة  آداء 

تثمر شتثمر شتثمر  وامل� وامل�شاهم  شاهم  وامل�ش وامل�شاهم  اهم  امل� يحتاجها  التي  والبيانات  للمعلومات  امل�شادر  يحتاجها  التي  والبيانات  للمعلومات  شادر  امل�ش يحتاجها  التي  والبيانات  للمعلومات  امل�شادر  يحتاجها  التي  والبيانات  للمعلومات  ادر  امل� امل�شأهم  امل�شأهم  امل�اأهم  أهم 

تثماراتها شتثماراتها شتثماراتها وهيكلة  شية لل�شركة وطبيعة ا�شية لل�شركة وطبيعة ا� ية لل�شركة وطبيعة ا�شية لل�شركة وطبيعة ا�ش أنواع الأن�شطة الرئي�اأنواع الأن�شطة الرئي�شأنواع الأن�شطة الرئي�شأنواع الأن�شطة الرئي� للتعرف على 

أداء العام املايل اأداء العام املايل أداء العام املايل 2021م،  توى شتوى شتوى  إدارتها وم�اإدارتها وم�شإدارتها وم�شإدارتها وم�

أهمية تقرير جمل�اأهمية تقرير جمل�صأهمية تقرير جمل�صأهمية تقرير جمل�ص الإدارة يف كونه: أتي اأتي اأتي  اوتاوت

إتخاذ القراراإتخاذ القرارإتخاذ القرار إتخاذ القرارأداة للتخطيط و إتخاذ القرارأداة للتخطيط و أداة للتخطيط واأداة للتخطيط و   -

اهمني شاهمني شاهمني  ش-  تعزيز ثقة امل�ش-  تعزيز ثقة امل�

اح وال�شفافية للبيانات واملعلوماتشاح وال�شفافية للبيانات واملعلوماتشاح وال�شفافية للبيانات واملعلومات شإف�شإف� إف�اإف�ا اي لاي ل ي لشي لش شدر الرئ�شدر الرئ� در الرئ�شدر الرئ�ش ش-  هو امل�ش-  هو امل�

ال�شركة  ال�شركة شع  ال�شركة شع  ع  و� و�شيح  شيح  و�ش و�شيح  يح  لتو� لتو�شالح  شالح  لتو�ش لتو�شالح  الح  امل� امل�شحاب  شحاب  امل�ش امل�شحاب  حاب  أ�اأ�شأ�شأ� مع  ل شل شل  التوا� التوا�شيلة  شيلة  التوا�ش التوا�شيلة  يلة  و� و�شأنه  و�شأنه  و�اأنه  أنه  كما   -

تقبلية.شتقبلية.شتقبلية. أعمالها وخططها امل�اأعمالها وخططها امل�شأعمالها وخططها امل�شأعمالها وخططها امل� احلايل و تطور 

ادي شادي شادي  اقت� تعايف  بداية  اقت�شعودية  تعايف  بداية  شعودية  اقت�ش تعايف  بداية  اقت�شعودية  تعايف  بداية  عودية  ال� العربية  اململكة  يف  العام  ال�شع  العربية  اململكة  يف  العام  شع  ال�ش العربية  اململكة  يف  العام  ال�شع  العربية  اململكة  يف  العام  ع  الو� الو�ش�شهد  ش�شهد 

كورونا  آثار فريو�اآثار فريو�صآثار فريو�صآثار فريو�ص يطرة شيطرة شيطرة على  ش جناح الدولة يف التعامل الأمثل لل�ش جناح الدولة يف التعامل الأمثل لل� صيعك�صيعك�ص

منذ  الأعمال   قطاع  على  منذ شلبي  الأعمال   قطاع  على  منذ شلبي  الأعمال   قطاع  على  لبي  � ب�شكل  �شأثرت  ب�شكل  �شأثرت  ب�شكل  �اأثرت  ب�شكل  أثرت  التي   .)COVID-19(

ل جهود حكومتنا شل جهود حكومتنا شل جهود حكومتنا  شل اهلل ثم بف�شل اهلل ثم بف� ل اهلل ثم بف�شل اهلل ثم بف�ش شنت الأحوال بف�شنت الأحوال بف� نت الأحوال بف�شنت الأحوال بف�ش ش حتى حت�ش حتى حت� 2020 صمار�صمار�ص

أمني اأمني اأمني  ازم للمواطنني واملقيمني وتازم للمواطنني واملقيمني وت اللقاح الا اللقاح الاالر�شيد حفظها اهلل يف توفري  االر�شيد حفظها اهلل يف توفري 

على  حافظت  الكرتونية  تطبيقات  خال  من  الكاملة  خاحية  من  الكاملة  احية  خش من  الكاملة  خشحية  من  الكاملة  حية  ال� ال�شالرعاية  شالرعاية 

شا�شا�شامة اجلميع، ودعم القطاع اخلا�ص بالعديد من الربامج لتخفيف الآثار 

اد. شاد. شاد.  شقت�شقت� لبية ودعم منو اشلبية ودعم منو اشلبية ودعم منو ال شال�شال�

أثرت كغريها اأثرت كغريها اأثرت كغريها  اناعي التي تاناعي التي ت ناعي التي تشناعي التي تش إحدى �شركات القطاع ال�اإحدى �شركات القطاع ال�شإحدى �شركات القطاع ال�شإحدى �شركات القطاع ال� إحدى �شركات القطاع ال�تكوين  إحدى �شركات القطاع ال�تكوين  تكوين وقد كانت �شركة تكوين وقد كانت �شركة 

Covid-19 أثري جائحة اأثري جائحة اأثري جائحة ال اهلل مت احلد من تال اهلل مت احلد من ت ل اهلل مت احلد من تشل اهلل مت احلد من تش شمن ال�شركات ،  ولكن بف�شمن ال�شركات ،  ولكن بف�

و  املتغريات  مع  التعامل  و شرعة  املتغريات  مع  التعامل  و شرعة  املتغريات  مع  التعامل  رعة  و� ال�شركة  اتخذتها  التي  اخلطوات  و�شبب  ال�شركة  اتخذتها  التي  اخلطوات  شبب  و�ش ال�شركة  اتخذتها  التي  اخلطوات  و�شبب  ال�شركة  اتخذتها  التي  اخلطوات  بب  شب�شب�

خال  عملياتها  ت�شغيل  على  الأثر  له  كان  ما  وهو  خا  عملياتها  ت�شغيل  على  الأثر  له  كان  ما  وهو  ا  ال�شركة، منتجات  تنوع 

ري وقد شري وقد شري وقد  شل وقت ق�شل وقت ق� ال وتطور لعمليات ال�شركة خال وتطور لعمليات ال�شركة خا ل وتطور لعمليات ال�شركة خشل وتطور لعمليات ال�شركة خش أف�اأف�شأف�شأف� العام 2021، ب�شكل 

ت شت شت  شنتيجة ذلك العديد من الإيجابيات يف النتائج الت�شغيلية التي عك�شنتيجة ذلك العديد من الإيجابيات يف النتائج الت�شغيلية التي عك� حتقق 

أهمها:اأهمها:أهمها: إيجابيات يف النتائج املالية التي بني ايديكم يف هذا التقرير  اإيجابيات يف النتائج املالية التي بني ايديكم يف هذا التقرير  اإيجابيات يف النتائج املالية التي بني ايديكم يف هذا التقرير   إيجابيات يف النتائج املالية التي بني ايديكم يف هذا التقرير  ب إيجابيات يف النتائج املالية التي بني ايديكم يف هذا التقرير  اإيجابيات يف النتائج املالية التي بني ايديكم يف هذا التقرير  اباإيجابيات يف النتائج املالية التي بني ايديكم يف هذا التقرير  ب إيجابيات يف النتائج املالية التي بني ايديكم يف هذا التقرير  اإيجابيات يف النتائج املالية التي بني ايديكم يف هذا التقرير  ب

�ص ملكية �شركة ش�ص ملكية �شركة ش�ص ملكية �شركة  ش% من ح�ش% من ح� بة شبة شبة 70 شفقة بيع ن�شفقة بيع ن� فقة بيع ن�شفقة بيع ن�ش ش-  جناح ال�شركة يف تنفيذ �ش-  جناح ال�شركة يف تنفيذ �

ناعة شناعة شناعة  شاف« اىل �شركة جوفو ل�شاف« اىل �شركة جوفو ل� اف« اىل �شركة جوفو ل�شاف« اىل �شركة جوفو ل�ش شجة املتطورة »�شجة املتطورة »� جة املتطورة »�شجة املتطورة »�ش شنع الأن�شنع الأن� نع الأن�شنع الأن�ش شتكوين يف �شركة م�شتكوين يف �شركة م�

الربع  بداية  يف  الإجراءات  من  والنتهاء  واشينية،  واشينية،  ينية،  ال� املحدودة،  ال�شجة  املحدودة،  شجة  ال�ش املحدودة،  ال�شجة  املحدودة،  جة  شالأن�شالأن�

الثالث من العام 2021، 

بلغت   2021 العام  خال  خاافية  اافية  خش خشافية  افية  شإ�شإ� إ�اإ�ا نقدية  تدفقات  تدفقات شفقة  تدفقات شفقة  فقة  ال� تلك  ال�شحققت  تلك  شحققت   -

ني شني شني  حت� يف  التدفقات  تلك  حت�شاهمت   يف  التدفقات  تلك  شاهمت   حت�ش يف  التدفقات  تلك  حت�شاهمت   يف  التدفقات  تلك  اهمت   � وقد  �شعودي،  وقد  شعودي،  �ش وقد  �شعودي،  وقد  عودي،  � ريال  مليون  �ش(  ريال  مليون  ش(  304(

انخفا�ص وكذلك  انخفا�صرفية  وكذلك  صرفية  انخفا�ش وكذلك  انخفا�شرفية  وكذلك  رفية  امل� امل�ش  ش  القرو�ص القرو�ص حجم  ص حجم  وخف�ص لل�شركة  املايل  وخف�صالأداء  لل�شركة  املايل  صالأداء 

روفات التمويلية.شروفات التمويلية.شروفات التمويلية. شامل�شامل�

�شهد  الذي  �شهد شتيك  الذي  �شهد شتيك  الذي  تيك  ش�ش� البا لقطاع  الت�شغيلي  الأداء  تطوير  يف  الباتمرار  لقطاع  الت�شغيلي  الأداء  تطوير  يف  اتمرار  البش لقطاع  الت�شغيلي  الأداء  تطوير  يف  البشتمرار  لقطاع  الت�شغيلي  الأداء  تطوير  يف  تمرار  ش�ش� ال  -

واق جديدة شواق جديدة شواق جديدة  أ�اأ�شأ�شأ� اعد ال�شركة على شاعد ال�شركة على شاعد ال�شركة على دخول  شم مما �شم مما � ا خا خال العام 2021 تطويرًا

أن تعك�اأن تعك�صأن تعك�صأن تعك�ص نتائجها الفرتة املقبلة.  نتوقع 

أنظمتها الداخلية وحوكمة اأنظمتها الداخلية وحوكمة أنظمتها الداخلية وحوكمة  و أنظمتها الداخلية وحوكمة تها  و أنظمتها الداخلية وحوكمة تها  تها وشتها وش شيا�شيا� يا�شيا�ش ال�شركة يف تطوير � ال�شركة يف تطوير �شلة جناح  شلة جناح  ال�شركة يف تطوير �ش ال�شركة يف تطوير �شلة جناح  لة جناح  ش- موا�ش- موا�

عها يف مكانة عالية وهلل احلمد شعها يف مكانة عالية وهلل احلمد شعها يف مكانة عالية وهلل احلمد  إداراتها ونظام الرقابة الداخلية مما و�اإداراتها ونظام الرقابة الداخلية مما و�شإداراتها ونظام الرقابة الداخلية مما و�شإداراتها ونظام الرقابة الداخلية مما و�

ؤ�شر حوكمة وؤ�شر حوكمة وؤ�شر حوكمة ال�شركات  وفقد مت اختيار �شركة تكوين من الع�شر الأوائل يف موفقد مت اختيار �شركة تكوين من الع�شر الأوائل يف م

عودية شعودية شعودية  ال� املالية  ال�شوق  املالية  شوق  ال�ش املالية  ال�شوق  املالية  وق  ال� املتداولة يف  املايل  الغري  القطاع  �شركات  بني  ال�شمن  املتداولة يف  املايل  الغري  القطاع  �شركات  بني  شمن 

ؤمتر وؤمتر وؤمتر  امل فعاليات  املومن  فعاليات  ومن  املش فعاليات  املشمن  فعاليات  من  � احلوكمة  �شؤ�شر  احلوكمة  شؤ�شر  �و احلوكمة  �وؤ�شر  احلوكمة  ؤ�شر  م يف  التميز  بجائزة  وتفوز  موتداول  يف  التميز  بجائزة  وتفوز  وتداول 

أعوام اأعوام اأعوام 2019 و 2020م. انة الثانية على التوايل لانة الثانية على التوايل ل نة الثانية على التوايل لشنة الثانية على التوايل لش شالعاملي الثالث للحوكمة لل�شالعاملي الثالث للحوكمة لل�

الته مبا يخدم هدف تطوير شالته مبا يخدم هدف تطوير شالته مبا يخدم هدف تطوير  شأدية ر�شأدية ر� أدية ر�اأدية ر�ا ت ا يف تا يف  عاشعاشعًا ش الإدارة و�ش الإدارة و� ص ومل يدخر جمل�ص ومل يدخر جمل�ص

واق وحتقيق تطلعات شواق وحتقيق تطلعات شواق وحتقيق تطلعات  شأ�شأ� أ�اأ�ا اتمر يف احلفاظ على ريادتها لاتمر يف احلفاظ على ريادتها ل تمر يف احلفاظ على ريادتها لشتمر يف احلفاظ على ريادتها لش أعمال ال�شركة لت�اأعمال ال�شركة لت�شأعمال ال�شركة لت�شأعمال ال�شركة لت�

جديدة  واق شواق شواق  أ�اأ�شأ�شأ� اىل  والدخول  الأداء  والدخول شتوى  الأداء  والدخول شتوى  الأداء  توى  م� ورفع  م�شاهميها،  ورفع  شاهميها،  م�ش ورفع  م�شاهميها،  ورفع  اهميها،  م� و  م�شءها  و  شءها  اعماعما

اقات مع عماقات مع عماء جدد يف داخل و خارج اململكة مبا  اوالعمل على تطوير عاوالعمل على تطوير عا

أعلى.اأعلى.أعلى. أ�اأ�صأ�صأ�ص املال العامل والت�شغيلي بكفاءة  إدارة راإدارة رإدارة ر إدارة ريحقق  إدارة ريحقق 

أتقدم بال�شكر اأتقدم بال�شكر أتقدم بال�شكر  الإدارة  صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� ي ونيابة عن شي ونيابة عن شي ونيابة عن بقية  شالة عن نف�شالة عن نف� الة عن نف�شالة عن نف�ش شوبالأ�شوبالأ�

اشاشًا فريق  شرية ال�شركة، واي�شرية ال�شركة، واي� رية ال�شركة، واي�شرية ال�شركة، واي�ش شاندتهم يف م�شاندتهم يف م� اندتهم يف م�شاندتهم يف م�ش شاهمني لثقتهم وم�شاهمني لثقتهم وم� اهمني لثقتهم وم�شاهمني لثقتهم وم�ش شوالإمتنان للم�شوالإمتنان للم�

اململكة  وخارج  داخل  التابعة  و�شركاتها  تكوين  ب�شركة  التنفيذية  الإدارة 

رية ال�شركة. شرية ال�شركة. شرية ال�شركة.  أداء وم�اأداء وم�شأداء وم�شأداء وم� وكافة موظفينا ملا يقومون من جهود لتعزيز 
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نبذة   تاريخيةعن تطور
 رأس مال الشركة 



�سركة ال�سرق 

لل�سناعات 

البال�ستيكية

�سركة بال�ستيك 

ال�سعودية لأنظمة 

التغليف

ناعة سناعة سناعة  سركة �سركة � ركة �سركة �س س�س�

العبوات الفائقة 

املحدودة

س�س�س �س�س سعدد احل�سعدد احل�

س�س�س �س�س سعدد احل�سعدد احل�

س�س�س �س�س سعدد احل�سعدد احل�

س�س�س �س�س سعدد احل�سعدد احل�

س�س�س �س�س سعدد احل�سعدد احل�

ركةسركةسركة سأ�س مال ال�سأ�س مال ال� أ�س مال ال�اأ�س مال ال�ا أ�س مال ال�ر أ�س مال ال�اأ�س مال ال�اراأ�س مال ال�ر أ�س مال ال�اأ�س مال ال�ر

ركةسركةسركة سأ�س مال ال�سأ�س مال ال� أ�س مال ال�اأ�س مال ال�ا أ�س مال ال�ر أ�س مال ال�اأ�س مال ال�اراأ�س مال ال�ر أ�س مال ال�اأ�س مال ال�ر

ركةسركةسركة سأ�س مال ال�سأ�س مال ال� أ�س مال ال�اأ�س مال ال�ا أ�س مال ال�ر أ�س مال ال�اأ�س مال ال�اراأ�س مال ال�ر أ�س مال ال�اأ�س مال ال�ر

ركةسركةسركة سأ�س مال ال�سأ�س مال ال� أ�س مال ال�اأ�س مال ال�ا أ�س مال ال�ر أ�س مال ال�اأ�س مال ال�اراأ�س مال ال�ر أ�س مال ال�اأ�س مال ال�ر

ركةسركةسركة سأ�س مال ال�سأ�س مال ال� أ�س مال ال�اأ�س مال ال�ا أ�س مال ال�ر أ�س مال ال�اأ�س مال ال�اراأ�س مال ال�ر أ�س مال ال�اأ�س مال ال�ر

ريشريشري شباجلنيه امل�شباجلنيه امل�

ركة نيومارينا سركة نيومارينا سركة نيومارينا  س�س�

ناعات سناعات سناعات  سلل�سلل�

البال�ستيكية

�سركة م�سنع 

الأن�سجة املتطورة 

»�ساف«

131٫800

131٫800٫000

184٫800

184٫800٫000

1٫233٫500

61٫675٫000

34٫240٫000

342٫400٫000

25٫00025٫000

25٫000٫000

90٫00090٫000

90٫000٫00090٫000٫000

25٫000٫000

342٫400٫000

 1- �شركة تكوين لل�شناعات املتطورة             99 %

2- �شركة �شناعة العبوات الفائقة املحدودة    1 % 

 1- �شركة تكوين لل�شناعات املتطورة             99 %

2- �شركة �شناعة العبوات الفائقة املحدودة   1 % 

ناعات املتطورة             شناعات املتطورة             شناعات املتطورة             99 % ش- �شركة تكوين لل�ش- �شركة تكوين لل� 1 

ناعة العبوات الفائقة املحدودة   شناعة العبوات الفائقة املحدودة   شناعة العبوات الفائقة املحدودة   1 %  ش- �شركة �ش- �شركة � 2

ناعات املتطورة             شناعات املتطورة             شناعات املتطورة             99 % ش- �شركة تكوين لل�ش- �شركة تكوين لل� 1 

ناعة العبوات الفائقة املحدودة   شناعة العبوات الفائقة املحدودة   شناعة العبوات الفائقة املحدودة   1 %  ش- �شركة �ش- �شركة � 2

ناعات املتطورة   شناعات املتطورة   شناعات املتطورة   %99 ش- �شركة تكوين لل�ش- �شركة تكوين لل� 1

عودية التغليف  شعودية التغليف  شعودية التغليف  %1 شتيك ال�شتيك ال� تيك ال�شتيك ال�ش ش�ش� ا- �شركة با- �شركة با 2

1- �شركة جوفو ال�شينية لاأقم�شة غري املن�شوجة   70 %

2- �شركة تكوين لل�شناعات املتطورة                     %30

ناعات املتطورة   شناعات املتطورة   شناعات املتطورة   %99 ش- �شركة تكوين لل�ش- �شركة تكوين لل� 1

عودية التغليف  شعودية التغليف  شعودية التغليف  %1 شتيك ال�شتيك ال� تيك ال�شتيك ال�ش ش�ش� ا- �شركة با- �شركة با 2

شركة تكوين املتطورة للصناعات

اسم الشركة
2021 2020

ناعات املتطورة                         شناعات املتطورة                         شناعات املتطورة                         %99٫66 ش�ش� �- �شركة تكوين لل�- �شركة تكوين لل 1

% عودية التغليف                       شعودية التغليف                       شعودية التغليف                       0٫17 شتيك ال�شتيك ال� تيك ال�شتيك ال�ش ش�ش� ا- �شركة با- �شركة با 2

% ناعة العبوات الفائقة املحدودة    شناعة العبوات الفائقة املحدودة    شناعة العبوات الفائقة املحدودة    0٫17 ش- �شركة �ش- �شركة � 3

ناعات املتطورة                      شناعات املتطورة                      شناعات املتطورة                      %99٫66 ش- �شركة تكوين لل�ش- �شركة تكوين لل� 1

% عودية التغليف                    شعودية التغليف                    شعودية التغليف                    0٫17 شتيك ال�شتيك ال� تيك ال�شتيك ال�ش ش�ش� ا- �شركة با- �شركة با 2

% ناعة العبوات الفائقة املحدودة  شناعة العبوات الفائقة املحدودة  شناعة العبوات الفائقة املحدودة  0٫17 ش- �شركة �ش- �شركة � 3

 �شركة تكوين لل�شناعات املتطورة %100

احلصص ونسب 
امللكية

1٫233٫500

61٫675٫000

34٫240٫000
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كل سكل سكل  ال� وفق  ال�سناعي  وفق  سناعي  ال�س وفق  ال�سناعي  وفق  ناعي  ال� ال�ساطها  ساطها  ال�س ال�ساطها  اطها  ن� م�سرية  ن�سركة  م�سرية  سركة  ن�س م�سرية  ن�سركة  م�سرية  ركة  ال� ال�سأت  سأت  ال�ا ال�اأت  أت  بد

النحو  على  التطور  ومراحل  املال  على أ�س  التطور  ومراحل  املال  على اأ�س  التطور  ومراحل  املال  أ�س  ور على القانوين  التطور  ومراحل  املال  أ�س  ور على القانوين  التطور  ومراحل  املال  وراأ�س  على االقانوين  التطور  ومراحل  املال  على اأ�س  التطور  ومراحل  املال  أ�س  ور على القانوين  التطور  ومراحل  املال  على اأ�س  التطور  ومراحل  املال  أ�س 

التايل:

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

تيكية الذي كان شتيكية الذي كان شتيكية الذي كان  ش�ش� انع العثمان للمنتجات البانع العثمان للمنتجات البا نع العثمان للمنتجات البشنع العثمان للمنتجات البش ش م�ش م� صي�صي�ص ي�شي�ش شأ�شأ� أ�اأ�ا اتات

تاذ/ حممد عبد اهلل زيد شتاذ/ حممد عبد اهلل زيد شتاذ/ حممد عبد اهلل زيد  شة التي ميلكها الأ�شة التي ميلكها الأ� ة التي ميلكها الأ�شة التي ميلكها الأ�ش ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و و للمو للم فرعًا

نع حينها )000شنع حينها )000شنع حينها )1،000،000(  ش مال امل�ش مال امل� أ�اأ�صأ�صأ�ص العثمان وقد بلغ ر

عوديشعوديشعودي، شمليون ريال �شمليون ريال �

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

للمنتجات  العثمان  للمنتجات شنع  العثمان  للمنتجات شنع  العثمان  نع  م� م�شة  شة  م�ش م�شة  ة  ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و م فرع  حتويل  مومت  فرع  حتويل  ومت 

أ�اأ�صأ�صأ�ص بر حمدودة  برشوؤولية  حمدودة  برشوؤولية  حمدودة  ؤولية  م� ذات  �شركة  م�شوإىل  ذات  �شركة  م�شوإىل  ذات  �شركة  م�اإىل  ذات  �شركة  إىل  تيكية شتيكية شتيكية  ش�ش� االباالبا

ريال  مليون  وثاثني  اثنني  وثا32(  اثنني  ا32(  ،000،000( يبلغ  مال 

للمنتجات  العثمان  للمنتجات شنع  العثمان  للمنتجات شنع  العثمان  نع  م� م�شم  شم  م�ش م�شم  م  ا� تعديل  مت  كما  ا�شعودي،  تعديل  مت  كما  شعودي،  ا�ش تعديل  مت  كما  ا�شعودي،  تعديل  مت  كما  عودي،  ش�ش�

�شركة  �شركة شبح  �شركة شبح  بح  لي� التحول  بالتزامن مع عملية  لي�شتيكية  التحول  بالتزامن مع عملية  شتيكية  لي�ش التحول  بالتزامن مع عملية  لي�شتيكية  التحول  بالتزامن مع عملية  تيكية  ش�ش� االباالبا

ؤولية شوؤولية شوؤولية  م� م�شوذات  شوذات   – تيكية شتيكية شتيكية  ش�ش� البا للمنتجات  الباالعثمان  للمنتجات  االعثمان 

حمدودة. 

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

)391/ق(  رقم  )شتثمار  رقم  )شتثمار  رقم  تثمار  ش�ش� وال التجارة  وزير  قرار  واشدر  التجارة  وزير  قرار  واشدر  التجارة  وزير  قرار  در  ش�ش�

ؤولية حمدودة شوؤولية حمدودة شوؤولية حمدودة  شون حتول ال�شركة من �شركة ذات م�شون حتول ال�شركة من �شركة ذات م� اإعاإعا إعاإعا إعب إعاإعاباإعب إعاإعب

م �شركة تكوين املتطورة شم �شركة تكوين املتطورة شم �شركة تكوين املتطورة  با�شاهمة مقفلة با� شاهمة مقفلة  با�ش با�شاهمة مقفلة  اهمة مقفلة  شإىل �شركة م�شإىل �شركة م� إىل �شركة م�اإىل �شركة م�ا

جل التجاري رقم )شجل التجاري رقم )شجل التجاري رقم )2051044381(  ش لل�ش لل� ناعات وفقاشناعات وفقاشناعات وفقًا شلل�شلل�

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

آنذاك اآنذاك آنذاك  آنذاك ال�شركة  آنذاك ال�شركة  أ�اأ�صأ�صأ�ص مال  ادر من مدينة اخلرب وكان رشادر من مدينة اخلرب وكان رشادر من مدينة اخلرب وكان ر شال�شال�

عة شعة شعة  شمائة وت�شمائة وت� مائة وت�شمائة وت�ش ش وخم�ش وخم� عني مليوناشعني مليوناشعني مليونًا شبعة وت�شبعة وت� بعة وت�شبعة وت�ش ش97( �ش97( � ،539،000(

عودي. شعودي. شعودي.  ألف ريال �األف ريال �شألف ريال �شألف ريال � اوثاوثاثني 

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

اهمي شاهمي شاهمي  مل� عادية  الغري  العامة  اجلمعية  اجتماع  مل�شانعقد  عادية  الغري  العامة  اجلمعية  اجتماع  شانعقد 

إىل اإىل اإىل  املال  أ�اأ�صأ�صأ�ص ر رفع  على  املوافقة  ومتت  ال�شركة 

عودي وقد متت شعودي وقد متت شعودي وقد متت  شثمائة مليون ريال �شثمائة مليون ريال � ا300( ثا300( ثا ،000،000(

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

رياٍل ريالألف  ريالاألف  ألف  تني شتني شتني  و� وواحد  و�شأربعمائة  وواحد  و�شأربعمائة  وواحد  و�اأربعمائة  وواحد  أربعمائة  و ومليونني  و�مائتني  وواحد  أربعمائة  و ومليونني  و�مائتني  وواحد  أربعمائة 

اهمني واشاهمني واشاهمني والحتياطي  شاهمة امل�شاهمة امل� اهمة امل�شاهمة امل�ش شاب م�شاب م� اب م�شاب م�ش شعودي من بند ح�شعودي من بند ح� عودي من بند ح�شعودي من بند ح�ش ش�ش�

النظامي والأرباح املتبقية.

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

هم شهم شهم  � مليون  �شثني  مليون  شثني  ثا ثا30(  ا30(  ،000،000( ال�شركة  )000أدرجت  ال�شركة  )000اأدرجت  ال�شركة  أدرجت 

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

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

بته شبته شبته  ن� ما  طرح  مت  حيث  الهيئة،  من  ن�شزمة  ما  طرح  مت  حيث  الهيئة،  من  شزمة  الا الاالنظامية  االنظامية 

اهم لاهم لاكتتاب العام من قبل اجلمهور. هم لشهم لش ش% من الأ�ش% من الأ� 30

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

اهمي شاهمي شاهمي  مل� عادية  الغري  العامة  اجلمعية  اجتماع  مل�شانعقد  عادية  الغري  العامة  اجلمعية  اجتماع  شانعقد 

إىل اإىل اإىل  املال  أ�اأ�صأ�صأ�ص ر رفع  على  املوافقة  ومتت  ال�شركة 

ريال  مليون  ريال شني  مليون  ريال شني  مليون  ني  وخم� وخم�شثمائة  شثمائة  ثا ثا350(  ا350(  ،000،000(

ملة شملة شملة  شعودي وقد متت تغطية قيمة الزيادة عن طريق ر�شعودي وقد متت تغطية قيمة الزيادة عن طريق ر� عودي وقد متت تغطية قيمة الزيادة عن طريق ر�شعودي وقد متت تغطية قيمة الزيادة عن طريق ر�ش ش�ش�

اب شاب شاب  ح� من  ريال  مليون  ح�شني  من  ريال  مليون  شني  ح�ش من  ريال  مليون  ح�شني  من  ريال  مليون  ني  خم� خم�ش50(  ش50(  ،000،000( مبلغ 

)املوافق  �ه�ه�  1434/02/18 يف  كما  املتبقية  الأرباح 

2012/12/31م(.

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

اهمي شاهمي شاهمي  مل� عادية  الغري  العامة  اجلمعية  اجتماع  مل�شانعقد  عادية  الغري  العامة  اجلمعية  اجتماع  شانعقد 

إىل اإىل اإىل  املال  أ�اأ�صأ�صأ�ص ر رفع  على  املوافقة  ومتت  ال�شركة 

عودي شعودي شعودي  شني مليون ريال �شني مليون ريال � ني مليون ريال �شني مليون ريال �ش شعمائة وخم�شعمائة وخم� عمائة وخم�شعمائة وخم�ش ش950( ت�ش950( ت� ،000،000(

هم شهم شهم  أ�اأ�شأ�شأ� طرح  طريق  عن  الزيادة  قيمة  تغطية  متت  وقد 

مليون  مليون شتمائة  مليون شتمائة  تمائة  � �ش600(  ش600(  ،000،000( بقيمة  )000أولوية  بقيمة  )000اأولوية  بقيمة  أولوية  حقوق 

عودي.شعودي.شعودي. شريال �شريال �

 )950،000،000( احلايل  ال�شركة  مال  أ�اأ�صأ�صأ�ص  ر يبلغ 

إىل اإىل اإىل  م شم شم  مق� مق�شعودي  شعودي  مق�ش مق�شعودي  عودي  � ريال  مليون  �شني  ريال  مليون  شني  �ش ريال  مليون  �شني  ريال  مليون  ني  وخم� وخم�شعمائة  شعمائة  وخم�ش وخم�شعمائة  عمائة  شت�شت�

عادي  عادي شهم  عادي شهم  هم  � مليون  �شعني  مليون  شعني  �ش مليون  �شعني  مليون  عني  وت� وت�شة  شة  وت�ش وت�شة  ة  خم� خم�ش95(  ش95(  ،000،000(

ع�شرة   )10( قدرها  بالكامل  مدفوعة  )شمية  قدرها  بالكامل  مدفوعة  )شمية  قدرها  بالكامل  مدفوعة  مية  ا� ا�شبقيمة  شبقيمة 

هم الواحد.شهم الواحد.شهم الواحد. شعودية لل�شعودية لل� عودية لل�شعودية لل�ش شت �شت � ريال

نبذة تاريخية عن تطورات رأس مال الشركة
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أقرته اجلمعية العامة اأقرته اجلمعية العامة أقرته اجلمعية العامة  ي شي شي الذي  شا�شا� ا�شا�ش شية لل�شركة وفق النظام الأ�شية لل�شركة وفق النظام الأ� ية لل�شركة وفق النظام الأ�شية لل�شركة وفق النظام الأ�ش ش الرئي�ش الرئي� صتتلخ�ص الأغرا�صتتلخ�ص الأغرا�ص

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

التالية: 

تيكية ولفات شتيكية ولفات شتيكية ولفات  ش�ش� اانع العبوات والقوارير الباانع العبوات والقوارير البا انع العبوات والقوارير البشانع العبوات والقوارير البش شانع مبختلف منتجاتها، وم�شانع مبختلف منتجاتها، وم� انع مبختلف منتجاتها، وم�شانع مبختلف منتجاتها، وم�ش شمتلك امل�شمتلك امل�  )1

انع الأقم�شة غري شانع الأقم�شة غري شانع الأقم�شة غري  شت البويل اثلني وم�شت البويل اثلني وم� تايرين والرتفثاشتايرين والرتفثاشتايرين والرتفثال شالبويل بروبلني والبويل �شالبويل بروبلني والبويل �

باأو بال�شرتاك مع الغري من  أو بااأو  انع شانع شانع مبفردها  شيانة امل�شيانة امل� يانة امل�شيانة امل�ش إدارة وت�شغيل و�اإدارة وت�شغيل و�شإدارة وت�شغيل و�شإدارة وت�شغيل و� و إدارة وت�شغيل و�وجة،  و إدارة وت�شغيل و�وجة،  وجة، وشوجة، وش شاملن�شاملن�

آت.اآت.آت. آت.أي من تلك املن�ش آت.اآت.اأي من تلك املن�شاآت.أي من تلك املن�ش آت.اآت.أي من تلك املن�ش أي من تلك املن�شاأي من تلك املن�ش أو الأفراد وااأو الأفراد واأو الأفراد والندماج مع  أو الهيئات اأو الهيئات أو الهيئات  ال�شركات 

ناعية شناعية شناعية  ال� املراكز  ال�شيانة جلميع  املراكز  شيانة جلميع  ال�ش املراكز  ال�شيانة جلميع  املراكز  يانة جلميع  وال� وال�شأهيل  شأهيل  وال�ا وال�اأهيل  أهيل  الت والت�شغيل وخدمات  الإدارة  التاخدمات  والت�شغيل وخدمات  الإدارة  اخدمات   )2

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

ة.شة.شة. شآت العامة واخلا�شآت العامة واخلا� آت العامة واخلا�اآت العامة واخلا�ا آت العامة واخلا�واملن�ش آت العامة واخلا�اآت العامة واخلا�اواملن�شاآت العامة واخلا�واملن�ش آت العامة واخلا�اآت العامة واخلا�واملن�ش

إدارتها وت�شغيلها.اإدارتها وت�شغيلها.إدارتها وت�شغيلها. إدارتها وت�شغيلها.ناعية و إدارتها وت�شغيلها.ناعية و ناعية وشناعية وش شيانة الأجهزة واملعدات ال�شيانة الأجهزة واملعدات ال� يانة الأجهزة واملعدات ال�شيانة الأجهزة واملعدات ال�ش شات �شات � ات �شات �ش ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و ومتلك مومتلك م  )3

وبيع  وبيع شكنية  وبيع شكنية  كنية  ال� وامل�شاريع  ال�شتودعات  وامل�شاريع  شتودعات  ال�ش وامل�شاريع  ال�شتودعات  وامل�شاريع  تودعات  وامل� وامل�شانع  شانع  وامل�ش وامل�شانع  انع  امل� وتطوير  لإن�شاء  امل�شي  وتطوير  لإن�شاء  شي  امل�ش وتطوير  لإن�شاء  امل�شي  وتطوير  لإن�شاء  ي  الأرا� متلك  الأرا�ش  متلك  ش  )4

الح ال�شركة.شالح ال�شركة.شالح ال�شركة. شتثمارها بالبيع والإيجار ل�شتثمارها بالبيع والإيجار ل� تثمارها بالبيع والإيجار ل�شتثمارها بالبيع والإيجار ل�ش شي والعقارات وا�شي والعقارات وا� ي والعقارات وا�شي والعقارات وا�ش شل الأرا�شل الأرا� اتغاتغا تغشتغش شو�شراء وا�شو�شراء وا�

بتطوير  املتعلقة  التدريبية  الدورات  بتطوير شيق  املتعلقة  التدريبية  الدورات  بتطوير شيق  املتعلقة  التدريبية  الدورات  يق  وتن� وتقدمي  وتن�شناعية  وتقدمي  شناعية  وتن�ش وتقدمي  وتن�شناعية  وتقدمي  ناعية  ال� املعاهد  ال�شإقامة  املعاهد  شإقامة  ا ال�  املعاهد  اإقامة  ال�  املعاهد  إقامة  ا(  ا(    5

جمال  يف  الوطنية  الكوادر  جمال اأهيل  يف  الوطنية  الكوادر  جمال اأهيل  يف  الوطنية  الكوادر  أهيل  وت وتاإقامة  وتاإقامة  وتاإقامة  إقامة  و وتأنواعها  إقامة  و وتأنواعها  إقامة  و واأنواعها  أنواعها  بكافة  تيكية شتيكية شتيكية  ش�ش� البا البااملنتجات  ااملنتجات 

ناعات ال�شركة.شناعات ال�شركة.شناعات ال�شركة. ش�ش�

بكافة  بكافة شتيكية  بكافة شتيكية  تيكية  ش�ش� البا املنتجات  يف  والتجزئة  اجلملة  وجتارة  البادير  املنتجات  يف  والتجزئة  اجلملة  وجتارة  ادير  البش املنتجات  يف  والتجزئة  اجلملة  وجتارة  البشدير  املنتجات  يف  والتجزئة  اجلملة  وجتارة  دير  وت� وت�شترياد  شترياد  وت�ش وت�شترياد  ترياد  شا�شا�  )6

وجة شوجة شوجة  أحجامها والأقم�شة غري املن�اأحجامها والأقم�شة غري املن�شأحجامها والأقم�شة غري املن�شأحجامها والأقم�شة غري املن� تكية شتكية شتكية بكافة  ش�ش� أنواعها والعبوات والأغطية الباأنواعها والعبوات والأغطية الباأنواعها والعبوات والأغطية الباأنواعها والعبوات والأغطية البا

تيكية شتيكية شتيكية  ش�ش� أغطية الأكواب والقوارير املتنوعة والقوارير والأكواب الباأغطية الأكواب والقوارير املتنوعة والقوارير والأكواب الباأغطية الأكواب والقوارير املتنوعة والقوارير والأكواب الباأغطية الأكواب والقوارير املتنوعة والقوارير والأكواب البا أغطية الأكواب والقوارير املتنوعة والقوارير والأكواب البأنواعها و أغطية الأكواب والقوارير املتنوعة والقوارير والأكواب البأنواعها و أنواعها واأنواعها و بكافة 

أثيلنياأثيلنيأثيلني، تايرين ولفات ترفثاشتايرين ولفات ترفثاشتايرين ولفات ترفثالت البويل  شاملتنوعة ولفات بويل بروبلني ولفات بويل �شاملتنوعة ولفات بويل بروبلني ولفات بويل �

القوراير  القوراير شغرات  القوراير شغرات  غرات  وم� البلويربوبلني،  مادة  من  وم�شنع  البلويربوبلني،  مادة  من  شنع  وم�ش البلويربوبلني،  مادة  من  وم�شنع  البلويربوبلني،  مادة  من  نع  وامل� وامل�شوج  شوج  وامل�ش وامل�شوج  وج  املن� غري  املن�ش  غري  ش  صوالقما�صوالقما�ص

تيكي شتيكي شتيكي  ش�ش� البا والكرتون  البا(،  والكرتون  ا(،  PET( )إيثلني  )اإيثلني  إيثلني  البويل  ترفتات  مادة  من  ترفتانعة  مادة  من  انعة  ترفتش مادة  من  ترفتشنعة  مادة  من  نعة  شامل�شامل�

ليكات شليكات شليكات  و� الأغطية،  مع  و�شتيكية  الأغطية،  مع  شتيكية  و�ش الأغطية،  مع  و�شتيكية  الأغطية،  مع  تيكية  ش�ش� البا والرباميل  والعبوات  البا  والرباميل  والعبوات  ا  لعشلعشلع، امل� امل�شوالكرتون  شوالكرتون 

وديوم املتنوعة.شوديوم املتنوعة.شوديوم املتنوعة. شال�شال�

آت التجارية اآت التجارية آت التجارية  آت التجارية إقامة املن�ش آت التجارية اآت التجارية اإقامة املن�شاآت التجارية إقامة املن�ش آت التجارية اآت التجارية إقامة املن�ش إقامة املن�شاإقامة املن�ش إقامة املن�شيانتها و إقامة املن�شيانتها و يانتها وشيانتها وش إدارتها وت�شغيلها و�اإدارتها وت�شغيلها و�شإدارتها وت�شغيلها و�شإدارتها وت�شغيلها و� إدارتها وت�شغيلها و�ي و إدارتها وت�شغيلها و�ي و ي وشي وش شمتلك العقارات والأرا�شمتلك العقارات والأرا�  )7

يط.شيط.شيط. أو بالتق�اأو بالتق�شأو بالتق�شأو بالتق� أجري بالنقد اأجري بالنقد اأجري بالنقد  اتثمارها بالبيع وال�شراء والتاتثمارها بالبيع وال�شراء والت تثمارها بالبيع وال�شراء والتشتثمارها بالبيع وال�شراء والتش شكنية عليها وا�شكنية عليها وا� كنية عليها وا�شكنية عليها وا�ش شوال�شوال�

إدارتها اإدارتها إدارتها  و إدارتها تثمارها  و إدارتها تثمارها  وش وشتثمارها  تثمارها  وا� وا�شياحية  شياحية  وا�ش وا�شياحية  ياحية  وال� والرتفيهية  التعليمية  واملرافق  الفنادق  متلك  وال�ش  والرتفيهية  التعليمية  واملرافق  الفنادق  متلك  ش  )8

يانتها. شيانتها. شيانتها.  شوت�شغيلها و�شوت�شغيلها و�

والإ�شاح  والإ�شايانة  شايانة  والإ�ش والإ�شيانة  يانة  ال� ال�ش  ش  وور�ص النقل  وور�صاطيل  النقل  صاطيل  وور�ش النقل  وور�شاطيل  النقل  اطيل  أ�اأ�شأ�شأ� و واملربدة  اجلافة  املواد  خمازن  أ�إقامة  و واملربدة  اجلافة  املواد  خمازن  أ�إقامة  ا و  واملربدة  اجلافة  املواد  خمازن  اإقامة  و  واملربدة  اجلافة  املواد  خمازن  إقامة  ا(  ا(    9

يانتها.شيانتها.شيانتها. إدارتها وت�شغيلها و�اإدارتها وت�شغيلها و�شإدارتها وت�شغيلها و�شإدارتها وت�شغيلها و� إدارتها وت�شغيلها و�وحمطات الوقود و إدارتها وت�شغيلها و�وحمطات الوقود و

أو اأو أو  مبفردها  يانتها شيانتها شيانتها  و� وت�شغيلها  و�شإدارتها  وت�شغيلها  و�شإدارتها  وت�شغيلها  و�اإدارتها  وت�شغيلها  إدارتها  و املختلفة  و�ناعية  وت�شغيلها  إدارتها  و املختلفة  و�ناعية  وت�شغيلها  إدارتها  وش املختلفة  وشناعية  املختلفة  ناعية  ال� امل�شروعات  ال�شإقامة  امل�شروعات  ال�شإقامة  امل�شروعات  ال�اإقامة  امل�شروعات  إقامة  )10

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

الوكالت التجارية.  )11

اول على الرتاخي�ص الاول على الرتاخي�ص الازمة  ول على الرتاخي�ص الشول على الرتاخي�ص الش أن�شطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�اأن�شطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�شأن�شطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�شأن�شطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل� ال�شركة  صومتار�صومتار�ص

ة.شة.شة. شمن اجلهات املخت�شمن اجلهات املخت�

نبذة عن أغراض
 ونشاط الشركة

كلمةكلمة  كلمةكلمة 

نبذة عن أغراض و نشاط الشركة
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نبذة عن تطوير احلوكمة وعالقات املستثمرين

أواًل هيكل إدارة عالقات املستثمرين والشؤون القانونية

عضو جملس اإلدارة املنتدب
Managing Director (MD)

مدير عالقات املستثمرين والشؤون القانونية
Investors Relaions  &  Legal Affairs Manager

إدارة احلوكمة وعالقات املسثمرين
Investors Relaions & Corporate Governance 

Management

إدارة االلتزام واالستدامة والشؤون القانونية
 Legal, Compliance, & Sustainability Department 

Management

 Takween Investors Relations and Legal Affairs Organizational Structure
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ثانيًا : نبذة عن تطوير عالقات املستثمرين يف شركة تكوين

ية » تداول«  يف العام شية » تداول«  يف العام شية » تداول«  يف العام  شوق الرئي�شوق الرئي� وق الرئي�شوق الرئي�ش إدارج ال�شركة يف ال�اإدارج ال�شركة يف ال�شإدارج ال�شركة يف ال�شإدارج ال�شركة يف ال� تقلة شتقلة شتقلة منذ  شإدارة م�شإدارة م� إدارة م�اإدارة م�ا إدارة م�تثمرين ك إدارة م�اإدارة م�اتثمرين كاإدارة م�تثمرين ك إدارة م�اإدارة م�تثمرين ك تثمرين كشتثمرين كش شقات امل�شقات امل� إدارة عاإدارة عاإدارة عاإدارة عا اإطاإطاق  إطاإطا أ اأ أ  بد -

الإدارة  صل بني جمل�صل بني جمل�ص ل بني جمل�شل بني جمل�ش شية للتوا�شية للتوا� ية للتوا�شية للتوا�ش شلحة وتكون القناة الرئي�شلحة وتكون القناة الرئي� لحة وتكون القناة الرئي�شلحة وتكون القناة الرئي�ش شحاب امل�شحاب امل� حاب امل�شحاب امل�ش أ�اأ�شأ�شأ� ل شل شل مع  شا يف التوا�شا يف التوا� ا يف التوا�يا يف التوا�ًي يشيش شا رئي�شا رئي� 2012م لتلعب  دوًر

إتاحة املعلومات يف الوقت اإتاحة املعلومات يف الوقت إتاحة املعلومات يف الوقت  إتاحة املعلومات يف الوقت قة ومنظمة، و إتاحة املعلومات يف الوقت قة ومنظمة، و قة ومنظمة، وشقة ومنظمة، وش أداء جمموعة تكوين للجمهور بطريقة �شفافة ومت�اأداء جمموعة تكوين للجمهور بطريقة �شفافة ومت�شأداء جمموعة تكوين للجمهور بطريقة �شفافة ومت�شأداء جمموعة تكوين للجمهور بطريقة �شفافة ومت� تثمرين شتثمرين شتثمرين وتقدمي  شوامل�شوامل�

حاب شحاب شحاب  أ�اأ�شأ�شأ� وجميع  اهمني شاهمني شاهمني  امل� مع  امل�شلكرتوين  مع  شلكرتوين  ال اشل  اشل  ل  التوا� خدمات  التوا�شق  خدمات  شق  واطا ال�شركة،  واطااهمي  ال�شركة،  ااهمي  واطش ال�شركة،  واطشاهمي  ال�شركة،  اهمي  وم� للمحلليني  وم�شب  للمحلليني  شب  وم�ش للمحلليني  وم�شب  للمحلليني  ب  شاملنا�شاملنا�

تثماري ب�شكل عام عرب جميع القنوات املمكنة.شتثماري ب�شكل عام عرب جميع القنوات املمكنة.شتثماري ب�شكل عام عرب جميع القنوات املمكنة. ش�ش� ل الفعال مع املجتمع اشل الفعال مع املجتمع اشل الفعال مع املجتمع ال شالح والتوا�شالح والتوا� الح والتوا�شالح والتوا�ش شامل�شامل�

حاب شحاب شحاب  أ�اأ�شأ�شأ� أ�تثمرين واملحللني و أ�تثمرين واملحللني و تثمرين واملحللني وشتثمرين واملحللني وش شاهميها وامل�شاهميها وامل� اهميها وامل�شاهميها وامل�ش شتمر بني ال�شركة وم�شتمر بني ال�شركة وم� تمر بني ال�شركة وم�شتمر بني ال�شركة وم�ش شل امل�شل امل� ل امل�شل امل�ش شتثمرين بتنظيم التوا�شتثمرين بتنظيم التوا� تثمرين بتنظيم التوا�شتثمرين بتنظيم التوا�ش شقات امل�شقات امل� إدارة عاإدارة عاإدارة عاإدارة عا إدارة عتقوم  إدارة عتقوم  -

والدقيقة وحتليل  والإعانات املحدثة  والأخبار  والإعااحات  والأخبار  ااحات  والإعش والأخبار  والإعشاحات  والأخبار  احات  والإف� املالية  التقارير  ن�شر  والإف�شل  املالية  التقارير  ن�شر  شل  الآخرين من خا الآخرين من خالحة  الحة  الآخرين من خش الآخرين من خشلحة  لحة  شامل�شامل�

نوية او اللقاء شنوية او اللقاء شنوية او اللقاء  شل اجتماعات اجلمعيات العامة ال�شل اجتماعات اجلمعيات العامة ال� اواء من خاواء من خا واء من خشواء من خش شاهمني �شاهمني � اهمني �شاهمني �ش شؤ�شرات املالية وتنظيم اللقاءات مع امل�شؤ�شرات املالية وتنظيم اللقاءات مع امل� ؤ�شرات املالية وتنظيم اللقاءات مع امل�وؤ�شرات املالية وتنظيم اللقاءات مع امل�و واملوامل

املبا�شر يف الفعاليات الأخرى.

ملفهوم  الداخلي  الكامل  الوعي  ملفهوم إدارة  الداخلي  الكامل  الوعي  ملفهوم اإدارة  الداخلي  الكامل  الوعي  إدارة  مبثابة  القانونية  القانونية وؤون  القانونية وؤون  ؤون  وال�ش وال�شوتثمرين  وتثمرين  وال�شش وال�ششتثمرين  تثمرين  امل� امل�شقات  شقات  عا وظيفة  دور  عا  وظيفة  دور  ا  اشاشًا اي� اي�شيعترب  شيعترب  -

إيجاد اإيجاد إيجاد نظام  اهم شاهم شاهم يف  شالإدارة القانونية ( مما �شالإدارة القانونية ( مما �  – تدامة شتدامة شتدامة  ش�ش� – ال – اللتزام  أنظمةالرقابة الداخلية ) احلوكمة اأنظمةالرقابة الداخلية ) احلوكمة أنظمةالرقابة الداخلية ) احلوكمة 

ة شة شة  شيا�شيا� يا�شيا�ش شقي واملهني ودليل و�شقي واملهني ودليل و� الوك الأخالوك الأخا لوك الأخشلوك الأخش شا قواعد ال�شا قواعد ال� ا قواعد ال�شا قواعد ال�ش أي�اأي�شأي�شأي� منا شمنا شمنا  شتثمرين مت�شتثمرين مت� تثمرين مت�شتثمرين مت�ش شقات امل�شقات امل� احوكمة �شامل لكافة برامج عاحوكمة �شامل لكافة برامج عا

ات املخاطر واشات املخاطر واشات املخاطر واللتزام. شيا�شيا� يا�شيا�ش إدارة ومراقبة �اإدارة ومراقبة �شإدارة ومراقبة �شإدارة ومراقبة � إدارة ومراقبة �حتيال و إدارة ومراقبة �حتيال و غ ومكافحة ااغ ومكافحة ااغ ومكافحة ال االإباالإب

تثمرين على بلوغ ال�شركة ملكانة عالية يف احلوكمة ليتم اختيار شتثمرين على بلوغ ال�شركة ملكانة عالية يف احلوكمة ليتم اختيار شتثمرين على بلوغ ال�شركة ملكانة عالية يف احلوكمة ليتم اختيار  شقات امل�شقات امل� إدارة عاإدارة عاإدارة عاإدارة عا يف  جناح �شركة تكوين يف  جناح �شركة تكوين يف  صانعك�صانعك�ص -

وق شوق شوق  شؤ�شر حوكمة ال�شركات من بني �شركات القطاع الغري املايل املتداولة يف ال�شؤ�شر حوكمة ال�شركات من بني �شركات القطاع الغري املايل املتداولة يف ال� ؤ�شر حوكمة ال�شركات من بني �شركات القطاع الغري املايل املتداولة يف ال�وؤ�شر حوكمة ال�شركات من بني �شركات القطاع الغري املايل املتداولة يف ال�و و�شركة تكوين من الع�شر الأوائل يف مو�شركة تكوين من الع�شر الأوائل يف م

للحوكمة  الثالث  العاملي  للحوكمة وؤمتر  الثالث  العاملي  للحوكمة وؤمتر  الثالث  العاملي  ؤمتر  امل املومن فعاليات  ومن فعاليات  املش املشمن فعاليات  من فعاليات  شؤ�شر احلوكمة �شؤ�شر احلوكمة � ؤ�شر احلوكمة �وؤ�شر احلوكمة �و م التميز يف  التميز يف موعودية تداول وتفوز بجائزة  وعودية تداول وتفوز بجائزة  التميز يف مش التميز يف مشعودية تداول وتفوز بجائزة  عودية تداول وتفوز بجائزة  ال� ال�شاملالية  شاملالية 

أعوام اأعوام اأعوام 2019و 2020م. انة الثانية على التوايل لانة الثانية على التوايل ل نة الثانية على التوايل لشنة الثانية على التوايل لش شلل�شلل�

ؤ�شرات وؤ�شرات وؤ�شرات  بامل باملو  و  امن حتليامن حتليا من حتليشمن حتليش يت� والذي  يت�شتثمرين  والذي  شتثمرين  يت�ش والذي  يت�شتثمرين  والذي  تثمرين  امل� امل�شقات  شقات  تكوين لربنامج عا ل�شركة  املتطور  الإلكرتوين  املوقع  تكوين لربنامج عاق  ل�شركة  املتطور  الإلكرتوين  املوقع  اق  اإطاإطا إطاإطا إن اإن اإن  -

ارزنامة عارزنامة عاقات  هم شهم شهم –  شمعلومات ال�شمعلومات ال� فحات التالية )جدول البيانات شفحات التالية )جدول البيانات شفحات التالية )جدول البيانات – الأداء املايل –  شم البياين وي�شمل ال�شم البياين وي�شمل ال� م البياين وي�شمل ال�شم البياين وي�شمل ال�ش شوالر�شوالر�

ل مع ممثلي الإدارة(.شل مع ممثلي الإدارة(.شل مع ممثلي الإدارة(. شقناة التوا�شقناة التوا� قناة التوا�– قناة التوا�–  احلوكمة – احلوكمة – احلوكمة  تثمرين شتثمرين شتثمرين  شامل�شامل�

أي خمالفات مالية من اأي خمالفات مالية من أي خمالفات مالية من  ول ال�شركة شول ال�شركة شول ال�شركة على  شتثمرين يف متيز �شركة تكوين وعدم ح�شتثمرين يف متيز �شركة تكوين وعدم ح� تثمرين يف متيز �شركة تكوين وعدم ح�شتثمرين يف متيز �شركة تكوين وعدم ح�ش شقات امل�شقات امل� إدارة عاإدارة عاإدارة عاإدارة عا اهم شاهم شاهم وجود  ش�ش� -

ابقيتها يف تطبيق برامج عابقيتها يف تطبيق برامج عاقات  بقيتها يف تطبيق برامج عشبقيتها يف تطبيق برامج عش ش حتى تاريخه، حلر�ص ال�شركة وا�ش حتى تاريخه، حلر�ص ال�شركة وا� إدراج ال�شركة عام اإدراج ال�شركة عام إدراج ال�شركة عام 2012 إدراج ال�شركة عام منذ  إدراج ال�شركة عام منذ  وق املال شوق املال شوق املال  شهيئة �شهيئة �

إعداد نظام حوكمة داخلي منذ تاريخ الإدراج.اإعداد نظام حوكمة داخلي منذ تاريخ الإدراج.إعداد نظام حوكمة داخلي منذ تاريخ الإدراج. إعداد نظام حوكمة داخلي منذ تاريخ الإدراج.تثمرين و إعداد نظام حوكمة داخلي منذ تاريخ الإدراج.تثمرين و تثمرين وشتثمرين وش شامل�شامل�
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متطلبات العرض  واإلفصاح في تقرير المجلس  لعام 2021
ي�شر جمل�ص الإدارة  اأن يقدم لل�شادة امل�شاهمني العر�ص والإف�شاح يف تقريره ال�شنوي للعام 2021م، املت�شمن ا�شتعرا�ص جميع العوامل املوؤثرة يف اأعمال ال�شركة مبوجب 

الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العاقة مبتطلبات الإف�شاح واملتمثلة يف:

نظام ال�شركات -

اهمة املدرجةشاهمة املدرجةشاهمة املدرجة شة بال�شركات امل�شة بال�شركات امل� ة بال�شركات امل�شة بال�شركات امل�ش شوابط والإجراءات التنظيمية لنظام ال�شركات اخلا�شوابط والإجراءات التنظيمية لنظام ال�شركات اخلا� وابط والإجراءات التنظيمية لنظام ال�شركات اخلا�شوابط والإجراءات التنظيمية لنظام ال�شركات اخلا�ش ش - ال�ش - ال�

 - لئحة حوكمة ال�شركات

امية ذات العامية ذات العاقة حتى تاريخ 2021/12/31 مية ذات العشمية ذات العش شوق املالية وكافة اجلهات الر�شوق املالية وكافة اجلهات الر� وق املالية وكافة اجلهات الر�شوق املالية وكافة اجلهات الر�ش شادرة من هيئة ال�شادرة من هيئة ال� ادرة من هيئة ال�شادرة من هيئة ال�ش شجميع التعاميم والقرارات ال�شجميع التعاميم والقرارات ال� جميع التعاميم والقرارات ال�– جميع التعاميم والقرارات ال�– 

سويقدم العر�سويقدم العر�س من خالل البنود والفقرات التالية:

1-ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما مل يطبق وأسباب ذلك.
اإجراء التحديث الاإجراء التحديث الازم لنظام احلوكمة  إجراء التحديث الاإجراء التحديث الا إجراء التحديث الوق املالية، وتقوم �شركة تكوين ب إجراء التحديث الاإجراء التحديث الاوق املالية، وتقوم �شركة تكوين باإجراء التحديث الوق املالية، وتقوم �شركة تكوين ب إجراء التحديث الاإجراء التحديث الوق املالية، وتقوم �شركة تكوين ب وق املالية، وتقوم �شركة تكوين بشوق املالية، وتقوم �شركة تكوين بش ش هيئة ال�ش هيئة ال� صادرة عن جمل�صادرة عن جمل�ص ادرة عن جمل�شادرة عن جمل�ش شأن الأنظمة واللوائح ال�شأن الأنظمة واللوائح ال� أن الأنظمة واللوائح ال�اأن الأنظمة واللوائح ال�ا اقامت �شركة تكوين مبواكبة التطورات واملتغريات ب�شاقامت �شركة تكوين مبواكبة التطورات واملتغريات ب�ش

�ه�ه� 1438/05/16 القرار رقم )2017-16-8( وتاريخ  املالية مبوجب  القرار رقم )شوق  املالية مبوجب  القرار رقم )شوق  املالية مبوجب  وق  ال� ال�ش هيئة  ش هيئة  صادرة عن جمل�صادرة عن جمل�ص ادرة عن جمل�شادرة عن جمل�ش ال�شركات ال� ال�شركات ال�شئحة حوكمة  شئحة حوكمة  التحديثات املتعلقة با ليتواكب مع جميع  التحديثات املتعلقة بابال�شركة  ليتواكب مع جميع  ابال�شركة 

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

ادية، وهناك سادية، وهناك سادية، وهناك  سزالت ا�سرت�سزالت ا�سرت� ركة للعديد من الفقرات سركة للعديد من الفقرات سركة للعديد من الفقرات التي ل س تطبيق ال�س تطبيق ال� اساساً أي�اأي�سأي�سأي� أي�ركات و أي�اأي�اركات واأي�ركات و أي�اأي�ركات و ركات وسركات وس سئحة حوكمة ال�سئحة حوكمة ال� يف  عليها يف  عليها يف ل سو�سو�س و�سو�س سركة بتطبيق جميع املواد الإلزامية املن�سركة بتطبيق جميع املواد الإلزامية املن� ركة بتطبيق جميع املواد الإلزامية املن�سركة بتطبيق جميع املواد الإلزامية املن�س سوقد التزمت ال�سوقد التزمت ال�

ركة على تهيئة متطلباتها للبدء يف تطبيقها وهي على النحو التايل:سركة على تهيئة متطلباتها للبدء يف تطبيقها وهي على النحو التايل:سركة على تهيئة متطلباتها للبدء يف تطبيقها وهي على النحو التايل: سادية تعمل ال�سادية تعمل ال� ادية تعمل ال�سادية تعمل ال�س س�سرت�س�سرت� عدد من الفقرات ال
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الفقرات االسرتشادية التي مل تطبق وأسباب عدم التطبيق

أسباب عدم التطبيقالنص عنوان املادة رقم املادة / الفقرة

الفقرة )ب( من املادة 
الرابعة واخلمسون

ب( يجب اأن يكون رئي�ص جلنة املراجعة ع�شوًا م�شتقًاتكوين جلنة املراجعة 

عني رئي�ص جلنة املراجعة م�شتقا اىل اأن ان�شم خال العام 2021م اىل 

ع�شوية جمل�ص اإدارة �شركة مدرجة )عميل جتاري ل�شركة تكوين( وقد 

ابلغ رئي�ص اللجنة عن ع�شويته اجلديدة خال العام 2021م ومن ثم مت 

تعديل �شفة الع�شوية اىل غري تنفيذي، ومن اجلدير بالذكر اأن من بني 

اأع�شاء جلنة املراجعة ع�شو جمل�ص اإدارة م�شتقل.

املادة السبعون واحلادية 
والسبعون والثانية 

والسبعون

تشكيل جلنة اخملاطر 

واختصاصاتها 

واجتماعاتها

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

املخاطر( يكون رئي�شها وغالبية اأع�شائها من اأع�شاء جمل�ص الإدارة غري 

التنفيذيني، وي�شرتط 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. تتكون من:

1-  ع�شو جمل�ص الإدارة املنتدب – رئي�ص

2-  الرئي�ص املايل – ع�شو 

3-   مدير عاقات امل�شتثمرين وال�شوؤون القانونية – ع�شو 

4-   مدير املراجعة الداخلية - ع�شو

يت�شمن نظام احلوكمة يف �شركة تكوين لئحة خا�شة بلجنة املخاطر 

معتمدة من اجلمعية العامة.

 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
 والثمانون

حتفيز العاملني

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

على اأن تت�شمن -ب�شفة خا�شة -ما يلي: 

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.

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.

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.
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أسباب عدم التطبيقالنص عنوان املادة رقم املادة / الفقرة

املادة السابعة
 والثمانون 

املسؤولية االجتماعية

إقامة اإقامة إقامة  إقامة ة تكفل  إقامة ة تكفل  ة تكفل شة تكفل ش شيا�شيا� يا�شيا�ش ش�ش�  –� –� ص على اقرتاح جمل�ص على اقرتاح جمل�ص الإدارة ًبناًءبناًء بناء– بناء–  ع اجلمعية العامة العادية شع اجلمعية العامة العادية شع اجلمعية العامة العادية  شت�شت�

اع شاع شاع  ش تطوير الأو�ش تطوير الأو� صبو املجتمع اىل حتقيقها بغر�صبو املجتمع اىل حتقيقها بغر�ص بو املجتمع اىل حتقيقها بغر�شبو املجتمع اىل حتقيقها بغر�ش أهدافها والأهداف التي ي�اأهدافها والأهداف التي ي�شأهدافها والأهداف التي ي�شأهدافها والأهداف التي ي� التوازن بني 

ادية للمجتمع.شادية للمجتمع.شادية للمجتمع. شقت�شقت� الجتماعية وال

ادي يف خدمة شادي يف خدمة شادي يف خدمة  شقت�شقت� ع اشع اشع ال أجنزت ال�شركة تطوير الو�اأجنزت ال�شركة تطوير الو�شأجنزت ال�شركة تطوير الو�شأجنزت ال�شركة تطوير الو�

أبحاث تطوير منتجات خدمت املجتمع اأبحاث تطوير منتجات خدمت املجتمع أبحاث تطوير منتجات خدمت املجتمع  ااملجتمع من خااملجتمع من خال 

ناعة شناعة شناعة  شاثناء جائحة كرونا يف انتاج املادة اخلام ل�شاثناء جائحة كرونا يف انتاج املادة اخلام ل�

الكمامات.

تمرة يف تطوير برامج شتمرة يف تطوير برامج شتمرة يف تطوير برامج  ش تزال برامج ال�شركة م�ش تزال برامج ال�شركة م� لولول

ئولية الإجتماعية شئولية الإجتماعية شئولية الإجتماعية  شامل�شامل�

املادة الثامنة 
والثمانون 

مبادرات العمل 

االجتماعي 

اائل الاائل الازمة لطرح مبادرات ال�شركة يف جمال  ائل الشائل الش ش الإدارة الربامج ويحدد الو�ش الإدارة الربامج ويحدد الو� صع جمل�صع جمل�ص ع جمل�شع جمل�ش ش   ي�ش   ي�

العمل الجتماعي، وي�شمل ذلك ما يلي:

أداء ال�شركة مبا تقدمه من مبادرات يف العمل ااأداء ال�شركة مبا تقدمه من مبادرات يف العمل اأداء ال�شركة مبا تقدمه من مبادرات يف العمل الجتماعي،        جتماعي،         صؤ�شرات قيا�صؤ�شرات قيا�ص تربط  ؤ�شرات قيا�وؤ�شرات قيا�و وع موع م ع مشع مش ش-   و�ش-   و� 1

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

ؤولية اشوؤولية اشوؤولية الجتماعية التي تتبناها ال�شركة للعاملني فيها وتوعيتهم جتماعية التي تتبناها ال�شركة للعاملني فيها وتوعيتهم  أهداف امل�اأهداف امل�شوأهداف امل�شوأهداف امل� اح عن شاح عن شاح عن  ش-  الإف�ش-  الإف� 2

وتثقيفهم بها.

لة شلة شلة  شجتماعية يف التقارير الدورية ذات ال�شجتماعية يف التقارير الدورية ذات ال� ؤولية اشوؤولية اشوؤولية ال شواح عن خطط حتقيق امل�شواح عن خطط حتقيق امل� اح عن خطط حتقيق امل�شاح عن خطط حتقيق امل�ش ش-   الإف�ش-   الإف� 3

أن�شطة ال�شركة.اأن�شطة ال�شركة.اأن�شطة ال�شركة. اباب

ؤولية اشوؤولية اشوؤولية الجتماعية لل�شركة. شوع برامج توعية للمجتمع للتعريف بامل�شوع برامج توعية للمجتمع للتعريف بامل� ع برامج توعية للمجتمع للتعريف بامل�شع برامج توعية للمجتمع للتعريف بامل�ش ش-   و�ش-   و� 4

إليه يف تطبيق املادة اإليه يف تطبيق املادة إليه يف تطبيق املادة  إليه يف تطبيق املادة من نطاق التطوير امل�شار  إليه يف تطبيق املادة من نطاق التطوير امل�شار  من نطاق التطوير امل�شار شمن نطاق التطوير امل�شار ش شتدخل �شتدخل �

أعاأعاأعاأعاه.  )87(

املادة اخلامسة 
والتسعون

تشكيل جلنة حوكمة 

الشركات

إليها اإليها إليها  أن يفو�اأن يفو�صأن يفو�صأن يفو�ص ة بحوكمة ال�شركات، فعليه شة بحوكمة ال�شركات، فعليه شة بحوكمة ال�شركات، فعليه  ش الإدارة جلنة خمت�ش الإدارة جلنة خمت� صيف حال ت�شكيل جمل�صيف حال ت�شكيل جمل�ص

اعني من هذه الاعني من هذه الائحة، وعلى هذه  عني من هذه الشعني من هذه الش شات املقررة مبوجب املادة الرابعة والت�شات املقررة مبوجب املادة الرابعة والت� ات املقررة مبوجب املادة الرابعة والت�شات املقررة مبوجب املادة الرابعة والت�ش شا�شا� ا�شا�ش شخت�شخت� ال

نوياشنوياشنويًا على  ش الإدارة �ش الإدارة � صأن تطبيقات احلوكمة، وتزويد جمل�صأن تطبيقات احلوكمة، وتزويد جمل�ص أن تطبيقات احلوكمة، وتزويد جمل�اأن تطبيقات احلوكمة، وتزويد جمل�ا اوعات ب�شاوعات ب�ش وعات ب�ششوعات ب�شش أي مو�اأي مو�شأي مو�شأي مو� اللجنة متابعة 

إليها.اإليها.إليها. إليها.ل  إليها.ل  ل شل ش شيات التي تتو�شيات التي تتو� يات التي تتو�شيات التي تتو�ش شالأقل، بالتقارير والتو�شالأقل، بالتقارير والتو�

إدارة اإدارة إدارة  إدارة م حوكمة ال�شركات تابع  إدارة م حوكمة ال�شركات تابع  م حوكمة ال�شركات تابع شم حوكمة ال�شركات تابع ش شيوجد لدى ال�شركة ق�شيوجد لدى ال�شركة ق�

ؤون القانونية يقوم بتطبيق وؤون القانونية يقوم بتطبيق وؤون القانونية يقوم بتطبيق  وتثمرين وال�شوتثمرين وال�ش تثمرين وال�ششتثمرين وال�شش شقات امل�شقات امل� اعاعا

صاحلوكمة الفعالة وترفع التقارير ملجل�صاحلوكمة الفعالة وترفع التقارير ملجل�ص الإدارة دوريا، 

وال�شركة مهيئة ملتطلبات املادة.
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 )2 و 3( أس��ماء أعض��اء جمل��س اإلدارة وأعضاء اللج��ان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم احلالية والس��ابقة ومؤهالتهم وخرباتهم. وأس��ماء 
الشركات داخل اململكة و خارجها التي يكون عضو جملس اإلدارة عضوًا يف جمالس إدارتها احلالية و السابقة 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   – بة شبة شبة  حما� علوم  حما�ش  علوم  ش  صبكالوريو�صبكالوريو�ص -

عودية، عام شعودية، عام شعودية، عام 1997م. شالعربية ال�شالعربية ال�

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

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

اء للخدمات الطبية(شاء للخدمات الطبية(شاء للخدمات الطبية( شاء ) الأح�شاء ) الأح� اء ) الأح�شاء ) الأح�ش شت�شفى الأح�شت�شفى الأح� ت�شفى الأح�شت�شفى الأح�ش إدارة �شركة م�اإدارة �شركة م�شإدارة �شركة م�شإدارة �شركة م� ص جمل�ص جمل�ص ص- رئي�ص- رئي�ص

شات�شفى ال�شات�شفى ال�شام للخدمات الطبية. ت�شفى ال�شت�شفى ال�ش إدارة �شركة م�اإدارة �شركة م�شإدارة �شركة م�شإدارة �شركة م� ص جمل�ص جمل�ص ص- رئي�ص- رئي�ص

اء.شاء.شاء. شحمافظة الأح�شحمافظة الأح� حمافظة الأح�– حمافظة الأح�–  ة ندى العاملية شة ندى العاملية شة ندى العاملية  إدارة مدر�اإدارة مدر�شإدارة مدر�شإدارة مدر� ص جمل�ص جمل�ص ص- رئي�ص- رئي�ص

ر.شر.شر. شم�شم� م�– م�–  تيكية شتيكية شتيكية  ش�ش� اناعات الباناعات البا ناعات البشناعات البش إدارة �شركة نيومارينا لل�اإدارة �شركة نيومارينا لل�شإدارة �شركة نيومارينا لل�شإدارة �شركة نيومارينا لل� ص جمل�ص جمل�ص ص- رئي�ص- رئي�ص

عودية.شعودية.شعودية. ش الغرف ال�ش الغرف ال� صو اللجنة الوطنية ملنتجي الألبان،- جمل�صو اللجنة الوطنية ملنتجي الألبان،- جمل�ص و اللجنة الوطنية ملنتجي الألبان،- جمل�شو اللجنة الوطنية ملنتجي الألبان،- جمل�ش ش- ع�ش- ع�

صو جمل�صو جمل�ص املنطقة ال�شرقية. و جمل�شو جمل�ش ش- ع�ش- ع�

ناعي. اميكوشناعي. اميكوشناعي. اميكو شويق ال�شويق ال� ويق ال�شويق ال�ش ش- املدير - �شركة العثمان للت�ش- املدير - �شركة العثمان للت�

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

تيك.شتيك.شتيك. ش�ش� ا- مدير عام �شركة حممد العثمان للبا- مدير عام �شركة حممد العثمان للبا

اف.شاف.شاف. ش�ش�  –� –� جة املتطورة شجة املتطورة شجة املتطورة  شن�شن� نع اشنع اشنع ال ش املدير -  �شركة م�ش املدير -  �شركة م�

تيكو.شتيكو.شتيكو. ش�ش� ابابا ب– ب–  عودية لأنظمة التغليف شعودية لأنظمة التغليف شعودية لأنظمة التغليف  شتيك ال�شتيك ال� تيك ال�شتيك ال�ش ش�ش� ا- املدير - �شركة با- املدير - �شركة با

ال�شرق.– ال�شرق.– ال�شرق. تيكية شتيكية شتيكية  ش�ش� اناعات الباناعات البا ناعات البشناعات البش ش- املدير - �شركة ال�شرق لل�ش- املدير - �شركة ال�شرق لل�

ياحة والآثار(.شياحة والآثار(.شياحة والآثار(. ش) الهيئة العامة لل�ش) الهيئة العامة لل� ) الهيئة العامة لل�– ) الهيئة العامة لل�–  اء شاء شاء  شياحية يف حمافظة الأح�شياحية يف حمافظة الأح� ياحية يف حمافظة الأح�شياحية يف حمافظة الأح�ش ش التنمية ال�ش التنمية ال� صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش ش- ع�ش- ع�

) د ( عضوية اللجان بشركة تكوين: 

ناعات.شناعات.شناعات. أي من جلان �شركة تكوين املتطورة لل�اأي من جلان �شركة تكوين املتطورة لل�شأي من جلان �شركة تكوين املتطورة لل�شأي من جلان �شركة تكوين املتطورة لل� أو رئي�اأو رئي�صأو رئي�صأو رئي�ص جلنة يف  واشواشوًا ش ع�ش ع� صلي�صلي�ص
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)هـ( أسماء الشركات التي يكون عبد احملسن بن حممد العثمان عضو جملس إدارة فيها يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها:

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

ةشةشة اهمة مقفلةشاهمة مقفلةشاهمة مقفلةداخل  ش�شركة العثمان القاب�ش�شركة العثمان القاب� اهمة مقفلةشاهمة مقفلةشاهمة مقفلةداخل �شركة بيان العقارية شم�شم� شم�شم�

ناعات شناعات شناعات  اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل ش�شركة تكوين املتطورة لل�ش�شركة تكوين املتطورة لل� أيان(اأيان(أيان(شم�شم� اء للتنمية ( شاء للتنمية ( شاء للتنمية (  اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل ش�شركة الأح�ش�شركة الأح� شم�شم�

اهمة مقفلةشاهمة مقفلةشاهمة مقفلةداخل شا�شركة ال�شا�شركة ال�شام للخدمات الطبية حراء اخلليج للكيماوياتشحراء اخلليج للكيماوياتشحراء اخلليج للكيماوياتشم�شم� ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخلش�شركة �ش�شركة � شم�شم�

اء للخدمات الطبية شاء للخدمات الطبية شاء للخدمات الطبية  اهمة مقفلة شاهمة مقفلة شاهمة مقفلة داخل ش�شركة الأح�ش�شركة الأح� شم�شم�
ناعات شناعات شناعات  ش�شركة ال�شرق لل�ش�شركة ال�شرق لل�

تيكيةشتيكيةشتيكية ش�ش� االباالبا
ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخل شم�شم�

تيكية شتيكية شتيكية  ش�ش� اناعات الباناعات البا ناعات البشناعات البش اهمة مقفلة شاهمة مقفلة شاهمة مقفلة خارجش�شركة نيومارينا لل�ش�شركة نيومارينا لل� شم�شم�
عوديةشعوديةشعودية شتك ال�شتك ال� تك ال�شتك ال�ش ش�ش� ا�شركة با�شركة با

 لأنظمة التغليف
ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخل شم�شم�

ناعيشناعيشناعي شويق ال�شويق ال� ويق ال�شويق ال�ش ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخلش�شركة العثمان للت�ش�شركة العثمان للت� جة املتطورةشجة املتطورةشجة املتطورةشم�شم� شنع الأن�شنع الأن� نع الأن�شنع الأن�ش ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخلش�شركة م�ش�شركة م� شم�شم�

ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخل �شركة الريادة الأوىل شم�شم�

ناعة شناعة شناعة  ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخلش�شركة تعزيز املتقدمة لل�ش�شركة تعزيز املتقدمة لل� شم�شم�

أنظمة حلول الأعمال اأنظمة حلول الأعمال أنظمة حلول الأعمال  ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخل �شركة  شم�شم�

ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخل�شركة جمموعة العثمان للتطوير شم�شم�

ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخل ا�شركة تا�شركة تال العقارية  شم�شم�

ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخل�شركة جمموعة العثمان املتقدمة شم�شم�

نيع الزراعيشنيع الزراعيشنيع الزراعي شإنتاج والت�شإنتاج والت� إنتاج والت�اإنتاج والت�ا ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخلا�شركة العثمان لا�شركة العثمان ل شم�شم�
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األستاذ/ صالح بن حسن العفالق
نائب رئيس جملس اإلدارة 

أ(  املؤهالت:
عوديةشعوديةشعودية شل - ال�شل - ال� ل - ال�شل - ال�ش ش يف العلوم الإدارية جامعة امللك في�ش يف العلوم الإدارية جامعة امللك في� صبكالوريو�صبكالوريو�ص -

لفيك -الولفيك -الوليات املتحدة المريكية فيك -الوشفيك -الوش شياتل با�شياتل با� ياتل با�شياتل با�ش شتري تطوير املوارد الب�شرية جامعة �شتري تطوير املوارد الب�شرية جامعة � تري تطوير املوارد الب�شرية جامعة �شتري تطوير املوارد الب�شرية جامعة �ش شماج�شماج� -

ب( الوظائف احلالية
إدارةاإدارةإدارة صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش شة - �شريك وع�شة - �شريك وع� ة - �شريك وع�شة - �شريك وع�ش ش�شركة الكفاح القاب�ش�شركة الكفاح القاب� -

إدارةاإدارةإدارة صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش ش�شركة نور كابيتال -  ع�ش�شركة نور كابيتال -  ع� -

صو جمل�صو جمل�ص الإدارة و جمل�شو جمل�ش ش�شركة تكوين - ع�ش�شركة تكوين - ع� -

و املنتدبشو املنتدبشو املنتدب ش�شركة متويل الأوىل الع�ش�شركة متويل الأوىل الع� -

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

صو  جمل�صو  جمل�ص الإدارة و  جمل�شو  جمل�ش شع�شع� ع�– ع�–  أيان( اأيان( أيان(  اء للتنمية)شاء للتنمية)شاء للتنمية) شح�شح� �شركة ال  -

ص جمل�ص جمل�ص الإدارة صياحة والرتفيه -   رئي�صياحة والرتفيه -   رئي�ص ياحة والرتفيه -   رئي�شياحة والرتفيه -   رئي�ش شاء لل�شاء لل� اء لل�شاء لل�ش شح�شح� �شركة ال  -

إدارةاإدارةإدارة صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش إبدار- ع�اإبدار- ع�شإبدار- ع�شإبدار- ع� إبدار- ع�رف  إبدار- ع�رف  رف شرف ش شم�شم�  -

د( ـ عضوية اللجان:
آت ب�شركة تكوين منذ يناير اآت ب�شركة تكوين منذ يناير آت ب�شركة تكوين منذ يناير 2020 حتى تاريخه آت ب�شركة تكوين منذ يناير و جلنة الرت�شيحات واملكاف آت ب�شركة تكوين منذ يناير اآت ب�شركة تكوين منذ يناير او جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ب�شركة تكوين منذ يناير و جلنة الرت�شيحات واملكاف آت ب�شركة تكوين منذ يناير اآت ب�شركة تكوين منذ يناير و جلنة الرت�شيحات واملكاف و جلنة الرت�شيحات واملكافشو جلنة الرت�شيحات واملكافش شع�شع�

و جلنة املراجعة  من تاريخ شو جلنة املراجعة  من تاريخ شو جلنة املراجعة  من تاريخ 2020/10/7م وحتى تاريخ 2021/03/22م. شع�شع�

صرئي�صرئي�ص جلنة املراجعة من تاريخ 2021/03/22م وحتى تاريخه.

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

ةشةشة ؤولية حمدودةشوؤولية حمدودةشوؤولية حمدودةداخل  ش�شركة الكفاح القاب�ش�شركة الكفاح القاب� أيان(اأيان(أيان(شوم�شوم� اء للتنمية )شاء للتنمية )شاء للتنمية ) اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل ش�شركة الأح�ش�شركة الأح� شم�شم�

ناعات شناعات شناعات  اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل ش�شركة تكوين املتطورة لل�ش�شركة تكوين املتطورة لل� إبداراإبدارإبدارشم�شم� إبداررف  إبداررف  رف شرف ش اهمة مقفله شاهمة مقفله شاهمة مقفله خارجشم�شم� شم�شم�

اهمة مقفلةشاهمة مقفلةشاهمة مقفلةداخل �شركة متويل الأوىل  ياحة     شياحة     شياحة     شم�شم� شاء لل�شاء لل� اء لل�شاء لل�ش شح�شح� اهمة مقفله شاهمة مقفله شاهمة مقفله داخل       �شركة ال شم�شم�

اهمة مقفله شاهمة مقفله شاهمة مقفله خارج�شركة نور كابيتال شم�شم�

أرباح املاليةاأرباح املاليةأرباح املالية اهمة مقفله شاهمة مقفله شاهمة مقفله داخل �شركة  شم�شم�

هـ( أسماء الشركات التي يكون األستاذ صالح بن حسن العفالق  عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها
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األستاذ/ جورج انطونيوس إبراهام
عضو جملس اإلدارة

أ(  املؤهالت:
بريوت، لبنان عام – بريوت، لبنان عام – بريوت، لبنان عام 1981م. نت جوزف شنت جوزف شنت جوزف  شجامعة �شجامعة � جامعة �– جامعة �–  أعمال اأعمال أعمال  إدارة اإدارة إدارة  إدارة  مالية و إدارة  مالية و صبكالوريو�صبكالوريو�ص -

ب( الوظائف احلالية
أعمال.اأعمال.أعمال. رجل  -

ناعات.شناعات.شناعات. إدارة �شركة تكوين املتطورة لل�اإدارة �شركة تكوين املتطورة لل�شإدارة �شركة تكوين املتطورة لل�شإدارة �شركة تكوين املتطورة لل� صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش شع�شع� -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
قطاع  يف  تعمل  مقفلة،  قطاع شاهمة  يف  تعمل  مقفلة،  قطاع شاهمة  يف  تعمل  مقفلة،  اهمة  م� -�شركة  م�شة  -�شركة  شة  م�ش -�شركة  م�شة  -�شركة  ة  القاب� العثمان  �شركة  يف  القاب�شت�شارين  العثمان  �شركة  يف  شت�شارين  القاب�ش العثمان  �شركة  يف  القاب�شت�شارين  العثمان  �شركة  يف  ت�شارين  امل� امل�شكبري  شكبري  -

تثمار )شتثمار )شتثمار )2009-2018م(.  ش�ش� ناعات الغذائية والكيميائية واشناعات الغذائية والكيميائية واشناعات الغذائية والكيميائية وال شال�شال�

ؤولية حمدودة، تعمل شوؤولية حمدودة، تعمل شوؤولية حمدودة، تعمل  شوة -�شركة ذات م�شوة -�شركة ذات م� ة -�شركة ذات م�شة -�شركة ذات م�ش شتيك يف �شركة العثمان القاب�شتيك يف �شركة العثمان القاب� تيك يف �شركة العثمان القاب�شتيك يف �شركة العثمان القاب�ش ش�ش� ام البام البا م البشم البش شمدير عام ق�شمدير عام ق� -

تثمار،)شتثمار،)شتثمار،)2000-2008م(. ش�ش� ناعات الغذائية والكيميائية واشناعات الغذائية والكيميائية واشناعات الغذائية والكيميائية وال شيف قطاع ال�شيف قطاع ال�

ؤولية شوؤولية شوؤولية  م� ذات  -�شركة  )ندى(  الزراعي  م�شونيع  ذات  -�شركة  )ندى(  الزراعي  شونيع  م�ش ذات  -�شركة  )ندى(  الزراعي  م�شنيع  ذات  -�شركة  )ندى(  الزراعي  نيع  والت� والت�شإنتاج  شإنتاج  والت�ا والت�اإنتاج  إنتاج  ل العثمان  �شركة  يف  العام  لااملدير  العثمان  �شركة  يف  العام  ااملدير  -

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

رتالية، تعمل يف شرتالية، تعمل يف شرتالية، تعمل يف  أ�اأ�شأ�شأ� ؤولية شوؤولية شوؤولية حمدودة  شواملدير العام يف �شركة بويل كنج ماركتينج -�شركة ذات م�شواملدير العام يف �شركة بويل كنج ماركتينج -�شركة ذات م� -

تثمار، )شتثمار، )شتثمار، )1993-1998م(. ش�ش� قطاع ال

ويق شويق شويق  شؤولية حمدودة، تعمل يف قطاع ت�شؤولية حمدودة، تعمل يف قطاع ت� ؤولية حمدودة، تعمل يف قطاع ت�شوؤولية حمدودة، تعمل يف قطاع ت�شو شوأثاث -�شركة ذات م�شوأثاث -�شركة ذات م� أثاث -�شركة ذات م�اأثاث -�شركة ذات م�ا امدير امل�شاريع يف �شركة املطلق لامدير امل�شاريع يف �شركة املطلق ل -

ناعة الأثاث، )شناعة الأثاث، )شناعة الأثاث، )1983-1987م(. شو�شو�

ؤولية حمدودة، تعمل يف قطاع شوؤولية حمدودة، تعمل يف قطاع شوؤولية حمدودة، تعمل يف قطاع  أوجيه املحدودة -�شركة ذات م�اأوجيه املحدودة -�شركة ذات م�شوأوجيه املحدودة -�شركة ذات م�شوأوجيه املحدودة -�شركة ذات م� عودي شعودي شعودي  شب يف �شركة �شب يف �شركة � ب يف �شركة �شب يف �شركة �ش شحما�شحما� -

لاملقاولاملقاولت، )1982-1983م( 

د(ـ عضوية اللجان:
مرب شمرب شمرب 2018م شم اىل دي�شم اىل دي� و اللجنة التنفيذية من نوفمربشو اللجنة التنفيذية من نوفمربشو اللجنة التنفيذية من نوفمرب2011 شع�شع� -

صرئي�صرئي�ص اللجنة التنفيذية من يناير 2019م حتى يونية 2020. -

صرئي�صرئي�ص اللجنة التنفيذية من اكتوبر 2021 حتى تاريخه.  -

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

ناعات شناعات شناعات  اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل ش�شركة تكوين املتطورة لل�ش�شركة تكوين املتطورة لل� تيكية شتيكية شتيكية شم�شم� ش�ش� اناعات الباناعات البا ناعات البشناعات البش اهمة مقفلة شاهمة مقفلة شاهمة مقفلة خارجش�شركة نيومارينا لل�ش�شركة نيومارينا لل� شم�شم�

ةشةشة اهمة مقفلةشاهمة مقفلةشاهمة مقفلةداخل  ش�شركة العثمان القاب�ش�شركة العثمان القاب� شم�شم�

هـ( 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:
ويق، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن شويق، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن شويق، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 1994م. ش يف الت�ش يف الت� صبكالوريو�صبكالوريو�ص -

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

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

عودية باململكة العربية شعودية باململكة العربية شعودية باململكة العربية  شت ال�شت ال� اشاشال شت�شت� صالرئي�صالرئي�ص التنفيذي لعمليات �شركة ال - 

عودية )شعودية )شعودية )2000-2013م(. ش       ال�ش       ال�

اب( )شاب( )شاب( )1995-2000م( شعودي الربيطاين )�شعودي الربيطاين )� عودي الربيطاين )�شعودي الربيطاين )�ش شلبنك ال�شلبنك ال�  - ا

دـ ( عضوية اللجان:
و اللجنة التنفيذيةشو اللجنة التنفيذيةشو اللجنة التنفيذية شع�شع� -

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

ناعات شناعات شناعات  اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل ش�شركة تكوين املتطورة لل�ش�شركة تكوين املتطورة لل� ؤية احلديثة وؤية احلديثة وؤية احلديثة شم�شم� ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةخارجخارجو�شركة الرو�شركة الر شم�شم�

STC عودية شعودية شعودية شت ال�شت ال� اشاشال شت�شت� اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل�شركة ال ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةخارج خارج خارج �شركة خدمات الطاقة شم�شم� شم�شم�

أمنياأمنياأمني اء للتاء للت اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل ل�شركة ول�شركة ول إبراهيم �شاكر اإبراهيم �شاكر إبراهيم �شاكر إبراهيم �شاكر إبراهيم �شاكر شم�شم� إبراهيم �شاكر ن غازي ن غازي ن غازي  إبراهيم �شاكر إبراهيم �شاكر ن غازي  إبراهيم �شاكر إبراهيم �شاكر ن غازي  إبراهيم �شاكر ن غازي  ن غازي شن غازي ش اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل ش�شركة احل�ش�شركة احل� شم�شم�

ناعات الكهربائيةشناعات الكهربائيةشناعات الكهربائية اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخلش�شركة ال�ش�شركة ال� يلكو شيلكو شيلكو شم�شم� ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخل ش�شركة �ش�شركة � شم�شم�

ىشىشى شناعات العي�شناعات العي� ناعات العي�شناعات العي�ش اهمة مقفلةشاهمة مقفلةشاهمة مقفلةداخلش�شركة �ش�شركة � ال شال شال شم�شم� شت�شت� ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخل �شركة مراكز ال شم�شم�

تيكية شتيكية شتيكية  ش�ش� اناعات الباناعات البا ناعات البشناعات البش اهمة مقفلة شاهمة مقفلة شاهمة مقفلة خارجخارجش�شركة نيومارينا لل�ش�شركة نيومارينا لل� اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةخارجخارجفيفا الكويت شم�شم� شم�شم�

ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةخارج خارج فيفا البحرين  شم�شم�

Cell- C ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةخارج خارج شم�شم�

Avea ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةخارج خارج شم�شم�

Turk Telekom ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةخارج خارج شم�شم�

Intigral ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةخارج خارج شم�شم�

هـ( 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:
بة، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.شبة، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.شبة، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. ش يف املحا�ش يف املحا� صبكالوريو�صبكالوريو�ص -

ب( الوظائف احلالية
أعمال اأعمال أعمال  رجل 

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
اب.شاب.شاب. شبنك �شبنك � بنك �– بنك �–  غرية شغرية شغرية  شطة وال�شطة وال� طة وال�شطة وال�ش شات املتو�شات املتو� ات املتو�شات املتو�ش ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و وطة واملوطة وامل طة واملشطة واملش شمدير عام ال�شركات املتو�شمدير عام ال�شركات املتو� -

تثمار.شتثمار.شتثمار. ش�ش� ا�شركة الأول لا�شركة الأول لا �شركة الأول ل– �شركة الأول ل–  ناديق شناديق شناديق  إدارة ال�اإدارة ال�شإدارة ال�شإدارة ال� ص جمل�ص جمل�ص صرئي�صرئي�ص -

ي شي شي 1995م. شعودي الفرن�شعودي الفرن� عودي الفرن�شعودي الفرن�ش شء يف البنك ال�شء يف البنك ال� اقات العماقات العما امدير عامدير عا -

ون عام شون عام شون عام 1997م. أندر�اأندر�شأندر�شأندر� آرثر اآرثر آرثر  أول يف اأول يف أول يف  مراجع  -

عودي الهولندي عام شعودي الهولندي عام شعودي الهولندي عام 2000م. شرفية ال�شركات بالبنك ال�شرفية ال�شركات بالبنك ال� رفية ال�شركات بالبنك ال�شرفية ال�شركات بالبنك ال�ش شم م�شم م� م م�شم م�ش شء ومدير ق�شء ومدير ق� اقات العماقات العما امدير عامدير عا -

عودي الربيطاين شعودي الربيطاين شعودي الربيطاين  شات باملنطقة ال�شرقيه يف البنك ال�شات باملنطقة ال�شرقيه يف البنك ال� ات باملنطقة ال�شرقيه يف البنك ال�شات باملنطقة ال�شرقيه يف البنك ال�ش ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و ورفية ال�شركات واملورفية ال�شركات وامل رفية ال�شركات واملشرفية ال�شركات واملش إدارة م�اإدارة م�شإدارة م�شإدارة م� إدارة م�مدير  إدارة م�مدير  -

عام 2007 م.

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

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

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

دـ(  عضوية اللجان:
بتمرب شبتمرب شبتمرب 2018 ش حتى �ش حتى � آت ب�شركة تكوين منذ نوفمرب اآت ب�شركة تكوين منذ نوفمرب آت ب�شركة تكوين منذ نوفمرب 2016 آت ب�شركة تكوين منذ نوفمرب و جلنة الرت�شيحات واملكاف آت ب�شركة تكوين منذ نوفمرب اآت ب�شركة تكوين منذ نوفمرب او جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ب�شركة تكوين منذ نوفمرب و جلنة الرت�شيحات واملكاف آت ب�شركة تكوين منذ نوفمرب اآت ب�شركة تكوين منذ نوفمرب و جلنة الرت�شيحات واملكاف و جلنة الرت�شيحات واملكافشو جلنة الرت�شيحات واملكافش شع�شع� -

آت من تاريخ اآت من تاريخ آت من تاريخ 2018/09/25م. آت من تاريخ  جلنة الرت�شيحات واملكاف آت من تاريخ اآت من تاريخ ا جلنة الرت�شيحات واملكافاآت من تاريخ  جلنة الرت�شيحات واملكاف آت من تاريخ اآت من تاريخ  جلنة الرت�شيحات واملكاف صرئي�صرئي�ص -

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

تثمارشتثمارشتثمار ش�ش� اهمة مقفلةشاهمة مقفلةشاهمة مقفلةداخل  ا�شركة الأول لا�شركة الأول لا اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل �شركة املتقدمة للبرتوكيماوياتشم�شم� شم�شم�

ناعات شناعات شناعات  اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل ش�شركة تكوين املتطورة لل�ش�شركة تكوين املتطورة لل� اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل ال�شركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(شم�شم� شم�شم�

ك(شك(شك( شت )م�شت )م� اط للكاباط للكابا ط للكابشط للكابش شو�شو� اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل �شركة ال�شرق ال شم�شم�

هـ( 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/ حسان عصام القباين
عضو جملس اإلدارة 

    

أ(  املؤهالت:
لالولالوليات املتحدة  إدارة الأعمال من جامعة اإدارة الأعمال من جامعة إدارة الأعمال من جامعة »بربداين« –  ل على �شهادات شل على �شهادات شل على �شهادات يف  شحا�شحا� -

را.شرا.شرا. شوي�شوي� وي�شوي�ش ش�ش�  “� “� لو روزية “ لو روزية “ لو روزية  الأمريكية UCLA و�شهادات من معهد 

ب( الوظائف احلالية
ام خريي قباينشام خريي قباينشام خريي قباين شجمموعة �شركة ع�شجمموعة �شركة ع� جمموعة �شركة ع�– جمموعة �شركة ع�–  ص جمل�ص جمل�ص الإدارة  صرئي�صرئي�ص -

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

ؤون �شركات املجموعة بتنوعهاوؤون �شركات املجموعة بتنوعهاوؤون �شركات املجموعة بتنوعها إدارة كافة �شاإدارة كافة �شوإدارة كافة �شوإدارة كافة �ش إدارة كافة �شو�شركاه  -  إدارة كافة �شو�شركاه  - 

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

ؤون �شركات املجموعةوؤون �شركات املجموعةوؤون �شركات املجموعة إدارة كافة �شاإدارة كافة �شوإدارة كافة �شوإدارة كافة �ش إدارة كافة �شقباين و�شركاه  -  إدارة كافة �شقباين و�شركاه  - 

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

قباين و�شركاه

اهياهيات الئتمانية - جمموعة �شركات  هيشهيش ش مدير الإدارة املالية  والت�ش مدير الإدارة املالية  والت� 1999 – 1998 -

ام خريي قباين و�شركاهشام خريي قباين و�شركاهشام خريي قباين و�شركاه شع�شع�

إن�شاءات اإن�شاءات اإن�شاءات  اام قباين و�شركاه لاام قباين و�شركاه ل ام قباين و�شركاه لشام قباين و�شركاه لش شيف �شركة ع�شيف �شركة ع� يف �شركة ع�– يف �شركة ع�–  1998– 1998– 1998 مدير تطوير الأعمال   1992 -

ام قباين و�شركاه ملواد الإن�شاء والتعمري شام قباين و�شركاه ملواد الإن�شاء والتعمري شام قباين و�شركاه ملواد الإن�شاء والتعمري  شع�شع� و�شركة ” و�شركة ” و�شركة “ BMC يانة املحدودةBMC يانة املحدودةBMC يانة املحدودة شيانة املحدودة ش شوال�شوال�

”Unitech املحدودة

دـ عضوية اللجان:
آت ب�شركة تكوين منذ يناير اآت ب�شركة تكوين منذ يناير آت ب�شركة تكوين منذ يناير 2020 حتى تاريخه. آت ب�شركة تكوين منذ يناير و جلنة الرت�شيحات واملكاف آت ب�شركة تكوين منذ يناير اآت ب�شركة تكوين منذ يناير او جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ب�شركة تكوين منذ يناير و جلنة الرت�شيحات واملكاف آت ب�شركة تكوين منذ يناير اآت ب�شركة تكوين منذ يناير و جلنة الرت�شيحات واملكاف و جلنة الرت�شيحات واملكافشو جلنة الرت�شيحات واملكافش شع�شع� -

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

ناعات شناعات شناعات  اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل ش�شركة تكوين املتطورة لل�ش�شركة تكوين املتطورة لل� أمنياأمنياأمنيشم�شم� اء للتاء للت اهمة مقفلةشاهمة مقفلةشاهمة مقفلةداخل ل�شركة ول�شركة ول شم�شم�

هـ( أسماء الشركات التي يكون األستاذ حسان عصام القباين  عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها
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الكيان القانوينداخل /  خارج    اململكةاسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل /  خارج اململكةاسم الشركات احلالية 

ناعات شناعات شناعات  اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل ش�شركة تكوين املتطورة لل�ش�شركة تكوين املتطورة لل� شم�شم�

ناعة الورق شناعة الورق شناعة الورق  اهمة مقفلةشاهمة مقفلةشاهمة مقفلةداخل شال�شركة العربية ل�شال�شركة العربية ل� شم�شم�

ة شة شة  ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخل ش�شركة مداد القاب�ش�شركة مداد القاب� شم�شم�

املهندس/إبراهيم بن يوسف املبارك
عضو جملس اإلدارة 

أ(  املؤهالت:
ة الكهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنشة الكهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنشة الكهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ش يف الهند�ش يف الهند� صبكالوريو�صبكالوريو�ص -

والعلوم  اد شاد شاد  شقت�شقت� لا لندن  كلية  من  لالوكية  لندن  كلية  من  الوكية  لش لندن  كلية  من  لشلوكية  لندن  كلية  من  لوكية  ال� ال�شادية  شادية  ال�ش ال�شادية  ادية  شقت�شقت� ال العلوم  يف  اشتري  العلوم  يف  اشتري  العلوم  يف  تري  شماج�شماج� -

ية شية شية  شيا�شيا� يا�شيا�ش شال�شال�

ب( الوظائف احلالية
صة - نائب الرئي�صة - نائب الرئي�ص ة - نائب الرئي�شة - نائب الرئي�ش ش�شركة الفوزان القاب�ش�شركة الفوزان القاب� -

إدارةاإدارةإدارة صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش شناعة الورق - ع�شناعة الورق - ع� ناعة الورق - ع�شناعة الورق - ع�ش شال�شركة العربية ل�شال�شركة العربية ل� -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
مان شمان شمان  وال� للتمكني  الوزارة  وكيل   - وال�شجتماعية  للتمكني  الوزارة  وكيل   - شجتماعية  ال والتنمية  الب�شرية  املوارد  وزارة  -

الجتماعي

نيع احلديد - املدير التنفيذيشنيع احلديد - املدير التنفيذيشنيع احلديد - املدير التنفيذي ش �شركة امناء لت�ش �شركة امناء لت� -

دـ عضوية اللجان:
و جلنة املراجعة  من تاريخ شو جلنة املراجعة  من تاريخ شو جلنة املراجعة  من تاريخ 2021/04/29م وحتى تاريخه. شع�شع� -

هـ( أسماء الشركات التي يكون املهندس إبراهيم بن يوسف املبارك  عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها
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)1(  أعضاء جلنة املراجعة من خارج أعضاء جملس اإلدارة

أ(  املؤهالت:
عام   - الأمريكية  املتحدة  بالوليات  بالولنت  لنت  بالوش بالوشنت  نت  هيو� جامعة   - هيو�شاء  جامعة   - شاء  هيو�ش جامعة   - هيو�شاء  جامعة   - اء  والإح� والإح�شاد  شاد  والإح�ش والإح�شاد  اد  شقت�شقت� ال يف  دكتوراه  -

1994م.

عودية - شعودية - شعودية -  إدارة الأعمال - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة العربية ال�اإدارة الأعمال - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة العربية ال�شإدارة الأعمال - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة العربية ال�شإدارة الأعمال - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة العربية ال� إدارة الأعمال - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة العربية ال�يف  إدارة الأعمال - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة العربية ال�يف  يف تري يف تري  تري شتري ش شماج�شماج� -

عام 1987م.

العربية  باململكة  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة   - العربية شناعية  باململكة  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة   - العربية شناعية  باململكة  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة   - ناعية  ال� الإدارة  يف  ال�ش  الإدارة  يف  ش  صبكالوريو�صبكالوريو�ص -

عودية - عام شعودية - عام شعودية - عام 1985م. شال�شال�

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

عودية.شعودية.شعودية. شالظهران ، اململكة العربية ال�شالظهران ، اململكة العربية ال�

صت خمتلفة كالتدري�صت خمتلفة كالتدري�ص والبحث العلمي وخدمة املجتمع. تحقاق يف جماشتحقاق يف جماشتحقاق يف جمال ش�ش� عدد من جوائز ال -

ب( اخلربات و الوظائف السابقة
ناعية ، جامعة امللك فهد شناعية ، جامعة امللك فهد شناعية ، جامعة امللك فهد  شاد ، كلية الإدارة ال�شاد ، كلية الإدارة ال� اد ، كلية الإدارة ال�شاد ، كلية الإدارة ال�ش شقت�شقت� م املالية واشم املالية واشم املالية وال ش ق�ش ق� ص : رئي�ص : رئي�ص �ه�ه� 1424 -1416 -

عودية . شعودية . شعودية .  شللبرتول واملعادن ، الظهران ،  اململكة العربية ال�شللبرتول واملعادن ، الظهران ،  اململكة العربية ال�

الإدارة  كلية   ، الإدارة شاد  كلية   ، الإدارة شاد  كلية   ، اد  شقت�شقت� ال املالية  اشم  املالية  اشم  املالية  م  ق�  ، املالية  العلوم  يف  م�شارك  ق�شتاذ   ، املالية  العلوم  يف  م�شارك  شتاذ  ق�ش  ، املالية  العلوم  يف  م�شارك  ق�شتاذ   ، املالية  العلوم  يف  م�شارك  تاذ  ا�  : ا�ش   : ش  �ه�ه� 1437-  1422 -

عودية .  شعودية .  شعودية .   ش، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ، الظهران ،  اململكة العربية ال�ش، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ، الظهران ،  اململكة العربية ال� ناعية شناعية شناعية  شال�شال�

ناعية، جامعة امللك شناعية، جامعة امللك شناعية، جامعة امللك  شاد، كلية الإدارة ال�شاد، كلية الإدارة ال� اد، كلية الإدارة ال�شاد، كلية الإدارة ال�ش شقت�شقت� م املالية اشم املالية اشم املالية ال شاعد، ق�شاعد، ق� اعد، ق�شاعد، ق�ش شتاذ م�شتاذ م� تاذ م�شتاذ م�ش أ�اأ�شأ�شأ� �ه�ه�:  1422-1415 -

عودية.شعودية.شعودية. شفهد للبرتول واملعادن، الظهران، اململكة العربية ال�شفهد للبرتول واملعادن، الظهران، اململكة العربية ال�

تابع للملحقية الثقافية – تابع للملحقية الثقافية – تابع للملحقية الثقافية  نت شنت شنت  شال الثقايف املبا�شر بهيو�شال الثقايف املبا�شر بهيو� ال الثقايف املبا�شر بهيو�شال الثقايف املبا�شر بهيو�ش شت�شت� �ه�ه� م�شرف مكتب ال 1414 –1414 –1414  1411 -

ل، الول، الوليات املتحدة الأمريكية.   صا�صا�ص ا�شا�ش شنت، تك�شنت، تك� نت، تك�شنت، تك�ش شبوا�شنطن، هيو�شبوا�شنطن، هيو�

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

عودية.شعودية.شعودية. شالظهران، اململكة العربية ال�شالظهران، اململكة العربية ال�

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

عودية.شعودية.شعودية. شالظهران، اململكة العربية ال�شالظهران، اململكة العربية ال�

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

يات بجدواها.  شيات بجدواها.  شيات بجدواها.   شالأعمال املناطة ت�شمل حتليل املديونيات وعمل التو�شالأعمال املناطة ت�شمل حتليل املديونيات وعمل التو�

    

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

مستشار جلنة املراجعة من أكتوبر 2020م 
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صندوق التعليم العايل اجلامعي بالريا�صندوق التعليم العايل اجلامعي بالريا�ص.  ندوق التعليم العايل اجلامعي بالريا�شندوق التعليم العايل اجلامعي بالريا�ش شأمني عام �شأمني عام � أمني عام �اأمني عام �ا ا: معار للعمل كا: معار للعمل ك اىل 2015-12 2004-4 -

جمل�ص يحدده  ما  جمل�صإطار  يحدده  ما  جمل�صإطار  يحدده  ما  جمل�اإطار  يحدده  ما  إطار  يف  ندوق شندوق شندوق  ال� اعمال  ال�شيري  اعمال  شيري  ال�ش اعمال  ال�شيري  اعمال  يري  وت� الكامل  وت�ش�شراف  الكامل  ش�شراف  ال هي  املناطة  املهام 

ندوق. شندوق. شندوق.  شالح ال�شالح ال� الح ال�شالح ال�ش شموال ل�شموال ل� تثمار اشتثمار اشتثمار ال شرتاتيجية متويلية للجامعات وا�شرتاتيجية متويلية للجامعات وا� رتاتيجية متويلية للجامعات وا�شرتاتيجية متويلية للجامعات وا�ش شدارة من ا�شدارة من ا� ال

�ه�ه�. عودي. شعودي. شعودي. 1422 شرتاتيجية قطاع الكهرباء ال�شرتاتيجية قطاع الكهرباء ال� رتاتيجية قطاع الكهرباء ال�شرتاتيجية قطاع الكهرباء ال�ش شة تقرير ا�شة تقرير ا� ة تقرير ا�شة تقرير ا�ش ش يف فريق درا�ش يف فريق درا� صو رئي�صو رئي�ص و رئي�شو رئي�ش شع�شع� -

2002م.   صالريا�صالريا�ص الريا�– الريا�–  تثمار شتثمار شتثمار  ش�ش� االهيئة العامة لاالهيئة العامة لا الهيئة العامة ل– الهيئة العامة ل–  ت�شار غري متفرغ شت�شار غري متفرغ شت�شار غري متفرغ  شم�شم� -

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

إىلاإىلاإىل1998م  

ات متعددة.شات متعددة.شات متعددة. ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و والح �شركات وموالح �شركات وم الح �شركات ومشالح �شركات ومش شت�شارات خمتلفة ل�شت�شارات خمتلفة ل� ت�شارات خمتلفة ل�شت�شارات خمتلفة ل�ش شادية وا�شادية وا� ادية وا�شادية وا�ش شات اقت�شات اقت� ات اقت�شات اقت�ش شدرا�شدرا� -

 ، صا�صا�ص ا�شا�ش تك�  ، تك�شنت   ، شنت  تك�ش  ، تك�شنت   ، نت  هيو�  ، هيو�شنت   ، شنت  هيو�ش  ، هيو�شنت   ، نت  بهيو� بهيو�شعوديني  شعوديني  بهيو�ش بهيو�شعوديني  عوديني  ال� الطلبة  لنادي  ال�ش  الطلبة  لنادي  ش  الرئي�ص نائب  الرئي�ص  نائب  ص  �ه�ه� 1410 – 1408 -

لالولالوليات املتحدة الأمريكية .

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

عودية.شعودية.شعودية. شاململكة العربية ال�شاململكة العربية ال�

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

عودية.شعودية.شعودية. شواملعادن، اململكة العربية ال�شواملعادن، اململكة العربية ال�

مقفله(  مقفله( شاهمه  مقفله( شاهمه  اهمه  م� اخلزام  �شركة  ادارة  م�ش  اخلزام  �شركة  ادارة  ش  جمل�ص يف  اجلامعي  العايل  التعليم  جمل�صندوق  يف  اجلامعي  العايل  التعليم  صندوق  جمل�ش يف  اجلامعي  العايل  التعليم  جمل�شندوق  يف  اجلامعي  العايل  التعليم  ندوق  � �شممثل  شممثل  -

صورئي�صورئي�ص جلنة املراجعة.

اهمه مقفله( شاهمه مقفله( شاهمه مقفله(  ادارة �شركة كرناف )م� ادارة �شركة كرناف )م�ش  ش  العايل اجلامعي يف جمل�ص التعليم  العايل اجلامعي يف جمل�صندوق  التعليم  صندوق  العايل اجلامعي يف جمل�ش التعليم  العايل اجلامعي يف جمل�شندوق  التعليم  ندوق  شممثل ل�شممثل ل� -

صورئي�صورئي�ص جلنة املراجعة.

اهمه شاهمه شاهمه  ش ادارة �شركة التطوير الكيميائي )م�ش ادارة �شركة التطوير الكيميائي )م� صندوق التعليم العايل اجلامعي يف جمل�صندوق التعليم العايل اجلامعي يف جمل�ص ندوق التعليم العايل اجلامعي يف جمل�شندوق التعليم العايل اجلامعي يف جمل�ش شممثل ل�شممثل ل� -

اخلرب.– اخلرب.– اخلرب. مقفله ( 

صالريا�صالريا�ص. الريا�– الريا�–  ة حكومية غري هادفه اىل الربح( شة حكومية غري هادفه اىل الربح( شة حكومية غري هادفه اىل الربح(  ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و وة تكافل )موة تكافل )م ة تكافل )مشة تكافل )مش ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و وتثمار ملوتثمار مل تثمار ملشتثمار ملش ش�ش� و جلنة اشو جلنة اشو جلنة ال شع�شع� -

صعودية الإلكرتونية - الريا�صعودية الإلكرتونية - الريا�ص.  عودية الإلكرتونية - الريا�شعودية الإلكرتونية - الريا�ش ش امناء اجلامعة ال�ش امناء اجلامعة ال� صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش شع�شع� -

صالريا�صالريا�ص. الريا�– الريا�–  اهمة متداوله شاهمة متداوله شاهمة متداوله  ش�شركه م�ش�شركه م� �شركه م�– �شركه م�–  عودية للكهرباء شعودية للكهرباء شعودية للكهرباء  شو جلنة املراجعة ال�شركة ال�شو جلنة املراجعة ال�شركة ال� و جلنة املراجعة ال�شركة ال�شو جلنة املراجعة ال�شركة ال�ش شع�شع� -

صالريا�صالريا�ص. الريا�– الريا�–  ناديق البنك العربي شناديق البنك العربي شناديق البنك العربي  ش ادارة �ش ادارة � صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش شع�شع� -

ندوق املرابحة شندوق املرابحة شندوق املرابحة ل�شركة  شعودية و�شعودية و� عودية و�شعودية و�ش شهم ال�شهم ال� هم ال�شهم ال�ش ش�ش� ندوق اشندوق اشندوق ال شندوق العقاري و�شندوق العقاري و� ندوق العقاري و�شندوق العقاري و�ش ش ادارة ال�ش ادارة ال� صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش شع�شع� -

صتثمار املايل- الريا�صتثمار املايل- الريا�ص. تثمار املايل- الريا�شتثمار املايل- الريا�ش ش�ش� اط لاط لا ط لشط لش شو�شو� ال�شرق ال

صالريا�صالريا�ص. اهمه متداوله شاهمه متداوله شاهمه متداوله – شو جلنة املراجعة ل�شركة طاقه- �شركة م�شو جلنة املراجعة ل�شركة طاقه- �شركة م� و جلنة املراجعة ل�شركة طاقه- �شركة م�شو جلنة املراجعة ل�شركة طاقه- �شركة م�ش شع�شع� -

صناديق �شعاع كابيتال _ الريا�صناديق �شعاع كابيتال _ الريا�ص. ناديق �شعاع كابيتال _ الريا�شناديق �شعاع كابيتال _ الريا�ش ش ادارة �ش ادارة � صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش شع�شع� -

صالريا�صالريا�ص. الريا�– الريا�–  ه شه شه  شل يف خمالفات نظام املناف�شل يف خمالفات نظام املناف� ل يف خمالفات نظام املناف�شل يف خمالفات نظام املناف�ش شو جلنة الف�شو جلنة الف� و جلنة الف�شو جلنة الف�ش شع�شع� -

الظهران.– الظهران.– الظهران. صو جمل�صو جمل�ص معهد البحوث بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  و جمل�شو جمل�ش شع�شع� -

الظهران.– الظهران.– الظهران. ناعية بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن شناعية بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن شناعية بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  شدارة ال�شدارة ال� صو جمل�صو جمل�ص كلية ال و جمل�شو جمل�ش شع�شع� -

صالريا�صالريا�ص. الريا�– الريا�–  ل شل شل  شدارة بجامعة الفي�شدارة بجامعة الفي� عميد مكلف لكلية ال -

صالريا�صالريا�ص. الريا�– الريا�–  لطان شلطان شلطان  ش الأمناء جلامعة الأمري �ش الأمناء جلامعة الأمري � صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش شع�شع� -

أبها .اأبها .أبها . أبها .–  أبها .اأبها .أبها .–  أبها .اأبها .–  ياحة والفندقة شياحة والفندقة شياحة والفندقة  شلطان لعلوم ال�شلطان لعلوم ال� لطان لعلوم ال�شلطان لعلوم ال�ش ش الأمناء لكلية الأمري �ش الأمناء لكلية الأمري � صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش شع�شع� -

صناعية _ الريا�صناعية _ الريا�ص. ناعية _ الريا�شناعية _ الريا�ش شو اللجنة املالية يف الغرفة التجارية ال�شو اللجنة املالية يف الغرفة التجارية ال� و اللجنة املالية يف الغرفة التجارية ال�شو اللجنة املالية يف الغرفة التجارية ال�ش شع�شع� -

صعودي لكرة القدم _ الريا�صعودي لكرة القدم _ الريا�ص. عودي لكرة القدم _ الريا�شعودي لكرة القدم _ الريا�ش شحتاد ال�شحتاد ال� و اللجنة املالية يف اشو اللجنة املالية يف اشو اللجنة املالية يف ال شع�شع� -

صالريا�صالريا�ص. الريا�– الريا�–  عودية شعودية شعودية  شاد ال�شاد ال� اد ال�شاد ال�ش شقت�شقت� صو جمل�صو جمل�ص ادارة جمعية ال و جمل�شو جمل�ش شع�شع� -

صالريا�صالريا�ص. الريا�– الريا�–  عودية شعودية شعودية  شادية ال�شادية ال� ادية ال�شادية ال�ش شقت�شقت� و هيئة التحرير للمجلة اشو هيئة التحرير للمجلة اشو هيئة التحرير للمجلة ال شع�شع� -

صالريا�صالريا�ص. الريا�– الريا�–  ؤمتر العقار وؤمتر العقار وؤمتر العقار  وموم م– م–  نوي شنوي شنوي  شايرك( ال�شايرك( ال� ايرك( ال�شايرك( ال�ش شؤمتر )�شؤمتر )� ؤمتر )�وؤمتر )�و وو اللجنة العلمية ملوو اللجنة العلمية مل و اللجنة العلمية ملشو اللجنة العلمية ملش شع�شع� -

صبني القانونيني - الريا�صبني القانونيني - الريا�ص . بني القانونيني - الريا�شبني القانونيني - الريا�ش شعودية للمحا�شعودية للمحا� عودية للمحا�شعودية للمحا�ش شالهيئة ال�شالهيئة ال� الهيئة ال�– الهيئة ال�–  صرئي�صرئي�ص جلنة جودة الأداء املهني  -

أمريكا.اأمريكا.أمريكا. أمريكا.–  أمريكا.اأمريكا.أمريكا.–  أمريكا.اأمريكا.–  و هيئة التمويل الأمريكية شو هيئة التمويل الأمريكية شو هيئة التمويل الأمريكية  شع�شع� -

الدمام.   – الدمام.   – الدمام.    عودية باملنطقة ال�شرقيةشعودية باملنطقة ال�شرقيةشعودية باملنطقة ال�شرقية شدارة ال�شدارة ال� ي لفرع جمعية اشي لفرع جمعية اشي لفرع جمعية ال شي�شي� ي�شي�ش شأ�شأ� أ�اأ�ا ا التا الت صو املجل�صو املجل�ص و املجل�شو املجل�ش شع�شع� -

ص ادارة مدار�ص ادارة مدار�ص اجلامعة –جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن _ الظهران. صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش شع�شع� -

الظهران . – الظهران . – الظهران .  ة اجلامعة شة اجلامعة شة اجلامعة  ش ادارة رو�ش ادارة رو� صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش شع�شع� -

الظهران.– الظهران.– الظهران. عودية للعلوم املالية والبنكية شعودية للعلوم املالية والبنكية شعودية للعلوم املالية والبنكية  ش ادارة اجلمعية ال�ش ادارة اجلمعية ال� ص جمل�ص جمل�ص صرئي�صرئي�ص -
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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 عثيمني
عضو جلنة املراجعة بشركة تكوين )من خارج الشركة( من يناير 2020.

    

أ(  املؤهالت:
بة من جامعة امللك فهد للبرتول شبة من جامعة امللك فهد للبرتول شبة من جامعة امللك فهد للبرتول  شناعية تركيز حما�شناعية تركيز حما� ناعية تركيز حما�شناعية تركيز حما�ش إدارة �اإدارة �شإدارة �شإدارة � إدارة �يف  إدارة �يف  صدرجة البكالوريو�صدرجة البكالوريو�ص -

واملعادن .

ب( الوظائف احلالية:
طوانات الغاز .شطوانات الغاز .شطوانات الغاز . ش�ش� عودي شعودي شعودي ل شنع ال�شنع ال� نع ال�شنع ال�ش ش التنفيذي مل�ش التنفيذي مل� ص الرئي�ص الرئي�ص -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
م امليزانية ومراقبة التكاليف ل�شركة ال�شرقية للبرتوكيماوياتشم امليزانية ومراقبة التكاليف ل�شركة ال�شرقية للبرتوكيماوياتشم امليزانية ومراقبة التكاليف ل�شركة ال�شرقية للبرتوكيماويات ش ق�ش ق� ص رئي�ص رئي�ص -

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

تثمارشتثمارشتثمار ش�ش� اهمة مقفلة شاهمة مقفلة شاهمة مقفلة داخلاملكية لاملكية لا إدارة اإدارة اإدارة شم�شم� اهمة مقفلة  شاهمة مقفلة  شاهمة مقفلة  داخل ا�شركة اخلزامى لا�شركة اخلزامى ل شم�شم�

ندوق التعليمشندوق التعليمشندوق التعليم ندوق مغلقشندوق مغلقشندوق مغلقداخلش�ش� اهمة مفتوحة شاهمة مفتوحة شاهمة مفتوحة  داخل �شركة التطوير الكيميائيش�ش� شم�شم�

أمني التعاويناأمني التعاويناأمني التعاوين اعودية للتاعودية للت عودية للتشعودية للتش اهمة مدرجة شاهمة مدرجة شاهمة مدرجة داخلشال�شركة العربية ال�شال�شركة العربية ال� طشطشطشم�شم� أنابيب ال�شرق الأو�اأنابيب ال�شرق الأو�شأنابيب ال�شرق الأو�شأنابيب ال�شرق الأو� ون شون شون  اهمة حمدودةشاهمة حمدودةشاهمة حمدودةداخلش�شركة ويلب�ش�شركة ويلب� شم�شم�

ةشةشة ةشةشة داخلش�شركة مطارات القاب�ش�شركة مطارات القاب� أمني التعاويناأمني التعاويناأمني التعاوينشقاب�شقاب� اء للتاء للت اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل ل�شركة ول�شركة ول شم�شم�

أميانتيت اأميانتيت أميانتيت  اهمة مدرجة شاهمة مدرجة شاهمة مدرجة  داخل�شركة  شم�شم�

هـ( أسماء الشركات التي يكون األستاذ األستاذ وليد بن عثيمني   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 
 عضو  اللجنة التنفيذية بشركة تكوين )من خارج الشركة( من يونيو 2020.

تويل رئاسة اللجنة التنفيذية خالل الفرتة من يوليو 2020 حتى أكتوبر 2021

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

و منتدبشو منتدبشو منتدب شة ع�شة ع� ة ع�شة ع�ش اهمة مقفلة شاهمة مقفلة شاهمة مقفلة  داخلشجمموعة العثمان القاب�شجمموعة العثمان القاب� صأغدية الرئي�صأغدية الرئي�ص التنفيذي شم�شم� أغدية الرئي�اأغدية الرئي�ا اهمة مقفلة شاهمة مقفلة شاهمة مقفلة داخل  أمريكانا لاأمريكانا لاأمريكانا لاأمريكانا ل شم�شم�

إدارةاإدارةإدارة صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش ش العلميةع�ش العلميةع� IKCON ئولية حمدودة شئولية حمدودة شئولية حمدودة داخل  وخارج �شركة صعمار الرئي�صعمار الرئي�ص الت�شغيلي شم�شم� اهمة مقفلة شاهمة مقفلة شاهمة مقفلة داخل و خارج جمموعة مواد ال شم�شم�

إدارة اإدارة إدارة  صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش ش ع�ش ع� FODEL شركة�FODEL شركة�FODEL ئولية حمدودة شئولية حمدودة شئولية حمدودة خارج صف ناغي الرئي�صف ناغي الرئي�ص الت�شغيلي شم�شم� ف ناغي الرئي�شف ناغي الرئي�ش ئولية حمدودة شئولية حمدودة شئولية حمدودة داخل شجمموعة حممد يو�شجمموعة حممد يو� شم�شم�

و منتدب شو منتدب شو منتدب  شأغديةع�شأغديةع� أغديةع�اأغديةع�ا ئولية حمدودة شئولية حمدودة شئولية حمدودة داخل ا�شركة ندى لا�شركة ندى ل صأغدية الرئي�صأغدية الرئي�ص التنفيذيشم�شم� أغدية الرئي�اأغدية الرئي�ا ا لا ل لافولافول افوشافوش اهمة مقفلة شاهمة مقفلة شاهمة مقفلة داخل و خارج شجمموعة �شجمموعة � شم�شم�

و منتدب  شو منتدب  شو منتدب   شناعيةع�شناعيةع� ناعيةع�شناعيةع�ش ئولية حمدودة شئولية حمدودة شئولية حمدودة داخل ش�شركة تعزيز ال�ش�شركة تعزيز ال�     شم�شم�

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

    

أ(  املؤهالت:
اشاشا شناعية من فرن�شناعية من فرن� ناعية من فرن�شناعية من فرن�ش شة ال�شة ال� ة ال�شة ال�ش ش يف الهند�ش يف الهند� ص درجة البكالوريو�ص درجة البكالوريو�ص -

اشاشا شناعية من فرن�شناعية من فرن� ناعية من فرن�شناعية من فرن�ش شة ال�شة ال� ة ال�شة ال�ش شتري يف الهند�شتري يف الهند� تري يف الهند�شتري يف الهند�ش شدرجة املاج�شدرجة املاج�  -

اشاشا شياد بفرن�شياد بفرن� ياد بفرن�شياد بفرن�ش شات التنفيدية العليا من جامعة ان�شات التنفيدية العليا من جامعة ان� ات التنفيدية العليا من جامعة ان�شات التنفيدية العليا من جامعة ان�ش شدرجة  الدرا�شدرجة  الدرا�  -

ب( اخلربات و الوظائف السابقة
أغديةاأغديةاأغدية أمريكانا لاأمريكانا لاأمريكانا لاأمريكانا ل صالرئي�صالرئي�ص التنفيدي ملجموعة  -

صالرئي�صالرئي�ص الت�شغيلي ملجموعة مواد العمار  -

ف ناغيشف ناغيشف ناغي ش الت�شغيلي ملجموعة حممد يو�ش الت�شغيلي ملجموعة حممد يو� ص الرئي�ص الرئي�ص -

أغديةاأغديةاأغدية ا لا ل لافولافول افوشافوش ش التنفيدي ملجموعة �ش التنفيدي ملجموعة � ص الرئي�ص الرئي�ص -
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أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج أعضاء جملس اإلدارة

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

عوديةشعوديةشعودية شت ال�شت ال� اهمة عامةشاهمة عامةشاهمة عامةداخلا�شركة الكابا�شركة الكابا لافولافولشم�شم� افوشافوش اهمة عامةشاهمة عامةشاهمة عامةداخلش�ش� شم�شم�

الح باع�شن و�شركاهشالح باع�شن و�شركاهشالح باع�شن و�شركاه أحمد حممد �اأحمد حممد �شأحمد حممد �شأحمد حممد � اهمة مغلقةشاهمة مغلقةشاهمة مغلقةداخل�شركة  شم�شم�

اهمة مقفلة شاهمة مقفلة شاهمة مقفلة خارج�شركة نيومارينا شم�شم�

اهمة مغلقةشاهمة مغلقةشاهمة مغلقةداخلشا�شركة ال�شا�شركة ال�شام للخدمات الطبية شم�شم�

ؤولية حمدودةشوؤولية حمدودةشوؤولية حمدودةداخلشا�شركة منافع ال�شا�شركة منافع ال�شام الطبية شوذات م�شوذات م�

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

أ(  املؤهالت:
ناعية .شناعية .شناعية . شة ال�شة ال� ة ال�شة ال�ش ش يف الهند�ش يف الهند� صدرجة البكالوريو�صدرجة البكالوريو�ص -

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

ناعات املتطورة.شناعات املتطورة.شناعات املتطورة. ش التنفيذي ل�شركة تكوين لل�ش التنفيذي ل�شركة تكوين لل� صالرئي�صالرئي�ص -

لافولافول. افوشافوش ش�شركة �ش�شركة � �شركة �– �شركة �–  تيك شتيك شتيك  ش�ش� ا التنفيذي قطاع البا التنفيذي قطاع البا صالرئي�صالرئي�ص  -

األستاذ/املهندس/ أزهر حمي الدين كنجي
 عضو اللجنة التنفيذية بشركة تكوين )من خارج أعضاء اجمللس(.

انتهت عضويته بتاريخ 2021/12/08م
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اإلدارة التنفيذية - كبار التنفيذيني وممثلو الشركة لدى هيئة السوق املالية
األستاذ/ جميل بن عبد اهلل امللحم

بتمرب شبتمرب شبتمرب 2017م حتى تاريخه. ش الإدارة املنتدب من �ش الإدارة املنتدب من � صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش ش-  ع�ش-  ع�

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

إيداع.اإيداع.إيداع. إيداع.عودية » تداول « ومركز  إيداع.عودية » تداول « ومركز  عودية » تداول « ومركز شعودية » تداول « ومركز ش شوق املالية  ال�شوق املالية  ال� وق املالية  ال�شوق املالية  ال�ش شوق املالية وال�شوق املالية وال� وق املالية وال�شوق املالية وال�ش ش-  ممثل �شركة تكوين لدى هيئة ال�ش-  ممثل �شركة تكوين لدى هيئة ال�

صاء جمل�صاء جمل�ص الإدارة(. اء جمل�شاء جمل�ش شأع�شأع� أع�اأع�ا اة باة ب ة بشة بش شاح اخلا�شاح اخلا� اح اخلا�شاح اخلا�ش شحة يف معلومات الإف�شحة يف معلومات الإف� حة يف معلومات الإف�شحة يف معلومات الإف�ش شتاذ/ جميل امللحم مو�شتاذ/ جميل امللحم مو� تاذ/ جميل امللحم مو�شتاذ/ جميل امللحم مو�ش شة بالأ�شة بالأ� ة بالأ�شة بالأ�ش شاح اخلا�شاح اخلا� اح اخلا�شاح اخلا�ش شإف�شإف� إف�اإف�ا ايلية لايلية ل يلية لشيلية لش ش)املعلومات التف�ش)املعلومات التف�

و املنتدب اعتبارا من شو املنتدب اعتبارا من شو املنتدب اعتبارا من  شافة اىل مهام الع�شافة اىل مهام الع� افة اىل مهام الع�شافة اىل مهام الع�ش ش التنفيذي ل�شركة تكوين بالإ�ش التنفيذي ل�شركة تكوين بالإ� صتاذ/ جميل بن عبداهلل امللحم مبهام الرئي�صتاذ/ جميل بن عبداهلل امللحم مبهام الرئي�ص تاذ/ جميل بن عبداهلل امللحم مبهام الرئي�شتاذ/ جميل بن عبداهلل امللحم مبهام الرئي�ش شم بتكليف الأ�شم بتكليف الأ� ؤرخ يف وؤرخ يف وؤرخ يف 2021/12/15 و الإدارة املو الإدارة امل صدر قرار جمل�صدر قرار جمل�ص در قرار جمل�شدر قرار جمل�ش ش�ش�

إلغاء وظيفة الرئي�اإلغاء وظيفة الرئي�صإلغاء وظيفة الرئي�صإلغاء وظيفة الرئي�ص التنفيذي. إلغاء وظيفة الرئي� التنفيذي و إلغاء وظيفة الرئي� التنفيذي و صتقالة الرئي�صتقالة الرئي�ص تقالة الرئي�شتقالة الرئي�ش شم عقب ا�شم عقب ا� 2022/02/02
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املهندس/ علي بن حسان اجلميل 
الرئيس التنفيذي- قدم استقالته بتاريخ : 2021/12/14 م وتنتهي يف تاريخ 2022/02/01م.

أ(  املؤهالت:
تري ادارة اشتري ادارة اشتري ادارة العمال التنفيذية جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 2007 م شماج�شماج� -

ة امليكانيكية جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  شة امليكانيكية جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  شة امليكانيكية جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  1996 ش الهند�ش الهند� صبكاوريو�صبكاوريو�ص -

اململكة املتحدة – اململكة املتحدة – اململكة املتحدة 2004 برنامج الإدارة جامعة كراونفيلد  -

ليانة الوليانة الوليات املتحدة المريكية 2001 يانة الوشيانة الوش إدارة ال�اإدارة ال�شإدارة ال�شإدارة ال� إدارة ال�برنامج  إدارة ال�برنامج  -

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

       حتى تاريخ 2022/02/01م.

ج( اخلربات و الوظائف السابقة

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

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

.2014

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

بتمرب شبتمرب شبتمرب 1996 حتى يناير 2006. شابك-  من �شابك-  من � ابك-  من �شابك-  من �ش شإحدى �شركات �شإحدى �شركات � إحدى �شركات �اإحدى �شركات �ا إحدى �شركات �ب إحدى �شركات �اإحدى �شركات �اباإحدى �شركات �ب إحدى �شركات �اإحدى �شركات �ب ب– ب–  م الت�شغيل والإنتاج شم الت�شغيل والإنتاج شم الت�شغيل والإنتاج  شمدير ق�شمدير ق� -

د( عضوية اللجان
و اللجنة التنفيذية ب�شركة تكوين من تاريخ شو اللجنة التنفيذية ب�شركة تكوين من تاريخ شو اللجنة التنفيذية ب�شركة تكوين من تاريخ 2020/02/02م حتى تاريخ 2021/12/08م. شع�شع� -

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

ناعات شناعات شناعات  ش تكوين املتطورة لل�ش تكوين املتطورة لل� �شركة

و اللجنة التنفيذية حتى تاريخ شو اللجنة التنفيذية حتى تاريخ شو اللجنة التنفيذية حتى تاريخ و اللجنة التنفيذية حتى تاريخ 2021/12/08 ش  ع�ش  ع�
اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل  ناعية شناعية شناعية شم�شم� شجنيلة ال�شجنيلة ال� اراء لاراء لا راء لشراء لش شؤية اخل�شؤية اخل� ؤية اخل�وؤية اخل�و ئولية حمدودةشئولية حمدودةشئولية حمدودةداخل و�شركة الرو�شركة الر شم�شم�

يات الداخلية واخلارجية  شيات الداخلية واخلارجية  شيات الداخلية واخلارجية   شجة الأر�شجة الأر� جة الأر�شجة الأر�ش أن�اأن�شأن�شأن� اهمة مقفله شاهمة مقفله شاهمة مقفله داخل�شركة حلول  شم�شم�

اهمة مقفله شاهمة مقفله شاهمة مقفله داخل �شركة الفارابي للبرتوكيمايات  شم�شم�

ناعات التغليفشناعات التغليفشناعات التغليف اهمة مقفلهشاهمة مقفلهشاهمة مقفلهداخلش�شركة اخلليج ل�ش�شركة اخلليج ل� شم�شم�

تيكشتيكشتيك ش�ش� اهمة مقفلهشاهمة مقفلهشاهمة مقفلهداخلا�شركة ترابومدى للبا�شركة ترابومدى للبا شم�شم�

هـ( 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:
ليك - لبنان.شليك - لبنان.شليك - لبنان. ش الك�ش الك� صجامعة الروح القد�صجامعة الروح القد�ص جامعة الروح القد�– جامعة الروح القد�–  أعمال اأعمال أعمال  إدارة اإدارة إدارة  صبكالوريو�صبكالوريو�ص -

ليك- لبنانشليك- لبنانشليك- لبنان ش الك�ش الك� صجامعة الروح القد�صجامعة الروح القد�ص جامعة الروح القد�– جامعة الروح القد�–  أعمال اأعمال أعمال  إدارة اإدارة إدارة  إدارة تري  إدارة تري  تري شتري ش شماج�شماج� -

ب(  الوظائف احلالية
بتمرب شبتمرب شبتمرب 2019م. شناعات منذ �شناعات منذ � ناعات منذ �شناعات منذ �ش ش�شركة تكوين املتطورة لل�ش�شركة تكوين املتطورة لل� �شركة تكوين املتطورة لل�– �شركة تكوين املتطورة لل�–  صالرئي�صالرئي�ص املايل  -

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

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

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

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

إداري �شركة يونيباك �اإداري �شركة يونيباك �صإداري �شركة يونيباك �صإداري �شركة يونيباك �ص.م.ل لبنان إداري �شركة يونيباك � مدير مايل و إداري �شركة يونيباك � مدير مايل و 2007-2001 -

د( عضوية اللجان
و جلنة اشو جلنة اشو جلنة الدارة ملراقبة املخاطر   شع�شع� -
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الكيان القانوينداخل /  خارج    اململكةاسم الشركات السابقةالكيان القانوينداخل /  خارج اململكةاسم الشركات احلالية 

و جلنة املراجعة شو جلنة املراجعة شو جلنة املراجعة  شة ع�شة ع� ة ع�شة ع�ش اهمة مقفلةشاهمة مقفلةشاهمة مقفلةداخلش�شركة العثمان القاب�ش�شركة العثمان القاب� صو جمل�صو جمل�ص مديرينشم�شم� و جمل�شو جمل�ش شناعات الغذائية  ع�شناعات الغذائية  ع� ناعات الغذائية  ع�شناعات الغذائية  ع�ش شاء لل�شاء لل� اء لل�شاء لل�ش ؤولية حمددةشوؤولية حمددةشوؤولية حمددةداخلش�شركة الأح�ش�شركة الأح� شوم�شوم�

صياحية »�شم�صياحية »�شم�ص« ياحية »�شم�شياحية »�شم�ش ش�شركة امل�شروعات ال�ش�شركة امل�شروعات ال�

تثمار  شتثمار  شتثمار   ش�ش� و جلنة التطوير واشو جلنة التطوير واشو جلنة التطوير وال شع�شع�
اهمة مدرجةشاهمة مدرجةشاهمة مدرجةداخل  شم�شم�

ياحة والرتفيهشياحة والرتفيهشياحة والرتفيه شاء لل�شاء لل� اء لل�شاء لل�ش ش�شركة الأح�ش�شركة الأح�

و جلنة مراجعةشو جلنة مراجعةشو جلنة مراجعة شع�شع�
اهمة مقفلةشاهمة مقفلةشاهمة مقفلةداخل  شم�شم�

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

أ(  املؤهالت:
رشرشر1979م. أعمال جامعة القاهرة يف م�اأعمال جامعة القاهرة يف م�شأعمال جامعة القاهرة يف م�شأعمال جامعة القاهرة يف م� إدارة اإدارة إدارة  إدارة  جتارة و إدارة  جتارة و صبكالوريو�صبكالوريو�ص -

ا عام شا عام شا عام 2004م. شادي - يونيدو -  فيينا -النم�شادي - يونيدو -  فيينا -النم� ادي - يونيدو -  فيينا -النم�شادي - يونيدو -  فيينا -النم�ش شقت�شقت� �شهادة يف التحليل املايل وال -

ب(  الوظائف احلالية
ؤون القانونية )وؤون القانونية )وؤون القانونية )2013 حتى تاريخه(. وتثمرين وال�شوتثمرين وال�ش تثمرين وال�ششتثمرين وال�شش شقات امل�شقات امل� امدير عامدير عا -

صر جمل�صر جمل�ص الإدارة ر جمل�شر جمل�ش شأمني �شأمني � ا اأمني �  أمني �  -

آت اآت آت  آت اآت ار جلنة الرت�شيحات واملكافار جلنة الرت�شيحات واملكاف آت اآت ر جلنة الرت�شيحات واملكاف ر جلنة الرت�شيحات واملكافشر جلنة الرت�شيحات واملكافش شأمني �شأمني � ا اأمني �  أمني �  -

ر اللجنة التنفيذيةشر اللجنة التنفيذيةشر اللجنة التنفيذية شأمني �شأمني � ا اأمني �  أمني �  -

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

ابقاشابقاشابقًا كانت  شتثمار الطبي حاليا و�شتثمار الطبي حاليا و� تثمار الطبي حاليا و�شتثمار الطبي حاليا و�ش ش�ش� – تعمل يف جمال ال اهمة مدرجة شاهمة مدرجة شاهمة مدرجة  أيان( - �شركة م�اأيان( - �شركة م�شأيان( - �شركة م�شأيان( - �شركة م� (

تثمار شتثمار شتثمار  شتثمارات يف �شركات �شقيقة وا�شتثمارات يف �شركات �شقيقة وا� تثمارات يف �شركات �شقيقة وا�شتثمارات يف �شركات �شقيقة وا�ش شا�شا� ناعي شناعي شناعي – طبي – عقاري –  شذو ن�شاط متعدد ) �شذو ن�شاط متعدد ) �

مايل (.

بة شبة شبة  ش حما�ش حما� صرئي�صرئي�ص رئي�– رئي�–  ابات التكاليف شابات التكاليف شابات التكاليف  شمدير ح�شمدير ح� مدير ح�– مدير ح�–  مراجع داخلي – مراجع داخلي – مراجع داخلي  1981-1993 مراقب مايل  -

يد شيد شيد  شتعمل يف جمال �شتعمل يف جمال �  – اهمة مدرجة شاهمة مدرجة شاهمة مدرجة  شم�شم�  – ماك شماك شماك  شأ�شأ� أ�اأ�ا ل لاعودية  اعودية  لش لشعودية  عودية  ال� ال�شال�شركة  شال�شركة   – ب شب شب  شحما�شحما�  –
ناعة منتجات بحرية.شناعة منتجات بحرية.شناعة منتجات بحرية. شماك و�شماك و� ماك و�شماك و�ش شوجتارة الأ�شوجتارة الأ�

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

ناعة احلديد بكافة ا�شكاله.  شناعة احلديد بكافة ا�شكاله.  شناعة احلديد بكافة ا�شكاله.   � جمال  يف  �شتعمل  جمال  يف  شتعمل   – حكومية  حكومية شرية  حكومية شرية  رية  م� م�شاهمة  شاهمة  م�ش م�شاهمة  اهمة  م� م�ش�شركة  ش�شركة   –

د( عضوية اللجان
غ و مكافحة ااغ و مكافحة ااغ و مكافحة الحتيال ب�شركة تكوين اباب و جلنة اشو جلنة اشو جلنة ال شع�شع�  -

و جلنة الإدارة ملراقبة املخاطر.شو جلنة الإدارة ملراقبة املخاطر.شو جلنة الإدارة ملراقبة املخاطر. شع�شع�  -

إيداع اإيداع إيداع  عودية » تداول« شعودية » تداول« شعودية » تداول« ومركز  شوق املالية ال�شوق املالية ال� وق املالية ال�شوق املالية ال�ش شوق املالية وال�شوق املالية وال� وق املالية وال�شوق املالية وال�ش ش ممثل �شركة تكوين لدى هيئة ال�ش ممثل �شركة تكوين لدى هيئة ال� -

عوديشعوديشعودي شناعية ال�شناعية ال� ناعية ال�شناعية ال�ش شندوق التنمية ال�شندوق التنمية ال� ندوق التنمية ال�شندوق التنمية ال�ش شو�شو�

األستاذ/ أحمد علي الزيات
مدير عالقات املستثمرين والشؤون القانونية-  ممثل  الشركة لدى هيئة السوق املالية
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األستاذ/ خالد  عبداجمليد الدبيكل
رئيس املوارد البشرية من تاريخ 2021/08/01م 

أ(  املؤهالت:
دبلوم تنفيذي يف الإدارة -

ب(  الوظائف احلالية
ناعاتشناعاتشناعات ش املوارد الب�شرية ب�شركة تكوين املتطورة لل�ش املوارد الب�شرية ب�شركة تكوين املتطورة لل� صرئي�صرئي�ص -

ج( اخلربات و الوظائف السابقة
- شركة على زيد القرشي وأخوانه

صر جمل�صر جمل�ص الداره 2017 – 2021 ر جمل�شر جمل�ش أمني �اأمني �شأمني �شأمني � أمني �داري للمجموعة و أمني �داري للمجموعة و صالرئي�صالرئي�ص ال - 

2016 –2016 –2016 ؤون الإدارية للمجموعة  وؤون الإدارية للمجموعة  وؤون الإدارية للمجموعة  2006  و املوارد الب�شرية وال�شو املوارد الب�شرية وال�ش ص  رئي�ص  رئي�ص -

اعودية لاعودية لامدادات الكهربائية : عودية لشعودية لش ش�شركة واحة العربية ال�ش�شركة واحة العربية ال� -

2006 –2006 –2006 ؤون الإدارية وؤون الإدارية وؤون الإدارية 1997  ومدير املوارد الب�شرية وال�شومدير املوارد الب�شرية وال�ش - 

د( عضوية اللجان
غ ومكافحة ااغ ومكافحة ااغ ومكافحة الحتيال  من تاريخ 2021/11/24م وحتى تاريخه. او جلنة الإباو جلنة الإب و جلنة الإبشو جلنة الإبش شع�شع� -
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األستاذ/حممد فائق مصطفى
مدير املراجعة الداخليةللمجموعة

أ(  املؤهالت:
أعمال دولية )جامعة كوفنرتي/ اململكة املتحدة( اأعمال دولية )جامعة كوفنرتي/ اململكة املتحدة( أعمال دولية )جامعة كوفنرتي/ اململكة املتحدة( 2005 �ص ش�ص ش�ص  إدارة الأعمال، تخ�اإدارة الأعمال، تخ�شإدارة الأعمال، تخ�شإدارة الأعمال، تخ� إدارة الأعمال، تخ�تري  إدارة الأعمال، تخ�تري  تري شتري ش شماج�شماج� -

التطبيقية/  العلوم  )جامعة  بنوك  العلوم إدارة  )جامعة  بنوك  العلوم اإدارة  )جامعة  بنوك  إدارة  �ص ش�ص ش�ص  تخ� تخ�شرفية،  شرفية،  تخ�ش تخ�شرفية،  رفية،  وم� مالية  علوم  وم�ش  مالية  علوم  ش  صبكالوريو�صبكالوريو�ص -

الردن( 2004

املتحدة(  اململكة  املتحدة( شرت/  اململكة  املتحدة( شرت/  اململكة  رت/  مان�ش� )جامعة  مان�ش�شلتزام  )جامعة  شلتزام  ال ومراقبة  اإدارة  ومراقبة  ااإدارة  ومراقبة  إدارة  �ص ش�ص ش�ص  تخ� عايل،  تخ�شدبلوم  عايل،  شدبلوم  -

2007

ب(  الوظائف احلالية
ناعات، مدير املراجعة الداخلية للمجموعةشناعات، مدير املراجعة الداخلية للمجموعةشناعات، مدير املراجعة الداخلية للمجموعة ش�شركة تكوين املتطورة لل�ش�شركة تكوين املتطورة لل� -

ر جلنة املراجعة  شر جلنة املراجعة  شر جلنة املراجعة   شأمني �شأمني � ا اأمني �  أمني �  ا-  ا-    

ج( اخلربات و الوظائف السابقة
عودية شعودية شعودية  شناعات، اململكة العربية ال�شناعات، اململكة العربية ال� ناعات، اململكة العربية ال�شناعات، اململكة العربية ال�ش شلتزام يف �شركة تكوين املتطورة لل�شلتزام يف �شركة تكوين املتطورة لل� م املخاطر واشم املخاطر واشم املخاطر وال شمدير ق�شمدير ق� -

2019-2013

أبو ظبي الوطني، الأردن اأبو ظبي الوطني، الأردن أبو ظبي الوطني، الأردن 2013-2011 ل الأموال يف بنك شل الأموال يف بنك شل الأموال يف بنك  شلتزام ومكافحة غ�شلتزام ومكافحة غ� م اشم اشم ال شؤول ق�شؤول ق� ؤول ق�شوؤول ق�شو شوم�شوم� -

ل الأموال يف البنك الأردين الكويتي، اشل الأموال يف البنك الأردين الكويتي، اشل الأموال يف البنك الأردين الكويتي، الرد ن  شلتزام ومراقبة عمليات مكافحة غ�شلتزام ومراقبة عمليات مكافحة غ� ؤول اشوؤول اشوؤول ال شوم�شوم� -

2011-2008

تثماري، الأردن شتثماري، الأردن شتثماري، الأردن 2008-2005 ش�ش� ويق يف البنك اشويق يف البنك اشويق يف البنك ال شؤول خماطر العمليات وخماطر الت�شؤول خماطر العمليات وخماطر الت� ؤول خماطر العمليات وخماطر الت�شوؤول خماطر العمليات وخماطر الت�شو شوم�شوم�

د( عضوية اللجان
غ ومكافحة ااغ ومكافحة ااغ ومكافحة الحتيال .  ا جلنة الإبا جلنة الإب صرئي�صرئي�ص -

و اللجنة الداخلية لإدارة املخاطر.شو اللجنة الداخلية لإدارة املخاطر.شو اللجنة الداخلية لإدارة املخاطر. شع�شع� -
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 جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه

صفة العضوية املنصب االسم

غري تنفيذي ص جمل�ص جمل�ص الإدارة صرئي�صرئي�ص ن بن حممد العثمانشن بن حممد العثمانشن بن حممد العثمان شعبداملح�شعبداملح�

غري تنفيذي ص جمل�ص جمل�ص الإدارة صنائب رئي�صنائب رئي�ص ن العفالقشن العفالقشن العفالق شالح بن ح�شالح بن ح� الح بن ح�شالح بن ح�ش ش�ش�

غري تنفيذي صو جمل�صو جمل�ص الإدارة و جمل�شو جمل�ش شع�شع� صجورج انطونيو�صجورج انطونيو�ص ابراهام

تنفيذي صو جمل�صو جمل�ص الإدارة املنتدب و جمل�شو جمل�ش شع�شع� جميل بن عبد اهلل امللحم

تقلشتقلشتقل شم�شم� صو جمل�صو جمل�ص الإدارة و جمل�شو جمل�ش شع�شع� ر املعمرشر املعمرشر املعمر شخالد بن نا�شخالد بن نا�

تقلشتقلشتقل شم�شم� صو جمل�صو جمل�ص الإدارة و جمل�شو جمل�ش شع�شع� ف املبارك شف املبارك شف املبارك  إبراهيم بن يو�اإبراهيم بن يو�شإبراهيم بن يو�شإبراهيم بن يو�

تقلشتقلشتقل شم�شم� صو جمل�صو جمل�ص الإدارة و جمل�شو جمل�ش شع�شع� ام قباينشام قباينشام قباين شان بن ع�شان بن ع� ان بن ع�شان بن ع�ش شح�شح�

  • 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 يف2021/12/31م:  -

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

ارات شارات شارات  شتف�شتف� تف�شتف�ش شال وبريد الكرتوين ما بني ا�شال وبريد الكرتوين ما بني ا� ال وبريد الكرتوين ما بني ا�شال وبريد الكرتوين ما بني ا�ش ش( ات�ش( ات� اتثمرين وخاتثمرين وخال العام 2021 تلقت ال�شركة ع���دد )12 تثمرين وخشتثمرين وخش ش الإدارة علما عن مقرتحات وملحوظات و�شكاوي امل�ش الإدارة علما عن مقرتحات وملحوظات و�شكاوي امل� صاء جمل����صاء جمل����ص اء جمل����شاء جمل����ش أع�اأع�شأع�شأع� إحاط���ة اإحاط���ة إحاط���ة  إحاط���ة يت���م  إحاط���ة يت���م  -

وق املالية تداول. شوق املالية تداول. شوق املالية تداول.  شن عنه على موقع ال�شن عنه على موقع ال� اموح به ووفق ما مت الإعاموح به ووفق ما مت الإعا موح به ووفق ما مت الإعشموح به ووفق ما مت الإعش شاح امل�شاح امل� اح امل�شاح امل�ش شاهمني يف نطاق الإف�شاهمني يف نطاق الإف� اهمني يف نطاق الإف�شاهمني يف نطاق الإف�ش شتثمرين بالرد على امل�شتثمرين بالرد على امل� تثمرين بالرد على امل�شتثمرين بالرد على امل�ش شقات امل�شقات امل� إدارة عاإدارة عاإدارة عاإدارة عا إدارة عأو �شكاوي وتقوم  إدارة عأو �شكاوي وتقوم  أو �شكاوي وتقوم اأو �شكاوي وتقوم  واقرتاحات 

ينية شينية شينية  ش���اف« اىل �شركة جوفو ال�ش���اف« اىل �شركة جوفو ال� ���اف« اىل �شركة جوفو ال�ش���اف« اىل �شركة جوفو ال�ش شجة املتطورة » �شجة املتطورة » � جة املتطورة » �شجة املتطورة » �ش شنع الأن�شنع الأن� نع الأن�شنع الأن�ش شتها يف �شرك���ة م�شتها يف �شرك���ة م� تها يف �شرك���ة م�شتها يف �شرك���ة م�ش ش% من ح�ش% من ح� بة شبة شبة 70 شفقة بي���ع ال�شركة لن�شفقة بي���ع ال�شركة لن� فقة بي���ع ال�شركة لن�شفقة بي���ع ال�شركة لن�ش ش حول �ش حول � ااهمني خااهمني خال العام 2021 اهمني خشاهمني خش ش���ارات امل�ش���ارات امل� ���ارات امل�ش���ارات امل�ش شتف�شتف� تف�شتف�ش شكان���ت معظ���م ا�شكان���ت معظ���م ا� -

فقة.  شفقة.  شفقة.   أرباح ال�اأرباح ال�شأرباح ال�شأرباح ال� أرباح ال�أقم�شة غري املحدودة، و أرباح ال�أقم�شة غري املحدودة، و أقم�شة غري املحدودة، واأقم�شة غري املحدودة، وا الال

وق املال ومت الرد شوق املال ومت الرد شوق املال ومت الرد  شم وردت عن طريق موقع هيئة �شم وردت عن طريق موقع هيئة � مال ال�شركة يف عام شمال ال�شركة يف عام شمال ال�شركة يف عام 2016 أ�اأ�شأ�شأ� ام �شكوى تتعلق ب�شراء حقوق الأولوية خام �شكوى تتعلق ب�شراء حقوق الأولوية خال زيادة ر اتثمرين خاتثمرين خال العام 2021 تثمرين خشتثمرين خش شكان من بني �شكاوى امل�شكان من بني �شكاوى امل� -

اإغاإغاق ال�شكوى.  إغاإغا إغعليها عرب موقع الهيئة ومت  إغعليها عرب موقع الهيئة ومت 

إحاطة اإحاطة إحاطة  إحاطة مت  إحاطة مت  �ال العام ��ال العام ��ال العام 2021 �نات ال�شركة على تداول. ويف خ��نات ال�شركة على تداول. ويف خ� اإعاإعا إعاإعا إعو�ص  إعو�ص  و�ص شو�ص ش شحظاته���م بخ�شحظاته���م بخ� اتهم وماتهم وما اشاشال شتثمرين وات�شتثمرين وات� تثمرين وات�شتثمرين وات�ش شفة دورية باقرتاحات و�ش���كاوي امل�شفة دورية باقرتاحات و�ش���كاوي امل� فة دورية باقرتاحات و�ش���كاوي امل�شفة دورية باقرتاحات و�ش���كاوي امل�ش ش ب�ش ب� ص���اء املجل�ص���اء املجل�ص ���اء املجل�ش���اء املجل�ش أع�اأع�شأع�شأع� إحاط���ة اإحاط���ة إحاط���ة  إحاط���ة يت���م  إحاط���ة يت���م  -

مرب شمرب شمرب 2021م. شجتماع املنعقد  يف �شهر دي�شجتماع املنعقد  يف �شهر دي� ا خا خال ال صاملجل�صاملجل�ص

أثناء انعقاد اأثناء انعقاد أثناء انعقاد  اهمني شاهمني شاهمني  شادة امل�شادة امل� ادة امل�شادة امل�ش ش الإدارة على ال�ش الإدارة على ال� صاهمني ويرد جمل����صاهمني ويرد جمل����ص اهمني ويرد جمل����شاهمني ويرد جمل����ش شادة امل�شادة امل� ادة امل�شادة امل�ش شور للجمعيات العامة، وتفتح ال�شركة باب املناق�شة لل�شور للجمعيات العامة، وتفتح ال�شركة باب املناق�شة لل� ور للجمعيات العامة، وتفتح ال�شركة باب املناق�شة لل�شور للجمعيات العامة، وتفتح ال�شركة باب املناق�شة لل�ش شاهميها للتفاعل وامل�شارك���ة واحل�شاهميها للتفاعل وامل�شارك���ة واحل� اهميها للتفاعل وامل�شارك���ة واحل�شاهميها للتفاعل وامل�شارك���ة واحل�ش شتدع���و ال�شرك���ة م�شتدع���و ال�شرك���ة م� -

ر اجلمعية العامة الذي يتم ن�شره على موقع ال�شركة اشر اجلمعية العامة الذي يتم ن�شره على موقع ال�شركة اشر اجلمعية العامة الذي يتم ن�شره على موقع ال�شركة اللكرتوين. شئلة والأجوبة يف حم�شئلة والأجوبة يف حم� ئلة والأجوبة يف حم�شئلة والأجوبة يف حم�ش شجيل جميع الأ�شجيل جميع الأ� جيل جميع الأ�شجيل جميع الأ�ش شعتبار ويتم ت�شعتبار ويتم ت� أخذ ماأخذ ماأخذ ماأخذ ماحظاتهم يف ال أخذ ماجلمعية و أخذ ماجلمعية و

أدائها.اأدائها.أدائها. أدائها.اهمني وملحوظاتهم حيال ال�شركة و أدائها.اهمني وملحوظاتهم حيال ال�شركة و اهمني وملحوظاتهم حيال ال�شركة وشاهمني وملحوظاتهم حيال ال�شركة وش ش مبقرتحات امل�ش مبقرتحات امل� صاء املجل�صاء املجل�ص مبا فيهم غري التنفيذيني لإحاطتهم علمًا اء املجل�شاء املجل�ش أع�اأع�شأع�شأع� يتم تزويد جميع  -

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: َّتتكوَّتتكوَّ

1- 1للجنة التنفيذية:

املنصباالسم 

أكتوبر  اأكتوبر  أكتوبر  2021 حتى تاريخهصجورج انطونيو�صجورج انطونيو�ص ابراهام ابراهام صالرئي�صالرئي�ص من بداية 

وشوشوصزهري الودغريي لف�شو�صزهري الودغريي لف�شو�ص شع�شع�

وشوشوجميل بن عبد اهلل امللحم  شع�شع�

ويتهشويتهشويتهأزهر بن حمي الدين كنجياأزهر بن حمي الدين كنجيأزهر بن حمي الدين كنجي ش - انتهت ع�ش - انتهت ع� واشواشوًا حتى تاريخ 08 / 12 /  2021 شع�شع�

ان اجلميل شان اجلميل شان اجلميل  ويتهشويتهشويتهشعلى بن ح�شعلى بن ح� ش - انتهت ع�ش - انتهت ع� واشواشوًا حتى تاريخ 08 / 12 /  2021 شع�شع�

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

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

التاأكد 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.

اإىل حتقيق  تهدف  التي  ال�شركة  موارد  بتوزيع  يتعلق  فيما  املجل�ص  تو�شيات  مراجعة   -

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

والأهداف  التابعة  و�شركاتها  لل�شركة  ال�شرتاتيجية  للخطط  الدورية  املراجعة   -

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

التو�شيات  واإعداد  مبراجعة  اللجنة  تقوم  الت�شغيلية،  ال�شركة  باأولويات  يتعلق  فيما   )2

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 بالتايل:   )3

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

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

مراجعة الأمور املالية الهامة لل�شركة وال�شركات التابعة لها، مثل الأمور املتعلقة براأ�ص   -

مال ال�شركة، والت�شنيف الئتماين لل�شركة، والتدفقات 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.

املراجعة الدورية للنفقات الراأ�شمالية الفعلية ومراجعتها مع املوازنات املعتمدة م�شبقًا.  -

فيما يتعلق بتقييم اإنتاجية ال�شركة على املدى الطويل وفعالية عملياتها الت�شغيلية، تقوم    )4

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.

5(  فيما يتعلق باأعمال ال�شتثمار تقوم اللجنة بالآتي:

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 

جديدة  �شركات  يف  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    )6

ال�شت�شارية ذات العاقة باأعمال اللجنة.

النفقات  لبنود  النهائي  والعتماد  امليزانية  ببنود  التعديات  باعتماد  اللجنة  تقوم    )7

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

والإدارية.

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

9(  مراقبة اأداء الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وتقدمي التو�شية بهذا ال�شاأن.

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

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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11( اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2021م:

اجتماع10اجتماع9اجتماع8اجتماع7اجتماع6اجتماع 5اجتماع 4اجتماع3 اجتماع 2اجتماع 1

)54(املنصباالسم 
يناير

)55(
 فرباير

)56( 
ابريل

)57(
يونيو

)58(
يوليو

)59(
أغسطس

)60(
سبتمرب

)61(
اكتوبر

)62(
نوفمرب

)63(
ديسمرب

صجورج انطونيو�صجورج انطونيو�ص ابراهام

تعيني 2021/09/15

xxxxxxxxصالرئي�صالرئي�ص   xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

وشوشوصزهري الودغريي لف�شو�صزهري الودغريي لف�شو�ص شع�شع�         

وشوشوجميل عبداهلل امللحم شع�شع�         

وشوشوأزهر بن حمي الدين كنجياأزهر بن حمي الدين كنجيأزهر بن حمي الدين كنجي شع�شع�         

ان اجلميل شان اجلميل شان اجلميل  وشوشوشعلى بن ح�شعلى بن ح� شع�شع�         
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التالية  اللجنة  أعضاء  السادة  من   2021/01/21 تاريخ  يف  العادية  غري  العامة  اجلمعية  بقرار  اإلدارة  جمللس  الرابعة  للدورة  املراجعة  جلنة  تشكيل  مت 
أسمائهم:

2-جلنة املراجعة:

مالحظات املنصباالسم

رئي�ص اللجنة من مار�ص  2021الرئي�ص  �شالح بن ح�شن العفالق

انتهت ع�شويته يف مار�ص  2021الرئي�ص )�شابقًا(  د. �شليمان عبد العزيز التويجري

د. �شليمان عبد اهلل ال�شكران 

)من خارج اأع�شاء املجل�ص وخمت�ص بال�شوؤون املالية واملحا�شبية(
ع�شوا من مار�ص 2021ع�شو 

وليد بن حممد العثيمني

 )من خارج اأع�شاء املجل�ص وخمت�ص بال�شوؤون املالية واملحا�شبية(
ع�شوًاع�شو

عني من ابريل 2021 مع�شو اإبراهيم بن يو�شف املبارك 

اختصاصات اللجنة:
تخت�ـــس جلنة املراجعـــة مبراقبة اأعمال ال�سركة والتحقق من �سالمة ونزاهة التقارير 

والقوائـــم املاليـــة واأنظمـــة الرقابة الداخلية فيهـــا، وت�سمل مهام اللجنـــة ب�سفة خا�سة 

على يلي:

1( التقارير املالية:

درا�شة القوائم املالية الأولية وال�شنوية لل�شركة قبل عر�شها على جمل�ص الإدارة واإبداء   -

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

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

الإدارة والقوائ���م املالي���ة لل�شركة عادل���ة ومتوازنة ومفهومة وتت�شم���ن املعلومات التي 

تتي���ح للم�شاهمني وامل�شتثمري���ن تقييم املركز امل���ايل لل�شركة واأدائه���ا ومنوذج عملها 

وا�شرتاتيجيتها.

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

البح���ث 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�شة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف ال�شركة واإبداء الراأي والتو�شية ملجل�ص الإدارة   -

يف �شاأنها.

2 ( املراجعة الداخلية:

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

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

الواردة فيها.

•  اأمني �شر جلنة املراجعة:حممد فائق م�شطفى 
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إدارة املراجعة الداخلية يف اإدارة املراجعة الداخلية يف إدارة املراجعة الداخلية يف  إدارة املراجعة الداخلية يف أن�شطة املراج���ع الداخلي و إدارة املراجعة الداخلية يف أن�شطة املراج���ع الداخلي و أن�شطة املراج���ع الداخلي واأن�شطة املراج���ع الداخلي و أن�شطة املراج���ع الداخلي وأداء و أن�شطة املراج���ع الداخلي وأداء و أداء واأداء و الرقاب���ة والإ�شراف على  -

أداء اأداء أداء الأعمال  يف زم���ة وفعاليتها يف زم���ة وفعاليتها يف  اللتحقق من توافر املوارد الاللتحقق من توافر املوارد الا للتحقق من توافر املوارد ال– للتحقق من توافر املوارد ال–  إن وج���دت اإن وج���دت اإن وج���دت  ال�شرك���ة -

يتها شيتها شيتها  إذا مل يكن لل�شركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقدمي تو�اإذا مل يكن لل�شركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقدمي تو�شإذا مل يكن لل�شركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقدمي تو�شإذا مل يكن لل�شركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقدمي تو� إذا مل يكن لل�شركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقدمي تو�وامله���ام املنوطة بها.و إذا مل يكن لل�شركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقدمي تو�وامله���ام املنوطة بها.و

إىل تعيينه.اإىل تعيينه.اإىل تعيينه. إىل تعيينه.أن مدى احلاجة  إىل تعيينه.أن مدى احلاجة  أن مدى احلاجة اأن مدى احلاجة ا ا ب�شا ب�ش إىل املجل�اإىل املجل�صإىل املجل�صإىل املجل�ص

أو اأو أو املراجع  إدارة املراجعة اإدارة املراجعة إدارة املراجعة الداخلي���ة  إدارة املراجعة أو  إدارة املراجعة أو  أو اأو  صي���ة ملجل����صي���ة ملجل����ص الإدارة بتعيني مدير وح���دة  ي���ة ملجل����شي���ة ملجل����ش شالتو�شالتو� -

آتهاآتهآته آتهاآتهاالداخلي واقرتاح مكافاالداخلي واقرتاح مكاف آتهاآتهالداخلي واقرتاح مكاف

3( مراجع احلسابات:

أتعابهم وتقييم اأتعابهم وتقييم أتعابهم وتقييم  ابات وعزلهم شابات وعزلهم شابات وعزلهم وحتديد  ش الإدارة برت�شيح مراجعي احل�ش الإدارة برت�شيح مراجعي احل� صية ملجل�صية ملجل�ص ية ملجل�شية ملجل�ش شالتو�شالتو� -

اتقاتقالهم ومراجعة نطاق عملهم و�شروط التعاقد معهم. تقشتقش أدائهم، بعد التحقق من ا�اأدائهم، بعد التحقق من ا�شأدائهم، بعد التحقق من ا�شأدائهم، بعد التحقق من ا�

أعمال اأعمال أعمال  وعيته وعدالت���ه، ومدى شوعيته وعدالت���ه، ومدى شوعيته وعدالت���ه، ومدى فعالية  شابات ومو�شابات ومو� ابات ومو�شابات ومو�ش شل مراجع احل�شل مراجع احل� اتقاتقا تقشتقش شالتحقق م���ن ا�شالتحقق م���ن ا� -

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

أعمااأعماأعماًل أعماله، والتحقق م���ن عدم اأعماله، والتحقق م���ن عدم أعماله، والتحقق م���ن عدم تقدميه  أعماله، والتحقق م���ن عدم اب���ات ال�شركة و أعماله، والتحقق م���ن عدم اب���ات ال�شركة و اب���ات ال�شركة وشاب���ات ال�شركة وش شمراجع���ة خطة مراجع ح�شمراجع���ة خطة مراجع ح� -

إبداء مرئياتها حيال ذلك.اإبداء مرئياتها حيال ذلك.إبداء مرئياتها حيال ذلك. إبداء مرئياتها حيال ذلك.أعمال املراجعة، و إبداء مرئياتها حيال ذلك.أعمال املراجعة، و أعمال املراجعة، واأعمال املراجعة، و إدارية تخرج عن نطاق اإدارية تخرج عن نطاق إدارية تخرج عن نطاق  إدارية تخرج عن نطاق أو  إدارية تخرج عن نطاق أو  أو اأو  فنية 

ابات ال�شركة.شابات ال�شركة.شابات ال�شركة. شارات مراجع ح�شارات مراجع ح� ارات مراجع ح�شارات مراجع ح�ش شتف�شتف� تف�شتف�ش شالإجابة عن ا�شالإجابة عن ا� -

ذ اتخذ اتِخذ  اابات وماابات وماحظات���ه على القوائم املالي���ة ومتابعة ما  ابات ومشابات ومش ش���ة تقري���ر مراجع احل�ش���ة تقري���ر مراجع احل� ���ة تقري���ر مراجع احل�ش���ة تقري���ر مراجع احل�ش شدرا�شدرا� -

أنها.اأنها.اأنها. اب�شاب�ش

4( ضمان االلتزام:

مراجع���ة نتائ���ج تقاري���ر اجلهات الرقابي���ة والتحقق م���ن اتخاذ ال�شرك���ة الإجراءات  -

أنها.اأنها.اأنها. ازمة ب�شازمة ب�ش االاالا

اات والتعليمات ذات العاات والتعليمات ذات العاقة. ات والتعليمات ذات العشات والتعليمات ذات العش شيا�شيا� يا�شيا�ش شالتحقق من التزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح وال�شالتحقق من التزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح وال� -

أن جتريها ال�شركة م���ع الأطراف ذوي العاأن جتريها ال�شركة م���ع الأطراف ذوي العاأن جتريها ال�شركة م���ع الأطراف ذوي العاأن جتريها ال�شركة م���ع الأطراف ذوي العاقة،  امراجع���ة العق���ود والتعامامراجع���ة العق���ود والتعامات املقرتح  -

صإىل جمل�صإىل جمل�ص الإدارة. إىل جمل�اإىل جمل�ا إىل جمل�وتقدمي مرئياتها حيال ذلك  إىل جمل�وتقدمي مرئياتها حيال ذلك 

إبداء اإبداء إبداء  إبداء  الإدارة، و إبداء  الإدارة، و صإىل جمل�صإىل جمل�ص إىل جمل�اإىل جمل�ا إىل جمل�أنها  إىل جمل�أنها  أنها اأنها ا إجراء ب�شاإجراء ب�شاإجراء ب�شاإجراء ب�ش إجراء ب�شاتخاذ  إجراء ب�شاتخاذ  رورة شرورة شرورة  شائل ترى �شائل ترى � ائل ترى �شائل ترى �ش شرف���ع ما تراه من م�شرف���ع ما تراه من م� -

ياتها بالإجراءات التي يتعني اتخاذهاشياتها بالإجراءات التي يتعني اتخاذهاشياتها بالإجراءات التي يتعني اتخاذها شتو�شتو�

5( صالحيات اللجنة:.

شاتتمتع اللجنة بال�شاتتمتع اللجنة بال�شاحيات التالية:

الأخرى  واملعلومات  واملعلومات شاحات  واملعلومات شاحات  احات  والإي� والتقارير  والوثائق  والإي�شت  والتقارير  والوثائق  شت  اجاجا جشجش وال� وال�شتندات  شتندات  وال�ش وال�شتندات  تندات  امل� امل�شطلب  شطلب  )1

ؤولني بال�شركة. شوؤولني بال�شركة. شوؤولني بال�شركة.  شو الإدارة واملديرين التنفيذيني وامل�شو الإدارة واملديرين التنفيذيني وامل� صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� بة من شبة من شبة من  شاملنا�شاملنا�

إجابة اإجابة اإجابة  اجتماعات اللجنة لاجتماعات اللجنة ل لبال�شركة لبال�شركة ل ؤولني واملوظفني شوؤولني واملوظفني شوؤولني واملوظفني  شودعوة املديرين التنفيذيني وامل�شودعوة املديرين التنفيذيني وامل�  )2

ارات تطرحها اللجنة عليهم.شارات تطرحها اللجنة عليهم.شارات تطرحها اللجنة عليهم. شتف�شتف� تف�شتف�ش أية ا�اأية ا�شأية ا�شأية ا� على 

أعاق جمل�اأعاق جمل�صأعاق جمل�صأعاق جمل�ص إذا اإذا إذا  إذا نعقاد  إذا نعقاد  ا الإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�شركة لا الإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�شركة لا أن تطلب من جمل�اأن تطلب من جمل�صأن تطلب من جمل�صأن تطلب من جمل�ص )3

يمة.شيمة.شيمة. شائر ج�شائر ج� ائر ج�شائر ج�ش أو خ�اأو خ�شأو خ�شأو خ� رار شرار شرار  شت ال�شركة لأ�شت ال�شركة لأ� ت ال�شركة لأ�شت ال�شركة لأ�ش أو تعر�اأو تعر�شأو تعر�شأو تعر� الإدارة عملها 

أدائها اأدائها أدائها  أثناء اأثناء أثناء  ال�شركة  خارج  من  خارج شني  من  خارج شني  من  ني  ش�ش� �ش�ش واملتخ� واملتخ�شت�شارين  شت�شارين  واملتخ�ش واملتخ�شت�شارين  ت�شارين  وامل� باخلرباء  وامل�شتعانة  باخلرباء  شتعانة  وامل�ش باخلرباء  وامل�شتعانة  باخلرباء  تعانة  ش�ش� ال  )4

لأعمالها.

شا الإدارة يف حدود �شا الإدارة يف حدود �شاحياتها. إليها من قبل جمل�اإليها من قبل جمل�صإليها من قبل جمل�صإليها من قبل جمل�ص إليها من قبل جمل�أية واجبات توكل  إليها من قبل جمل�أية واجبات توكل  أية واجبات توكل اأية واجبات توكل ا ا القيام با القيام ب )5

فيما  الإدارة  ملجل�ص  ملجل�صيات  صيات  ملجل�ش ملجل�شيات  يات  تو� تو�شإعداد  تو�شإعداد  تو�اإعداد  إعداد  و تو�ئحة  إعداد  و تو�ئحة  إعداد  الا هذه  الاأحكام  هذه  الاأحكام  هذه  الاأحكام  هذه  أحكام  وتقييم  مبراجعة  القيام   )6

إن تطلب ذلك.اإن تطلب ذلك.اإن تطلب ذلك. إن تطلب ذلك.يتعلق بتعديل جزء منها  إن تطلب ذلك.يتعلق بتعديل جزء منها 

صا�صا�ص دوري، وتقوم اللجنة بتقدميها  ا�شا�ش أ�اأ�شأ�شأ� صنوية ملجل�صنوية ملجل�ص الإدارة على  نوية ملجل�شنوية ملجل�ش إعداد التقارير ربع ال�اإعداد التقارير ربع ال�شإعداد التقارير ربع ال�شإعداد التقارير ربع ال�  )7

صملجل�صملجل�ص الإدارة فور النتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.

املراجعة  لإدارة  الأخرى  املراجعة آت  لإدارة  الأخرى  املراجعة اآت  لإدارة  الأخرى  آت  واملكاف الت�شجيعية  املراجعة آت  لإدارة  الأخرى  آت  واملكاف الت�شجيعية  املراجعة آت  لإدارة  الأخرى  واملكافاآت  الت�شجيعية  املراجعة اآت  لإدارة  الأخرى  املراجعة اآت  لإدارة  الأخرى  آت  واملكاف الت�شجيعية  املراجعة آت  لإدارة  الأخرى  املراجعة اآت  لإدارة  الأخرى  آت  واملكاف الت�شجيعية  واملكافاآت  الت�شجيعية  آت  واملكاف ال�شهرية  الرواتب  واملكافحتديد  الت�شجيعية  آت  واملكاف ال�شهرية  الرواتب  واملكافحتديد  الت�شجيعية  واملكافاآت  ال�شهرية  الرواتب  واملكافاحتديد  الت�شجيعية  واملكافاآت  الت�شجيعية  آت  واملكاف ال�شهرية  الرواتب  واملكافحتديد  الت�شجيعية  واملكافاآت  الت�شجيعية  آت   )8

أو املراجع الداخلي مبا يتما�شى مع اللوائح الداخلية لل�شركة املعتمدة اأو املراجع الداخلي مبا يتما�شى مع اللوائح الداخلية لل�شركة املعتمدة أو املراجع الداخلي مبا يتما�شى مع اللوائح الداخلية لل�شركة املعتمدة من  الداخلية 

صقبل املجل�صقبل املجل�ص.
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اجتماعات جلنة املراجعة خالل عام 2021م

املنصباالسم 

اجتماع 5اجتماع 4 اجتماع 3اجتماع  2اجتماع  1

)39(
مارس

)40(
أبريل

)41(
يوليو

)42(
أكتوبر

)43(
ديسمرب

الرئي�ص احلايل �شالح ح�شن العفالق

xxxxالرئي�ص ال�شابقد. �شليمان عبد العزيز التويجري

ع�شود. �شليمان عبد اهلل ال�شكران

ع�شو اأ. وليد حممد العثيمني

xxع�شواإبراهيم بن يو�شف املبارك
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3- جلنة الرتشيحات واملكافآت:
آت كاآت كاآت كاآت كًا من: آت كاآت كاتتكون جلنة الرت�شيحات واملكافاتتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف آت كاآت كتتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف

املنصباالسم 

ر املعمرشر املعمرشر املعمر صرئي�صرئي�ص  اللجنة  شخالد بن نا�شخالد بن نا�

ن العفالق شن العفالق شن العفالق  شالح بن ح�شالح بن ح� الح بن ح�شالح بن ح�ش و شو شو ش�ش� شع�شع�

ام قباينشام قباينشام قباين شان بن ع�شان بن ع� ان بن ع�شان بن ع�ش وشوشوشح�شح� شع�شع�

• اأمني �شر الرت�شيحات واملكافاآت: اأحمد علي الزيات
اختصاصات ومسؤوليات اللجنة

االختصاصات املتعلقة بالرتشيحات:

صوية يف جمل�صوية يف جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية. وية يف جمل�شوية يف جمل�ش شحة للع�شحة للع� حة للع�شحة للع�ش شات ومعايري وا�شات ومعايري وا� ات ومعايري وا�شات ومعايري وا�ش شيا�شيا� يا�شيا�ش شاقرتاح �شاقرتاح � اأ(

واملعايري ات واملعايري ات واملعايري  ات شات ش شيا�شيا� يا�شيا�ش ش لل�ش لل� إعادة تر�شيحهم وفقااإعادة تر�شيحهم وفقاإعادة تر�شيحهم وفقًا إعادة تر�شيحهم وفقااء فيه و إعادة تر�شيحهم وفقااء فيه و اء فيه وشاء فيه وش أع�اأع�شأع�شأع� صي���ة ملجل�صي���ة ملجل�ص الإدارة برت�شيح  ي���ة ملجل�شي���ة ملجل�ش شالتو�شالتو� ب(

إدانته بجرمية خملة بالأمانة.اإدانته بجرمية خملة بالأمانة.إدانته بجرمية خملة بالأمانة. إدانته بجرمية خملة بالأمانة.بقت  إدانته بجرمية خملة بالأمانة.بقت  بقت شبقت ش أي �شخ�ص �اأي �شخ�ص �شأي �شخ�ص �شأي �شخ�ص � املعتمدة، مع مراعاة عدم تر�شيح 

صوي���ة جمل����صوي���ة جمل����ص الإدارة و�شغل وظائف  وي���ة جمل����شوي���ة جمل����ش ش�ات املطلوبة لع�ش�ات املطلوبة لع� �ات املطلوبة لع���ات املطلوبة لع�� �ؤه��ؤه� ؤه�وؤه�و و���ف للقدرات واملو���ف للقدرات وامل ���ف للقدرات واملش���ف للقدرات واملش شإع���داد و�شإع���داد و� ا اإع���داد و�  إع���داد و�  ج(

الإدارة التنفيذية.

صه لأعمال جمل�صه لأعمال جمل�ص الإدارة. ه لأعمال جمل�شه لأعمال جمل�ش شي�شي� ي�شي�ش شو تخ�شو تخ� و تخ�شو تخ�ش شحتديد الوقت الذي يتعني على الع�شحتديد الوقت الذي يتعني على الع� د(

وية شوية شوية  شبة لع�شبة لع� بة لع�شبة لع�ش شات املنا�شات املنا� رب�رب�رب ���� أو اخل�اأو اخل��أو اخل��أو اخل� احتياج���ات الاحتياج���ات الازمة من املهارات  انوية لانوية لا نوية لشنوية لش شاملراجع���ة ال�شاملراجع���ة ال� ه(

صجمل�صجمل�ص الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

أن التغيريات اأن التغيريات اأن التغيريات  ايات يف �شايات يف �ش يات يف �ششيات يف �شش ش الإدارة والإدارة التنفيذية وتقدمي التو�ش الإدارة والإدارة التنفيذية وتقدمي التو� صمراجعة هيكل جمل�صمراجعة هيكل جمل�ص و(

ؤها.وؤها.وؤها. إجرااإجراإجرا إجراالتي ميكن  إجراالتي ميكن 

صاء املجل�صاء املجل�ص اء املجل�شاء املجل�ش أع�اأع�شأع�شأع� ئولية شئولية شئولية  ش الإدارة مبا يحقق م�ش الإدارة مبا يحقق م� صحية التعديل يف موعد بدء دورة جمل�صحية التعديل يف موعد بدء دورة جمل�ص شا�شا�شا ز(

متديد  يزيد متديد  يزيد متديد  على ني، على ني، على األ ني، شني، ش ش جمل�ش جمل� ني�ني�ني ���� �ئولية ب��ئولية ب� ئولية ب�شئولية ب�ش شن���ة املالية الكاملة وعدم تداخل امل�شن���ة املالية الكاملة وعدم تداخل امل� ن���ة املالية الكاملة وعدم تداخل امل�شن���ة املالية الكاملة وعدم تداخل امل�ش شع���ن ال�شع���ن ال�

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

شاحتديد التوافق ملدة الدورة مع قرار املوافقة على تعيني جلنة املراجعة لتكون �شاحتديد التوافق ملدة الدورة مع قرار املوافقة على تعيني جلنة املراجعة لتكون �شاحيتها  ح(

نوية.شنوية.شنوية. شة فيما يتعلق باملوافقة على القوائم املالية ال�شة فيما يتعلق باملوافقة على القوائم املالية ال� ة فيما يتعلق باملوافقة على القوائم املالية ال�شة فيما يتعلق باملوافقة على القوائم املالية ال�ش شارية وقائمة وخا�شارية وقائمة وخا� ارية وقائمة وخا�شارية وقائمة وخا�ش ش�ش�

صوي���ة ملجل����صوي���ة ملجل����ص الإدارة وحتدي���د املواعيد  وي���ة ملجل����شوي���ة ملجل����ش ش���ة برت�شيح الع�ش���ة برت�شيح الع� ���ة برت�شيح الع�ش���ة برت�شيح الع�ش شن���ات اخلا�شن���ات اخلا� امراجع���ة الإعامراجع���ة الإعا ط(

اتاتام  تشتش ش�ش� لاملقرتحة لاملقرتحة ل رت�رت�رتة  ���� ����وق املالية تداول والف�����وق املالية تداول والف� ���وق املالية تداول والف�ش���وق املالية تداول والف�ش ش�ان على موقع ال�ش�ان على موقع ال� �ان على موقع ال���ان على موقع ال�� �املقرتح���ة لن�شر الإع��املقرتح���ة لن�شر الإع�

يتم شيتم شيتم  ش وحتديد موعد اجلمعية العامة التي �ش وحتديد موعد اجلمعية العامة التي � على طلبات الرت�شيح على طلبات الرت�شيح على األ تقل عن )30( يومًا

أو اأو لأو لأو لحقة مبا  ابقة لتاريخ بدء شابقة لتاريخ بدء شابقة لتاريخ بدء الدورة  شواء كانت �شواء كانت � واء كانت �شواء كانت �ش ش �ش � صاء املجل�صاء املجل�ص اء املجل�شاء املجل�ش أع�اأع�شأع�شأع� على ويت فيها على ويت فيها على  ويت فيها شويت فيها ش شالت�شالت�

ل يتجاوز )60( يومًا.

لمتديد لمتديد لحقة  رت�رت�رتة  ���� أي قرار يف ف�اأي قرار يف ف��أي قرار يف ف��أي قرار يف ف� اب���ق -يف حال شاب���ق -يف حال شاب���ق -يف حال اتخاذ  ش ال�ش ال� صرف���ع جميع ق���رارات املجل�صرف���ع جميع ق���رارات املجل�ص ي(

ا الا الاحق لإقرارها. صها على املجل�صها على املجل�ص ها على املجل�شها على املجل�ش ش - وعر�ش - وعر� صلتاريخ بدء دورة املجل�صلتاريخ بدء دورة املجل�ص

أي تعار�اأي تعار�صأي تعار�صأي تعار�ص ني�ني�ني، وعدم وج���ود  ���� �تقل��تقل� تقل�شتقل�ش شاء امل�شاء امل� اء امل�شاء امل�ش ش�ال الأع�ش�ال الأع� �ال الأع���ال الأع�� �تق��تق� تق�شتق�ش شن���وي من ا�شن���وي من ا� ن���وي من ا�شن���وي من ا�ش ش التحق���ق ب�شكل �ش التحق���ق ب�شكل � ك(

أخرى.اأخرى.أخرى. إدارة �شركة اإدارة �شركة إدارة �شركة  صوية جمل�صوية جمل�ص وية جمل�شوية جمل�ش شو ي�شغل ع�شو ي�شغل ع� و ي�شغل ع�شو ي�شغل ع�ش إذا كان الع�اإذا كان الع�شإذا كان الع�شإذا كان الع� إذا كان الع�الح  إذا كان الع�الح  الح شالح ش شم�شم�

اء شاء شاء  ش والأع�ش والأع� ني�ني�ني ���� � التنفيذي�� التنفيذي� ري�ري�ري ���� �اء غ��اء غ� اء غ�شاء غ�ش ش والأع�ش والأع� ني�ني�ني ���� ����اء التنفيذي�����اء التنفيذي� ���اء التنفيذي�ش���اء التنفيذي�ش شأع�شأع� أع�اأع�ا ا���ف وظيفي لا���ف وظيفي ل ���ف وظيفي لش���ف وظيفي لش ش���ع و�ش���ع و� ���ع و�ش���ع و�ش شو�شو� ل(

تقلني وكبارالتنفيذيني.شتقلني وكبارالتنفيذيني.شتقلني وكبارالتنفيذيني. شامل�شامل�

أو اأو أو  الإدارة  ص���اء جمل����ص���اء جمل����ص ���اء جمل����ش���اء جمل����ش أع�اأع�شأع�شأع� أح���د اأح���د أح���د  ���ة يف ح���ال �شغ���ور ش���ة يف ح���ال �شغ���ور ش���ة يف ح���ال �شغ���ور مركز  ش���ع الإج���راءات اخلا�ش���ع الإج���راءات اخلا� ���ع الإج���راءات اخلا�ش���ع الإج���راءات اخلا�ش شو�شو� م(

كبارالتنفيذيني.
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حتدي���د 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:

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

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.

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

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�شتهدف ا�شتقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وحتفيزها، مع عدم املبالغة  ح( 

فيها.

اأن تاأخذ يف العتبار املكافاآت املبينة يف عقود كبار التنفيذيني عند التعيينات اجلديدة. ط( 

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

غ���ري دقيقة قدمها ع�ش���و يف جمل�ص الإدارة اأو الإدارة التنفيذي���ة وذلك ملنع ا�شتغال 

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

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

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

تو�شي���ح العاق���ة بني املكاف���اآت املمنوح���ة و�شيا�شة املكاف���اآت املعمول به���ا، وبيان اأي  م( 

انحراف جوهري عن هذه ال�شيا�شة.

املراجعة الدورية ل�شيا�شة املكافاآت، وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق الأهداف املتوخاة  ن( 

منها.

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

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

اجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت خالل عام 2021 م 

املنصباالسم
اجتماع 4اجتماع 3اجتماع 2اجتماع 1

  )30(
مارس

  )31(
مارس

  )32(
سبتمرب 

  )33(
ديسمرب

الرئي�صخالد بن نا�شر املعمر
ع�شو�شالح بن ح�شن العفالق
ع�شوح�شان بن ع�شام قباين
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صاء املجل�صاء املجل�ص اء املجل�شاء املجل�ش أع�اأع�شأع�شأع� آت اآت آت بتقييم  آت اآت ا الإدارة من قبل جلنة الرت�شيحات واملكافا الإدارة من قبل جلنة الرت�شيحات واملكاف آت اآت  الإدارة من قبل جلنة الرت�شيحات واملكاف إحاطة جمل�اإحاطة جمل�صإحاطة جمل�صإحاطة جمل�ص إحاطة جمل�مت  إحاطة جمل�مت  -

صية بها اىل جمل�صية بها اىل جمل�ص ية بها اىل جمل�شية بها اىل جمل�ش إعداده ومت رفع التو�اإعداده ومت رفع التو�شإعداده ومت رفع التو�شإعداده ومت رفع التو� إعداده ومت رفع التو�على  إعداده ومت رفع التو�على  أ�شرفت جلنة الرت�شيحات اأ�شرفت جلنة الرت�شيحات على أ�شرفت جلنة الرت�شيحات على أ�شرفت جلنة الرت�شيحات  واللجان الذي 

صر جمل�صر جمل�ص ر جمل�شر جمل�ش شم، ومت حفظها لدى امني �شم، ومت حفظها لدى امني � صالإدارة واعتمدها املجل�صالإدارة واعتمدها املجل�ص بتاريخ 2022/02/23

صر جمل�صر جمل�ص الإدارة.  ر جمل�شر جمل�ش شالإدارة كجزء من حم�شالإدارة كجزء من حم�

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

آت اآت آت  واملكاف الرت�شيحات  جلنة  واملكافا  الرت�شيحات  جلنة  آت اآت ا  واملكاف الرت�شيحات  جلنة  آت اآت   رئي�ص رئي�صأن  رئي�صأن  رئي�اأن  أن  و رئي�ة  أن  و رئي�ة  أن  وش وشة  ة  خا� خارجية  بجهة  خا�شتعانة  خارجية  بجهة  شتعانة  خا�ش خارجية  بجهة  خا�شتعانة  خارجية  بجهة  تعانة  ش�ش� لا لاالراهن  االراهن 

تقل.شتقل.شتقل. شوا م�شوا م� وا م�شوا م�ش شع�شع�

رف شرف شرف  � �شات  شات  �ش �شات  ات  شيا�شيا� يا�شيا�ش و� معايري  الإدارة  و�ش  معايري  الإدارة  ش  جمل�ص جمل�صإىل  صإىل  جمل�ا جمل�اإىل  إىل  آت اآت آت  واملكاف الرت�شيحات  جلنة  واملكافاترفع  الرت�شيحات  جلنة  آت اآت اترفع  واملكاف الرت�شيحات  جلنة  آت اآت ترفع  -

وجلانه  الإدارة وجلانه  الإدارة وجلانه  صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� آت اآت آت  آت اآت اة مكافاة مكاف آت اآت ة مكاف ة مكافشة مكافش شيا�شيا� يا�شيا�ش ش وفق �ش وفق � صاء املجل�صاء املجل�ص اء املجل�شاء املجل�ش شنوية لأع�شنوية لأع� نوية لأع�شنوية لأع�ش آت ال�اآت ال�شآت ال�شآت ال� آت ال�اآت ال�ااملكافااملكاف آت ال�اآت ال�املكاف

2020/01/21م  بتاريخ  لل�شركة  العامة  اجلمعية  بتاريخ أقرتها  لل�شركة  العامة  اجلمعية  بتاريخ اأقرتها  لل�شركة  العامة  اجلمعية  أقرتها  التي  التنفيذية  والإدارة 

نوي.شنوي.شنوي. شويرفق بها نتائج التقييم ال�شويرفق بها نتائج التقييم ال�

تقوم اللجنة بعمل التقييم وفق الآلية التالية:

صوية جمل�صوية جمل�ص الإدارة و�شغل  وية جمل�شوية جمل�ش شت املطلوبة لع�شت املطلوبة لع� اؤهاؤها ؤهوؤهو وف القدرات واملوف القدرات وامل ف القدرات واملشف القدرات واملش شأكد من مطابقة و�شأكد من مطابقة و� أكد من مطابقة و�اأكد من مطابقة و�ا االتاالت -

وظائف الإدارة التنفيذية.

صه لأعمال جمل�صه لأعمال جمل�ص الإدارة. ه لأعمال جمل�شه لأعمال جمل�ش شي�شي� ي�شي�ش شو تخ�شو تخ� و تخ�شو تخ�ش شأكد من حتديد الوقت الذي يتعني على الع�شأكد من حتديد الوقت الذي يتعني على الع� أكد من حتديد الوقت الذي يتعني على الع�اأكد من حتديد الوقت الذي يتعني على الع�ا االتاالت -

وية شوية شوية  لع� لع�شبة  شبة  لع�ش لع�شبة  بة  املنا� اخلربات  املنا�شأو  اخلربات  املنا�شأو  اخلربات  املنا�اأو  اخلربات  أو  املهارات  من  الازمة  الاحتياجات  احتياجات  لا لانوية  انوية  لش لشنوية  نوية  ال� ال�شاملراجعة  شاملراجعة  -

صجمل�صجمل�ص الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

أن التغيريات اأن التغيريات اأن التغيريات  ايات يف �شايات يف �ش يات يف �ششيات يف �شش ش الإدارة والإدارة التنفيذية وتقدمي التو�ش الإدارة والإدارة التنفيذية وتقدمي التو� صمراجعة هيكل جمل�صمراجعة هيكل جمل�ص -

ؤها.وؤها.وؤها. إجرااإجراإجرا إجراالتي ميكن  إجراالتي ميكن 

تعار�ص تعار�صأي  تعار�صأي  تعار�اأي  أي  وجود  وعدم  وعدم شتقلني،  وعدم شتقلني،  تقلني،  امل� امل�شاء  شاء  امل�ش امل�شاء  اء  الأع� الأع�شل  شل  اتقاتقا تقشتقش ا� من  ا�شنوي  من  شنوي  ا�ش من  ا�شنوي  من  نوي  � ب�شكل  �شالتحقق  ب�شكل  شالتحقق  -

أخرى.اأخرى.أخرى. إدارة �شركة اإدارة �شركة إدارة �شركة  صوية جمل�صوية جمل�ص وية جمل�شوية جمل�ش شو ي�شغل ع�شو ي�شغل ع� و ي�شغل ع�شو ي�شغل ع�ش إذا كان الع�اإذا كان الع�شإذا كان الع�شإذا كان الع� إذا كان الع�الح  إذا كان الع�الح  الح شالح ش شم�شم�

اء شاء شاء  والأع� التنفيذيني  غري  والأع�شاء  التنفيذيني  غري  شاء  والأع�ش التنفيذيني  غري  والأع�شاء  التنفيذيني  غري  اء  والأع� التنفيذيني  والأع�شاء  التنفيذيني  شاء  والأع�ش التنفيذيني  والأع�شاء  التنفيذيني  اء  شأع�شأع� أع�اأع�ا ل وظيفي  لاف  وظيفي  اف  لش وظيفي  لشف  وظيفي  ف  و� و�شع  شع  و�ش و�شع  ع  شو�شو� -

تقلني وكبار التنفيذيني.شتقلني وكبار التنفيذيني.شتقلني وكبار التنفيذيني. شامل�شامل�

أو كبار اأو كبار أو كبار  الإدارة  صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� أحد اأحد أحد  �شغور مركز  �شغور شة يف حال  �شغور شة يف حال  ة يف حال  الإجراءات اخلا� الإجراءات اخلا�شع  شع  الإجراءات اخلا�ش الإجراءات اخلا�شع  ع  شو�شو� -

التنفيذيني.

صعف والقوة يف جمل�صعف والقوة يف جمل�ص الإدارة، واقرتاح احللول ملعاجلتها مبا يتفق  عف والقوة يف جمل�شعف والقوة يف جمل�ش شحتديد جوانب ال�شحتديد جوانب ال� -

لحة ال�شركة.شلحة ال�شركة.شلحة ال�شركة. شمع م�شمع م�

حيث  من  ال�شركات  حوكمة  لئحة  متطلبات  مع  اللجان  ت�شكيل  تطابق  من  مع اأكد  اللجان  ت�شكيل  تطابق  من  مع اأكد  اللجان  ت�شكيل  تطابق  من  أكد  االتاالت -

اء.شاء.شاء. شوية وعدد الأع�شوية وعدد الأع� وية وعدد الأع�شوية وعدد الأع�ش شنيف الع�شنيف الع� نيف الع�شنيف الع�ش شت�شت�

ليف ليف لئحة حوكمة ال�شركات ونظام  يف أكد من قيام كل جلنة باملهام املنوطة بها واملبينة يف أكد من قيام كل جلنة باملهام املنوطة بها واملبينة  أكد من قيام كل جلنة باملهام املنوطة بها واملبينة اأكد من قيام كل جلنة باملهام املنوطة بها واملبينة ا االتاالت -

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 )93( من الئحة حوكمة   -8
الشركات.

8-1  اإلفصاح عن سياسة املكافآت 
آت بالقرار رقم اآت بالقرار رقم آت بالقرار رقم 2019/24/01  آت بالقرار رقم ية جلنة الرت�شيحات واملكاف آت بالقرار رقم اآت بالقرار رقم اية جلنة الرت�شيحات واملكافاآت بالقرار رقم ية جلنة الرت�شيحات واملكاف آت بالقرار رقم اآت بالقرار رقم ية جلنة الرت�شيحات واملكاف ية جلنة الرت�شيحات واملكافشية جلنة الرت�شيحات واملكافش ش بناء على تو�ش بناء على تو� صة مبوجب قرار جمل�صة مبوجب قرار جمل�ص الإدارة رقم 2019/34/281 ة مبوجب قرار جمل�شة مبوجب قرار جمل�ش شيا�شيا� يا�شيا�ش شمتت املوافقة على هذه ال�شمتت املوافقة على هذه ال�
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ومت اعتمادها مبوجب قرار اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 

2020/01/21م املوافق 1441/05/26ه�. 

أواًل: مقدمة عامة: 
تكوين  ب�شركة  التنفيذية  والإدارة  وجلانه  الإدارة  جمل�ص  مكافاآت  �شيا�شة  اإعداد  مت 

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

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

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

املوافق  1438/5/16ه�  وتاريخ   )2017-16-8( رقم  القرار  مبوجب  املالية  ال�شوق 

2017/2/13م، ، واملعدلة بقرار جمل�ص هيئة ال�شوق املالية رقم3-57-2019 وتاريخ 

1440/09/15ه� املوافق 2019/05/20م والتي ن�شت على اأن تقوم جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت ب�اإعداد �شيا�شة وا�شحة ملكافاآت اأع�شاء جمل�ص الإدارة واللجان املنبثقة عن 

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

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

العاقة ال�شادرة عن اجلهات الرقابية الأخرى، ويجب اأن يراعي جمل�ص الإدارة يف 

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

الواردة يف نظام ال�شركات ولئحة حوكمة ال�شركات. 

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

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

ال�شركة  اأداء  حت�شني  يف  ي�شاهم  مما  بالأداء،  ومرتبطة  للمكافاآت  حمّفزة  وبرامج 

وحتقيق م�شالح م�شاهميها. 

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

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

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

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،  7-  اأن حتدَّ

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

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

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

والتعوي�شات. 

اأن تكون املكافاآت عادلة ومتنا�شبة مع اخت�شا�شات ع�شو جمل�ص الإدارة والأعمال    -9
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إىل اإىل اإىل  افة شافة شافة  أو اللجان، بالإ�اأو اللجان، بالإ�شأو اللجان، بالإ�شأو اللجان، بالإ� الإدارة  صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� ؤوليات التي يقوم بها شوؤوليات التي يقوم بها شوؤوليات التي يقوم بها ويتحملها  شووامل�شووامل�

نة املالية.شنة املالية.شنة املالية. شل ال�شل ال� ادارة املراد حتقيقها خادارة املراد حتقيقها خا صالأهداف املحددة من قبل جمل�صالأهداف املحددة من قبل جمل�ص ال

املقدار بحيث تعك�ص مدى  الإدارة متفاوتة  املقدار بحيث تعك�ص  الإدارة متفاوتة  ص  صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� آت اآت آت  آت أن تكون مكاف آت اآت اأن تكون مكافاآت أن تكون مكاف آت اآت أن تكون مكاف أن تكون مكافاأن تكون مكاف 10-  يجوز 

التي  التي شات  التي شات  ات  اجلل� وعدد  اجلل�شله  وعدد  شله  اتقاتقا تقشتقش وا� به  املنوطة  واملهام  وا�شاته  به  املنوطة  واملهام  شاته  وا�ش به  املنوطة  واملهام  وا�شاته  به  املنوطة  واملهام  اته  شا�شا� ا�شا�ش واخت� واخت�شو  شو  واخت�ش واخت�شو  و  الع� الع�شخربة  شخربة 

رها وغريها من اشرها وغريها من اشرها وغريها من العتبارات. شيح�شيح�

أنها تقررت بناءاأنها تقررت بناًءأنها تقررت بناًءأنها تقررت بناء على معلومات  إذا اإذا إذا تبني  إذا رتدادها  إذا رتدادها  رتدادها شرتدادها ش أو ا�اأو ا�شأو ا�شأو ا� أة اأة اأة  ارف املكافارف املكاف رف املكافشرف املكافش إيقاف �اإيقاف �شإيقاف �شإيقاف � إيقاف �يتم  إيقاف �يتم  أن اأن أن   -11

اتغاتغال  تغشتغش أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك ملنع ا�اأو الإدارة التنفيذية؛ وذلك ملنع ا�شأو الإدارة التنفيذية؛ وذلك ملنع ا�شأو الإدارة التنفيذية؛ وذلك ملنع ا� الإدارة  صو يف جمل�صو يف جمل�ص و يف جمل�شو يف جمل�ش شغري دقيقة قدمها ع�شغري دقيقة قدمها ع�

تحقةشتحقةشتحقة آت غري م�اآت غري م�شآت غري م�شآت غري م� آت غري م�ول على مكاف آت غري م�اآت غري م�اول على مكافاآت غري م�ول على مكاف آت غري م�اآت غري م�ول على مكاف ول على مكافشول على مكافش شع الوظيفي للح�شع الوظيفي للح� ع الوظيفي للح�شع الوظيفي للح�ش شالو�شالو�

والإدارة  الإدارة  جمل�ص  جمل�صاء  صاء  جمل�ش جمل�شاء  اء  لأع� ال�شركة  يف  لأع�شهم  ال�شركة  يف  شهم  لأع�ش ال�شركة  يف  لأع�شهم  ال�شركة  يف  هم  أ�اأ�شأ�شأ� ملنح  برنامج  تطوير  حال  يف    -12

هماشهماشهمًا ا�شرتتها ال�شركة يتم ذلك  أ�اأ�شأ�شأ� أم اأم أم  جديدًا داراشداراشدارًا شإ�شإ� إ�اإ�ا إ�أكانت  إ�أكانت  أكانت اأكانت  واء شواء شواء  شالتنفيذية وموظفيها �شالتنفيذية وموظفيها �

لل�شركة  صا�صا�ص  ا�شا�ش الأ� النظام  يتوافق مع  الأ�شآت ومبا  النظام  يتوافق مع  الأ�شآت ومبا  النظام  يتوافق مع  الأ�اآت ومبا  النظام  يتوافق مع  آت ومبا  الأ�إ�شراف جلنة الرت�شيحات واملكاف النظام  يتوافق مع  آت ومبا  الأ�إ�شراف جلنة الرت�شيحات واملكاف النظام  يتوافق مع  الأ�اإ�شراف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ومبا  النظام  يتوافق مع  الأ�اآت ومبا  النظام  يتوافق مع  آت ومبا  الأ�إ�شراف جلنة الرت�شيحات واملكاف النظام  يتوافق مع  الأ�اآت ومبا  النظام  يتوافق مع  آت ومبا  إ�شراف جلنة الرت�شيحات واملكافاإ�شراف جلنة الرت�شيحات واملكاف حتت 

اوق املالية ذات العاوق املالية ذات العاقة. وق املالية ذات العشوق املالية ذات العش أنظمة ولوائح هيئة ال�اأنظمة ولوائح هيئة ال�شأنظمة ولوائح هيئة ال�شأنظمة ولوائح هيئة ال� أنظمة ولوائح هيئة ال�و أنظمة ولوائح هيئة ال�و

يتعلق  فيما  يتعلق آت  فيما  يتعلق اآت  فيما  آت  واملكاف الرت�شيحات  جلنة  مع  يتعلق يق  فيما  آت  واملكاف الرت�شيحات  جلنة  مع  يتعلق يق  فيما  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة  مع  يتعلق ايق  فيما  يتعلق اآت  فيما  آت  واملكاف الرت�شيحات  جلنة  مع  يتعلق يق  فيما  يتعلق اآت  فيما  آت  واملكافش الرت�شيحات  جلنة  مع  واملكافشيق  الرت�شيحات  جلنة  مع  يق  بالتن� بالتن�شآت  بالتن�شآت  بالتن�اآت  آت  املكاف بالتن�إعداد  آت  املكاف بالتن�إعداد  املكافاآت  بالتن�اإعداد  بالتن�اآت  آت  املكاف بالتن�إعداد  بالتن�اآت  آت  املكاف املكافاإعداد  إعداد  يتم  أن  اأن  اأن   -13

آت اآت آت  آت اآت اة بهم مكافاة بهم مكاف آت اآت ة بهم مكاف ة بهم مكافشة بهم مكافش شمن العقود اخلا�شمن العقود اخلا� من العقود اخلا�شمن العقود اخلا�ش إذا كانت تت�اإذا كانت تت�شإذا كانت تت�شإذا كانت تت� إذا كانت تت�التنفيذيني  إذا كانت تت�التنفيذيني  بالتعيينات اجلديدة لكبار 

بة ما.شبة ما.شبة ما. أو حمدد بن�اأو حمدد بن�شأو حمدد بن�شأو حمدد بن� ثابتة 

رابعًا: مكافأة أعضاء جملس اإلدارة: 
ناعات)تكوين( شناعات)تكوين( شناعات)تكوين(  ش الإدارة يف �شركة تكوين املتطورة لل�ش الإدارة يف �شركة تكوين املتطورة لل� صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� أة اأة اأة  اتتكون مكافاتتكون مكاف -1

بة شبة شبة  أو ن�اأو ن�شأو ن�شأو ن� أو مزايا اأو مزايا أو مزايا عينية  روفات شروفات شروفات  أو بدل م�اأو بدل م�شأو بدل م�شأو بدل م� ات شات شات  شور عن اجلل�شور عن اجلل� ور عن اجلل�شور عن اجلل�ش أو بدل ح�اأو بدل ح�شأو بدل ح�شأو بدل ح� من مبلغ معني 

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

أي تعدياأي تعدياأي تعدياأي تعديات  أي تعدية و أي تعدية و ة وشة وش شيا�شيا� يا�شيا�ش شمن بهذه ال�شمن بهذه ال� من بهذه ال�شمن بهذه ال�ش شأة امل�شأة امل� أة امل�اأة امل�ا ا لبنود املكافا لبنود املكاف عليه نظام ال�شركات ولوائحه وفقًا

أ على تلك البنود اأ على تلك البنود أ على تلك البنود لحقًا ويتم اعتمادها وفقًا للنظام. تطر

بة من الأرباح التي حتققها شبة من الأرباح التي حتققها شبة من الأرباح التي حتققها  شتقلني ن�شتقلني ن� تقلني ن�شتقلني ن�ش ش الإدارة امل�ش الإدارة امل� صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� أة اأة اأة  ا تكون مكافا تكون مكاف يجب األ -2

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

جلنة  جلنة شدرها  جلنة شدرها  درها  ت� ت�شة  شة  ت�ش ت�شة  ة  شيا�شيا� يا�شيا�ش � �شوء  شوء  �ش �شوء  وء  � ويف  املقدار  متفاوتة  �شأة  ويف  املقدار  متفاوتة  شأة  �ا ويف  املقدار  متفاوتة  �اأة  ويف  املقدار  متفاوتة  أة  املكاف هذه  تكون  املكافاأن  هذه  تكون  املكافاأن  هذه  تكون  املكافاأن  هذه  تكون  أن  يجوز   -3

الإدارة  جمل�ص تقرير  ي�شتمل  جمل�صأن  تقرير  ي�شتمل  جمل�صأن  تقرير  ي�شتمل  جمل�اأن  تقرير  ي�شتمل  أن  ويجب  اجلمعية،  وتقرها  اجلمعية، آت  وتقرها  اجلمعية، اآت  وتقرها  آت  واملكاف اجلمعية، الرت�شيحات  وتقرها  آت  واملكاف اجلمعية، الرت�شيحات  وتقرها  واملكافاآت  اجلمعية، االرت�شيحات  وتقرها  اجلمعية، اآت  وتقرها  آت  واملكاف اجلمعية، الرت�شيحات  وتقرها  اجلمعية، اآت  وتقرها  آت 

اء شاء شاء  أع�اأع�شأع�شأع� ل شل شل عليه  شاهمني على بيان �شامل لكل ما ح�شاهمني على بيان �شامل لكل ما ح� اهمني على بيان �شامل لكل ما ح�شاهمني على بيان �شامل لكل ما ح�ش إىل اجلمعية العامة للم�اإىل اجلمعية العامة للم�شإىل اجلمعية العامة للم�شإىل اجلمعية العامة للم� نوي شنوي شنوي  شال�شال�

من  ذلك  وغري  من شروفات  ذلك  وغري  من شروفات  ذلك  وغري  روفات  م� وبدل  م�شآت  وبدل  م�شآت  وبدل  م�اآت  وبدل  آت  مكاف من  املالية  م�نة  وبدل  آت  مكاف من  املالية  م�نة  وبدل  مكافاآت  من  املالية  م�انة  وبدل  م�اآت  وبدل  آت  مكاف من  املالية  م�نة  وبدل  م�اآت  وبدل  آت  مكافش من  املالية  مكافشنة  من  املالية  نة  ال� ال�شل  شل  خا الإدارة  خا  الإدارة  ا  صجمل�صجمل�ص

أو اأو أو  عاملني  فهم شفهم شفهم  بو� بو�ش  ش  املجل�ص املجل�صاء  صاء  املجل�ش املجل�شاء  اء  أع�اأع�شأع�شأع� ه شه شه  قب� ما  بيان  على  كذلك  ي�شتمل  قب�شأن  ما  بيان  على  كذلك  ي�شتمل  قب�شأن  ما  بيان  على  كذلك  ي�شتمل  قب�اأن  ما  بيان  على  كذلك  ي�شتمل  أن  و قب�املزايا،  ما  بيان  على  كذلك  ي�شتمل  أن  و قب�املزايا،  ما  بيان  على  كذلك  ي�شتمل  أن 

أن ي�شتمل كذلك اأن ي�شتمل كذلك أن ي�شتمل كذلك  أن ي�شتمل كذلك إن وجدت( و أن ي�شتمل كذلك إن وجدت( و إن وجدت( واإن وجدت( و ت�شارات )شت�شارات )شت�شارات ) أو ا�اأو ا�شأو ا�شأو ا� إدارية اإدارية إدارية  أو اأو أو  أعمال اأعمال أعمال فنية  أو اأو أو نظري  إداريني اإداريني إداريني 

آخر اآخر آخر  آخر تاريخ  آخر تاريخ  و من شو من شو من  شرها كل ع�شرها كل ع� رها كل ع�شرها كل ع�ش شات التي ح�شات التي ح� ات التي ح�شات التي ح�ش ش وعدد اجلل�ش وعدد اجلل� صات املجل�صات املجل�ص ات املجل�شات املجل�ش شعلى بيان بعدد جل�شعلى بيان بعدد جل�

و املنتدب عن شو املنتدب عن شو املنتدب عن  شاح عن راتب ومزايا الع�شاح عن راتب ومزايا الع� اح عن راتب ومزايا الع�شاح عن راتب ومزايا الع�ش أن يتم الإف�اأن يتم الإف�شأن يتم الإف�شأن يتم الإف� العامة.على  اجتماع للجمعية 

آت وبداآت وبدآت وبدلت كبار التنفيذيني.   آت وبدمن مكاف آت وبداآت وبدامن مكافاآت وبدمن مكاف آت وبداآت وبدمن مكاف من مكافشمن مكافش شب الإدارة التنفيذية �شب الإدارة التنفيذية � ب الإدارة التنفيذية �شب الإدارة التنفيذية �ش شمن�شمن�

أحكام اأحكام أحكام  بة من الأرباح فيجب شبة من الأرباح فيجب شبة من الأرباح فيجب مراعاة  ش الإدارة ن�ش الإدارة ن� صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� أة اأة اأة  ايف حال كانت مكافايف حال كانت مكاف -4

صا�صا�ص ا�شا�ش ش( من النظام الأ�ش( من النظام الأ� الفقرة )2( من املادة )76( من نظام ال�شركات واملادة )20

صو جمل�صو جمل�ص الإدارة الواحد من  و جمل�شو جمل�ش شل عليه ع�شل عليه ع� ل عليه ع�شل عليه ع�ش ش يتجاوز جمموع ما يح�ش يتجاوز جمموع ما يح� لل�شركة، ب�شرط األ

ألف ريال األف ريال ألف ريال  مائة شمائة شمائة  ش500( خم�ش500( خم� آت ومزايا مالية وعينية يف جميع الأحوال مبلغ )000اآت ومزايا مالية وعينية يف جميع الأحوال مبلغ )000آت ومزايا مالية وعينية يف جميع الأحوال مبلغ )000، آت ومزايا مالية وعينية يف جميع الأحوال مبلغ )000اآت ومزايا مالية وعينية يف جميع الأحوال مبلغ )000امكافامكاف آت ومزايا مالية وعينية يف جميع الأحوال مبلغ )000اآت ومزايا مالية وعينية يف جميع الأحوال مبلغ )000مكاف

نوياشنوياشنويًا. شعودي �شعودي � عودي �شعودي �ش ش�ش�

و شو شو  أو ع�اأو ع�شأو ع�شأو ع� صو املجل�صو املجل�ص و املجل�شو املجل�ش شل عليها ع�شل عليها ع� ل عليها ع�شل عليها ع�ش شفر والإقامة التي يح�شفر والإقامة التي يح� فر والإقامة التي يح�شفر والإقامة التي يح�ش شروفات وال�شروفات وال� روفات وال�شروفات وال�ش ش يدرج بدل امل�ش يدرج بدل امل� ل  -5

ى البالغ 000شى البالغ 000شى البالغ 500،000 ريال. شمن احلد الأق�شمن احلد الأق� من احلد الأق�شمن احلد الأق�ش آت او �اآت او �شآت او �شآت او � آت او �من بند املكاف آت او �اآت او �امن بند املكافاآت او �من بند املكاف آت او �اآت او �من بند املكاف من بند املكافشمن بند املكافش شاللجنة �شاللجنة �

صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش آت ع�اآت ع�شآت ع�شآت ع� آت ع�اآت ع�اى ملكافاى ملكاف آت ع�اآت ع�ى ملكاف ى ملكافشى ملكافش شمن احلد الأق�شمن احلد الأق� من احلد الأق�شمن احلد الأق�ش شتها �شتها � آت جلنة املراجعة وبداآت جلنة املراجعة وبدآت جلنة املراجعة وبدل آت جلنة املراجعة وبد يدرج مكاف آت جلنة املراجعة وبداآت جلنة املراجعة وبدا يدرج مكافاآت جلنة املراجعة وبد يدرج مكاف آت جلنة املراجعة وبداآت جلنة املراجعة وبد يدرج مكاف ل  -6

الإدارة البالغة 500،000 ريال.

ي شي شي  شا�شا� ا�شا�ش آت وقيمتها التي بينها النظام الأ�اآت وقيمتها التي بينها النظام الأ�شآت وقيمتها التي بينها النظام الأ�شآت وقيمتها التي بينها النظام الأ� آت وقيمتها التي بينها النظام الأ�ئحة بنود املكاف آت وقيمتها التي بينها النظام الأ�اآت وقيمتها التي بينها النظام الأ�ائحة بنود املكافاآت وقيمتها التي بينها النظام الأ�ئحة بنود املكاف آت وقيمتها التي بينها النظام الأ�اآت وقيمتها التي بينها النظام الأ�ئحة بنود املكاف اح البند ثامنا من هذه الاح البند ثامنا من هذه الا ح البند ثامنا من هذه الشح البند ثامنا من هذه الش شيو�شيو� -7

لل�شركة

صاء جمل�صاء جمل�ص الإدارة:  اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� آت اآت آت  آت اآت املخ�ص تعريف مكافاملخ�ص تعريف مكاف آت اآت ملخ�ص تعريف مكاف -8

آت الثابتةاآت الثابتةآت الثابتة آت الثابتةأ( املكاف آت الثابتةاآت الثابتةاأ( املكافاآت الثابتةأ( املكاف آت الثابتةاآت الثابتةأ( املكاف أ( املكافاأ( املكافا

مبلغ معني  -

صات املجل�صات املجل�ص ات املجل�شات املجل�ش شور جل�شور جل� ور جل�شور جل�ش شبدل ح�شبدل ح�  -

ات اللجانشات اللجانشات اللجان شور جل�شور جل� ور جل�شور جل�ش ش جمموع بدل ح�ش جمموع بدل ح� -

مزايا عينية   -
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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( املكافاآت املتغرية

ن�شبة من الأرباح  -

مكافاآت دورية  -

خطط حتفيزية ق�شرية الأجل  -

خطط حتفيزية طويلة الأجل   -

الأ�شهم املمنوحة   -

خامسًا: مكافأة أعضاء اللجان: 
يحدد ويعتمد جمل�ص الإدارة مكافاآت ع�شوية جلانه املنبثقة منه -وبدلت احل�شور   -1

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

2-  تتكون مكافاآت ع�شوية اللجان املنبثقة من جمل�ص الإدارة من مكافاأة �شنوية )مبلغ 

مقطوع( وبدلت ح�شور الجتماعات وغريهما من ال�شتحقاقات كما هو مو�شح يف 

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

يتم  ال�شيا�شة  تلك  ان  حيث  املراجعة  جلنة  ع�شوية  مكافاأة  ال�شيا�شة  تلك  تت�شمن    -3

الإدارة  بناء على تو�شية من جمل�ص  للم�شاهمني  العامة  اعتمادها من قبل اجلمعية 

وذلك ح�شب النظام.

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

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

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

با�شتثناء جلنة املراجعة.

ملخ�ص تعريف مكافاآت اللجان:  -5

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

بدل ح�شور جل�شات. ب( 

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

على  بناء  وذلك  واعتمادها  احلوافز  وخطط  وبرنامج  التنفيذيني  وكبار  املوظفني 

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

نهاية كل  �شهرية يف  ويدفع ب�شفة  الوظيفي  العقد  املحدد مبوجب  الأ�شا�شي  الراتب   -1

�شهر ميادي.

جلنة  من  املعتمدة  الب�شرية  املوارد  و�شيا�شات  لئحة  يف  عليها  املن�شو�ص  البدلت   -2

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

موا�شات، وبدل تعليم لاأبناء، وبدل هاتف.

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

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

العمل والعجز اجلزئي والكلي والوفاة اثناء العمل(. 

بهذا  يتم  الذي  ال�شنوي  للتقييم  وفقًا  الأداء  مبوؤ�شرات  مرتبطة  ال�شنوية  املكافاأة   -5 

اخل�شو�ص.

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

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

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

مزايا اأخرى ت�شمل على �شبيل املثال ل احل�شر، اإجازة �شنوية، وتذاكر �شفر �شنوية،   -8 

خدمات املطارات. ومكافاأة نهاية خدمة ح�شب نظام العمل و�شيا�شة املوارد الب�شرية 

املعتمدة من قبل ال�شركة.  

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

قبل  التنفيذيني من  كبار  ملكافاآت  العامة  واملوجهات  والربامج  اعتماد اخلطط  يتم   -10

جلنة ملكافاآت والرت�شيحات.

التنفيذيني يف �شوء  وكبار  للموظفني  املكافاآت  �شيا�شة  بتنفيذ  املنتدب  الع�شو  يقوم   -11
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اخلطط والربامج واملوجهات العامة التي تقرها اللجنة

آت كبار التنفيذينياآت كبار التنفيذينيآت كبار التنفيذيني آت كبار التنفيذيني- ملخ�ص تعريف مكاف آت كبار التنفيذينياآت كبار التنفيذينيا- ملخ�ص تعريف مكافاآت كبار التنفيذيني- ملخ�ص تعريف مكاف آت كبار التنفيذينياآت كبار التنفيذيني- ملخ�ص تعريف مكاف 12

آت الثابتةاآت الثابتةآت الثابتة آت الثابتةأ( املكاف آت الثابتةاآت الثابتةاأ( املكافاآت الثابتةأ( املكاف آت الثابتةاآت الثابتةأ( املكاف أ( املكافاأ( املكافا

رواتب  -

بدلت -

أة ثابتة حمددة بعقد املوظفاأة ثابتة حمددة بعقد املوظفاأة ثابتة حمددة بعقد املوظف امكافامكاف -

مزايا عينية  -

آت املتغريةاآت املتغريةآت املتغرية آت املتغريةاملكاف آت املتغريةاآت املتغريةااملكافاآت املتغريةاملكاف آت املتغريةاآت املتغريةاملكاف -

آت دوريةاآت دوريةآت دورية آت دوريةاآت دوريةامكافامكاف آت دوريةاآت دوريةمكاف -

اأرباح اأرباح  أرباح  -

رية الأجلشرية الأجلشرية الأجل شخطط حتفيزية ق�شخطط حتفيزية ق� -

خطط حتفيزية طويلة الأجل  -

هم املمنوحة شهم املمنوحة شهم املمنوحة  شالأ�شالأ� -

سابعًا: حمددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف: 
صاء جمل�صاء جمل�ص الإدارة يف  اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� أة اأة اأة  اويت على بند مكافاويت على بند مكاف ويت على بند مكافشويت على بند مكافش ش الإدارة الت�ش الإدارة الت� صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش ش يجوز لأع�ش يجوز لأع� ل  -1

اهمني.شاهمني.شاهمني. شاجتماع اجلمعية العامة للم�شاجتماع اجلمعية العامة للم�

ويته يف جلنة املراجعة شويته يف جلنة املراجعة شويته يف جلنة املراجعة  شأة مقابل ع�شأة مقابل ع� أة مقابل ع�اأة مقابل ع�ا اول على مكافاول على مكاف ول على مكافشول على مكافش ش الإدارة احل�ش الإدارة احل� صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش شيجوز لع�شيجوز لع� -2

أو اأو أو  أو اأو أو فنية  ب شب شب تنفيذية  أو منا�اأو منا�شأو منا�شأو منا� أعمال اأعمال أعمال  أي اأي أي  أو اأو أو مقابل  العامة  امل�شكلة من قبل اجلمعية 

افية يكلف بها يف ال�شركة، وذلك شافية يكلف بها يف ال�شركة، وذلك شافية يكلف بها يف ال�شركة، وذلك  شإ�شإ� إ�اإ�ا إ�–  إ�اإ�إ�–  إ�اإ�–  ت�شارية شت�شارية شت�شارية –مبوجب ترخي�ص مهني  أو ا�اأو ا�شأو ا�شأو ا� إدارية اإدارية إدارية 

الإدارة  ص يف جمل�ص يف جمل�ص واشواشوًا شفته ع�شفته ع� فته ع�شفته ع�ش شل عليها ب�شل عليها ب� ل عليها ب�شل عليها ب�ش أن يح�اأن يح�شأن يح�شأن يح� أة التي اأة التي اأة التي ميكن  إىل املكافاإىل املكافاإىل املكافاإىل املكاف افة شافة شافة  شبالإ�شبالإ�

ي.شي.شي. شا�شا� ا�شا�ش ش لنظام ال�شركات ونظام ال�شركة الأ�ش لنظام ال�شركات ونظام ال�شركة الأ� وفقًا

بب شبب شبب  ش الإدارة ب�ش الإدارة ب� صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� وية من تغيب شوية من تغيب شوية من تغيب من  إنهاء ع�اإنهاء ع�شإنهاء ع�شإنهاء ع� اإذا قررت اجلمعية العامة  اإذا قررت اجلمعية   إذا قررت اجلمعية   -3

تحق هذا شتحق هذا شتحق هذا  ي� ي�ش  ش  م�شروع فا دون عذر  م�شروع فا  دون عذر  ا  للمجل�ص متتالية  اجتماعات  للمجل�صثة  متتالية  اجتماعات  صثة  ثا ثاوره  اوره  ثش ثشوره  وره  شعدم ح�شعدم ح�

إعادة جميع اإعادة جميع إعادة جميع  إعادة جميع عليه  إعادة جميع عليه  ره، ويجب شره، ويجب شره، ويجب  آخر اجتماع ح�اآخر اجتماع ح�شآخر اجتماع ح�شآخر اجتماع ح� آت عن الفرتة التي اآت عن الفرتة التي آت عن الفرتة التي تلي  آت عن الفرتة التي أي مكاف آت عن الفرتة التي اآت عن الفرتة التي اأي مكافاآت عن الفرتة التي أي مكاف آت عن الفرتة التي اآت عن الفرتة التي أي مكاف أي مكافاأي مكاف و شو شو  شالع�شالع�

رفت له عن تلك الفرتة.شرفت له عن تلك الفرتة.شرفت له عن تلك الفرتة. آت التي �اآت التي �شآت التي �شآت التي � آت التي �املكاف آت التي �اآت التي �ااملكافاآت التي �املكاف آت التي �اآت التي �املكاف

صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� رفت لأي شرفت لأي شرفت لأي من  آت التي �اآت التي �شآت التي �شآت التي � آت التي �أن املكاف آت التي �اآت التي �اأن املكافاآت التي �أن املكاف آت التي �اآت التي �أن املكاف أن املكافاأن املكاف أو اأو أو الهيئة  اإذا تبني للجنة املراجعة  اإذا تبني للجنة   إذا تبني للجنة   -4

ها على اجلمعية العامة شها على اجلمعية العامة شها على اجلمعية العامة  شللة مت عر�شللة مت عر� للة مت عر�شللة مت عر�ش أو م�اأو م�شأو م�شأو م� حيحة شحيحة شحيحة  شالإدارة مبنية على معلومات غري �شالإدارة مبنية على معلومات غري �

إعادتها لل�شركة، ويحق لل�شركة اإعادتها لل�شركة، ويحق لل�شركة إعادتها لل�شركة، ويحق لل�شركة  إعادتها لل�شركة، ويحق لل�شركة عليه  إعادتها لل�شركة، ويحق لل�شركة عليه  عليه نوي فيجب عليه نوي فيجب  نوي فيجب شنوي فيجب ش ش الإدارة ال�ش الإدارة ال� صمينها تقرير جمل�صمينها تقرير جمل�ص مينها تقرير جمل�شمينها تقرير جمل�ش أو ت�اأو ت�شأو ت�شأو ت�

مطالبته بردها.  

املتعلقة  ات شات شات  شيا�شيا� يا�شيا�ش ال� ال�شيل  شيل  ال�ش ال�شيل  يل  تفا� تفا�شنوي عن  شنوي عن  تفا�ش تفا�شنوي عن  نوي عن  ال� تقريره  الإدارة يف  ال�ش  تقريره  الإدارة يف  ش  صح جمل�صح جمل�ص ح جمل�شح جمل�ش يف�شأن يف� يف�شأن  يف�اأن  أن  يجب  -5

من  من شو  من شو  و  ع� لكل  املدفوعة  والعينية  املالية  واملزايا  واملبالغ  حتديدها  ع�شآليات  لكل  املدفوعة  والعينية  املالية  واملزايا  واملبالغ  حتديدها  ع�شآليات  لكل  املدفوعة  والعينية  املالية  واملزايا  واملبالغ  حتديدها  ع�اآليات  لكل  املدفوعة  والعينية  املالية  واملزايا  واملبالغ  حتديدها  آليات  و ع�آت  لكل  املدفوعة  والعينية  املالية  واملزايا  واملبالغ  حتديدها  آليات  و ع�آت  لكل  املدفوعة  والعينية  املالية  واملزايا  واملبالغ  حتديدها  آليات  و واآت  آت  وباملكاف آت  وباملكاف واباملكافاآت  واآت  آت  وباملكاف واآت  آت 

أو اأو أو  إدارية اإدارية إدارية  أو اأو أو  فنية  أو اأو أو  تنفيذية  ب شب شب  منا� منا�شأو  منا�شأو  منا�اأو  أو  أعمال اأعمال أعمال  أي اأي أي  مقابل  الإدارة  جمل�ص  جمل�صاء  صاء  جمل�ش جمل�شاء  اء  أع�اأع�شأع�شأع�

أنظمة اأنظمة أنظمة هيئة  أنظمة ادرة مبوجب نظام ال�شركات و أنظمة ادرة مبوجب نظام ال�شركات و ادرة مبوجب نظام ال�شركات وشادرة مبوجب نظام ال�شركات وش شوابط والتوجيهات ال�شوابط والتوجيهات ال� وابط والتوجيهات ال�شوابط والتوجيهات ال�ش ش لل�ش لل� ت�شارية وفقاشت�شارية وفقاشت�شارية وفقًا شا�شا�

وق املالية ولوائحهما التنفيذية.شوق املالية ولوائحهما التنفيذية.شوق املالية ولوائحهما التنفيذية. شال�شال�

ملدة  ووفقًا  اللجنة  ووفقاأو  اللجنة  ووفقااأو  اللجنة  أو  للمجل�ص للمجل�صمامه  صمامه  للمجل�ش للمجل�شمامه  مامه  ان� تاريخ  من  ان�ش  تاريخ  من  ش  اعتبارًا اعتبارااأة  اعتبارااأة  أة  املكاف املكافاو  او  املكافش املكافشو  و  الع� الع�شتحق  شتحق  الع�ش الع�شتحق  تحق  شي�شي� -6

ويته.شويته.شويته. شع�شع�

واللجان من  الإدارة  صاء جمل�صاء جمل�ص  اء جمل�شاء جمل�ش شأع�شأع� أع�اأع�ا ب باة  اة  بش بشة  ة  آت اخلا�اآت اخلا�شآت اخلا�شآت اخلا� املكاف املكافارف  آت اخلا�اآت اخلا�ارف  املكاف آت اخلا�اآت اخلا�رف  املكافش املكافشرف  رف  �شإجراءات � �شإجراءات  �اإجراءات  إجراءات  إعداد اإعداد إعداد  يتم  -7

يتم  يتم أن  يتم اأن  أن  على  املجل�ص املجل�صر  صر  املجل�ش املجل�شر  ر  � �شأمني  �شأمني  �اأمني  أمني  / القانونية  /وؤون  القانونية  /وؤون  القانونية  ؤون  وال�ش وال�شوتثمرين  وتثمرين  وال�شش وال�ششتثمرين  تثمرين  امل� امل�شقات  شقات  عا مدير  عاقبل  مدير  اقبل 

شائحة ال�شائحة ال�شاحيات املالية والإدارية. رفها وفق شرفها وفق شرفها وفق ل أمر �اأمر �شأمر �شأمر � اعتماد 

ور شور شور  شجل احل�شجل احل� جل احل�شجل احل�ش ش عقب كل اجتماع بناء على �ش عقب كل اجتماع بناء على � صور اجتماعات املجل�صور اجتماعات املجل�ص ور اجتماعات املجل�شور اجتماعات املجل�ش شرف بدل ح�شرف بدل ح� رف بدل ح�شرف بدل ح�ش شيتم �شيتم � -8

من  من شمرب  من شمرب  مرب  دي� �شهر  دي�شل  �شهر  شل  خا اللجان  خاآت  اللجان  خاآت  اللجان  خاآت  اللجان  آت  مكاف خرف  اللجان  آت  مكاف خرف  اللجان  مكافاآت  خارف  اللجان  خاآت  اللجان  آت  مكاف خرف  اللجان  خاآت  اللجان  آت  مكافش مكافشرف  رف  � ويتم  �شر،  ويتم  شر،  �ش ويتم  �شر،  ويتم  ر،  ال� ال�شأمني  ال�شأمني  ال�اأمني  أمني  قبل  من  املبني 

أة اأة اأة  املكاف املكافاأما  املكافاأما  املكافاأما  أما  ميادية،  ميانة  انة  ميش ميشنة  نة  � �شف  شف  �ش �شف  ف  ن� كل  بنهاية  دفعات  على  جتزئتها  ويجوز  عام،  ن�شكل  كل  بنهاية  دفعات  على  جتزئتها  ويجوز  عام،  شكل 

آت اآت آت  املكاف املكافاة  آت اآت اة  املكاف آت اآت ة  املكافش املكافشة  ة  شيا�شيا� يا�شيا�ش � عليه  تن�ص  ملا  �ش  عليه  تن�ص  ملا  ش  وفقًا اقرارها  بعد  كاملة  فتدفع  صللمجل�صللمجل�ص  نويةشنويةشنوية شال�شال�

املعتمدة من اجلمعية العامة.

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

قدرة  مقطوع  مبلغ  بها  يقومون  التي  اخلدمات  مقابل  الإدارة  صاء جمل�صاء جمل�ص  اء جمل�شاء جمل�ش لأع� لأع�شيدفع  شيدفع  -1

أة اأة اأة  اتحقاق هذه املكافاتحقاق هذه املكاف تحقاق هذه املكافشتحقاق هذه املكافش أن يكون ا�اأن يكون ا�شأن يكون ا�شأن يكون ا� نة املالية، شنة املالية، شنة املالية، على  شو عن ال�شو عن ال� و عن ال�شو عن ال�ش ألف ريال لكل ع�األف ريال لكل ع�شألف ريال لكل ع�شألف ريال لكل ع� مائتان 

النظام  من  الع�شرون  املادة  وفق  من شو  الع�شرون  املادة  وفق  من شو  الع�شرون  املادة  وفق  و  الع� الع�شرها  شرها  الع�ش الع�شرها  رها  يح� التي  يح�شات  التي  شات  يح�ش التي  يح�شات  التي  ات  اجلل� عدد  مع  اجلل�شبا  عدد  مع  شبا  اجلل�ش عدد  مع  اجلل�شبا  عدد  مع  با  شمتنا�شمتنا�

ي لل�شركة.شي لل�شركة.شي لل�شركة. شا�شا� ا�شا�ش شالأ�شالأ�
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لع�شو  املقطوعة  ال�شنوية  املكافاأة  مبلغ  مراجعة  ب�شاحية  الإدارة  جمل�ص  يفو�ص   -2

�شوء  يف  وذلك  اأعاه،  ثامنًا  البند  من   )1( الفقرة  يف  اإليها  امل�شار  الإدارة  جمل�ص 

املتغريات املتعلقة باأداء ال�شركة، وملجل�ص اإدارة ال�شركة �شاحية اإيقاف �شرف تلك 

املكافاأة اأو تخفي�ص املبلغ متى كان ذلك �شروريًا. 

يدفع بدل ح�شور جل�شات قدرة ثاثة اآلف ريال 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. 

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

من اللجان املنبثقة عن جمل�ص الإدارة على اأن يكون ا�شتحقاق هذه املكافاأة متنا�شبا 

مع عدد اجلل�شات التي يح�شرها الع�شو،

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

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

بعد خ�شم  الأرباح  بن�شبة )۱٠%( من �شايف  الإدارة مكافاأة  لأع�شاء جمل�ص  يدفع   -8 

الحتياطات التي تقررها اجلمعية العامة وبعد توزيع ربح على امل�شاهمني ليقل عن 

)5%( من راأ�ص مال ال�شركة املدفوع.

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

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

جلنة املراجعة.

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

يف مكان انعقاد املجل�ص وتكاليف تنقاته الداخلية وتذاكر ال�شفر )ذهاب واإياب( بالدرجة 

الأوىل اأو درجة رجال الأعمال ول تدخل �شمن احت�شاب املبلغ الإجمايل للمكافاآت. 

تاسعًا: أحكام صرف املكافآت:
جمل�ص  اأع�شاء  مبكافاآت  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة  تو�شية  على  احل�شول  يجب   -1

الإدارة واللجان 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 واملكافاآت 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�شة املكافاآت املعمول بها، وبيان اأي انحراف جوهري عن هذه ال�شيا�شة، ويجب 

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

جمل�ص  جلان  اأو  املجل�ص  لأع�شاء  �شواء  امل�شروفة  املكافاآت  جميع  يو�شح  واملكافاآت 

الإدارة اأو موظفي ال�شركة.     

عاشرًا: أحكام ختامية )مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة(:
يعمل مبا جاء يف هذه ال�شيا�شة ويتم اللتزام بها من قبل ال�شركة اعتبارًا من تاريخ   -1

اعتمادها من قبل اجلمعية العامة للم�شاهمني.

واجلمهور  امل�شاهمني  لتمكني  الإلكرتوين  ال�شركة  موقع  على  ال�شيا�شة  هذه  تن�شر   -2 

واأ�شحاب امل�شالح من الطاع عليها.

يتم مراجعة هذه ال�شيا�شة ب�شفة دورية – عند احلاجة- من قبل جلنة الرت�شيحات   -3 

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

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

للم�شاهمني لعتمادها.
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1- مكافآت وبدالت جملس اإلدارة :            )  املبلغ بالريال(

بدل 

امل�شروفات

املجموع
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اء امل�ستقلنيساء امل�ستقلنيساء امل�ستقلني س: الأع�س: الأع� لأولأوًلً أواأوا

- 134- 134،000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125،000 - 9000 - 9000 - 9،000 - - - - 9000 - - - - 9000 - - - - 9000 - - - - 9000 - - - - 9000 - - - - 9،000 - 000ف املبارك - 000ف املبارك - 000شف املبارك - 000شف املبارك - ف املبارك إبراهيم بن يو�اإبراهيم بن يو�شإبراهيم بن يو�شإبراهيم بن يو�إبراهيم بن يو�

8،000 137000 137،000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125،000 - 12000 - 12000 - 12،000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12،000 - 000ام قباين - 000ام قباين - 000شام قباين - 000شام قباين - ام قباين شان ع�شان ع� ان ع�شان ع�ش شح�شح�

8،000 137000 137،000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125،000 - 12000 - 12000 - 12،000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12،000 - 000ر املعمر - 000ر املعمر - 000شر املعمر - 000شر املعمر - ر املعمر شخالد نا�شخالد نا�

16،000 411000 411،000 - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - 375،000 - 36،000 - - - -- - - -- - - -- - - - 36،000 - املجموع

اء غري التنفيذينيساء غري التنفيذينيساء غري التنفيذيني سثانيا: الأع�سثانيا: الأع�

- 137- 137،000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125،000 - 12000 - 12000 - 12،000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12،000 000ن حممد العثمان 000ن حممد العثمان 000شن حممد العثمان 000شن حممد العثمان ن حممد العثمان شعبد املح�شعبد املح�

- 3- 3،000 - - - - - - - 3000 - - - - - - - 3000 - - - - - - - 3000 - - - - - - - 3000 - - - - - - - 3000 - - - - - - - 3000 - - - - - - - 3000 - - - - - - - 3000 - - - - - - - 3،000 - - - - 3000 - - - - 3000 - - - - 3000 - - - - 3000 - - - - 3000 - - - - 3،000 000ليمان  التويجري 000ليمان  التويجري 000شليمان  التويجري 000شليمان  التويجري ليمان  التويجري شد. �شد. �

ن العفالقشن العفالقشن العفالق شالح ح�شالح ح� الح ح�شالح ح�ش ش�ش�

137،000 125،000 12000 12000 12،000 12،000 000 ابراهام 000 ابراهام 000 ابراهام 000 ابراهام 000 ابراهام صجورج انطونيو�صجورج انطونيو�ص ابراهام

- 411- 411،000 - - - - - 375000 - - - - - 375000 - - - - - 375000 - - - - - 375000 - - - - - 375000 - - - - - 375000 - - - - - 375،000 - 36000 - 36000 - 36،000 - - - - 36000 - - - - 36000 - - - - 36000 - - - - 36000 - - - - 36000 - - - - 36،000 املجموع

اء التنفيذيني:ساء التنفيذيني:ساء التنفيذيني: سثالثا: الأع�سثالثا: الأع�

- 137- 137،000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125000 - - - - - 125،000 - 12000 - 12000 - 12،000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12000 - - - - 12،000 000جميل عبد اهلل امللحم  000جميل عبد اهلل امللحم  000جميل عبد اهلل امللحم  000جميل عبد اهلل امللحم  000جميل عبد اهلل امللحم  000جميل عبد اهلل امللحم  000جميل عبد اهلل امللحم  جميل عبد اهلل امللحم 

- 137،000 - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - 125،000 - 12،000 - - - -- - - -- - - -- - - - 12،000 املجموع

8-2  العالقة بني املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة 
آت املدفوعة يف الفقرة اآت املدفوعة يف الفقرة آت املدفوعة يف الفقرة 3-8 آت املدفوعة يف الفقرة ة كما يبينه جدول املكاف آت املدفوعة يف الفقرة اآت املدفوعة يف الفقرة اة كما يبينه جدول املكافاآت املدفوعة يف الفقرة ة كما يبينه جدول املكاف آت املدفوعة يف الفقرة اآت املدفوعة يف الفقرة ة كما يبينه جدول املكاف ة كما يبينه جدول املكافشة كما يبينه جدول املكافش شيا�شيا� يا�شيا�ش أي انحراف عن تلك ال�اأي انحراف عن تلك ال�شأي انحراف عن تلك ال�شأي انحراف عن تلك ال� يوجد  آت، واآت، ولآت، ولآت، ول آت، وت عليه الأنظمة واللوائح عند منح املكاف آت، واآت، وات عليه الأنظمة واللوائح عند منح املكافاآت، وت عليه الأنظمة واللوائح عند منح املكاف آت، واآت، وت عليه الأنظمة واللوائح عند منح املكاف ت عليه الأنظمة واللوائح عند منح املكافشت عليه الأنظمة واللوائح عند منح املكافش ش ملا ن�ش ملا ن� آت وفقااآت وفقاآت وفقًا آت وفقاة املكاف آت وفقااآت وفقااة املكافاآت وفقاة املكاف آت وفقااآت وفقاة املكاف ة املكافشة املكافش شيا�شيا� يا�شيا�ش شتلتزم �شركة تكوين بتطبيق �شتلتزم �شركة تكوين بتطبيق �

8-3 املكافآت املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيني
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مالحظات:

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   -1

املن�شب الذي يقوم به، وقد �شدر قرار جمل�ص الإدارة بتاريخ 2021/12/15م بتكليفه مبهام الرئي�ص التنفيذي اإ�شافة اىل مهام الع�شو املنتدب بعد اأن مت الغاء وظيفة الرئي�ص التنفيذي.

2-  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.

3-   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 2021م 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(
اأع�ساء جلنة املراجعة

21،750 - 3،000 18،750 د. �شليمان التويجري

94،000 - 15،000 75،000 د. �شليمان ال�شكران 

94،000 - 15،000 75،000 وليد حممد بن عثيمني

94،000 15،000 75،000 �شالح ح�شن العفالق 

54،000 9،000 45،000 ابراهيم يو�شف املبارك 

357،750 - 57،000 288،750 املجموع

اأع�ساء جلنة املكافاآت والرت�سيحات

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

اأع�ساء اللجنة التنفيذية

28،500 - 6،000 22،500 جورج انطونيو�ص اأبراهام تعني 2021/9/15

105،000 - 30،000 75،000  زهري الودغريي لف�شو�ص

- - - جميل عبد اهلل امللحم

105،000 30،000 75،000 اأزهر ميدو كنجي حتى 2021/12/08

- - - على ح�شان اجلميل حتى 2021/12/14

238،500 - 66،000 172،500 املجموع
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آت كبار التنفيذيني: املبلغ ريال �سعودي اآت كبار التنفيذيني: املبلغ ريال �سعودي آت كبار التنفيذيني: املبلغ ريال �سعودي  آت كبار التنفيذيني: املبلغ ريال �سعودي ( مكاف آت كبار التنفيذيني: املبلغ ريال �سعودي اآت كبار التنفيذيني: املبلغ ريال �سعودي ا( مكافاآت كبار التنفيذيني: املبلغ ريال �سعودي ( مكاف آت كبار التنفيذيني: املبلغ ريال �سعودي اآت كبار التنفيذيني: املبلغ ريال �سعودي ( مكاف 2

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

ل يوجد

املجموع

الكلي

جمموع مكافاأة 

التنفيذيني من 

املجل�ص

مكافاأة نهاية 

اخلدمة 

املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة
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4٫103٫922 600٫000 135٫000 125٫0004٫103٫922 600٫000 135٫000 125٫0004٫103٫922 600٫000 135٫000 125٫0004٫103٫922 600٫000 135٫000 125٫000 125٫000 3٫243٫922125٫000 3٫243٫922 843٫922 2٫400٫000843٫922 2٫400٫000 صو جمل�صو جمل�ص الإدارة املنتدب و جمل�شو جمل�ش ش ع�ش ع�

2٫781٫250 250٫000 101٫2502٫781٫250 250٫000 101٫2502٫781٫250 250٫000 101٫250 2٫430000 630٫000 1٫800٫0002٫430000 630٫000 1٫800٫0002٫430000 630٫000 1٫800٫0002٫430000 630٫000 1٫800٫000 صالرئي�صالرئي�ص التنفيذي

1٫384٫375 112٫500 50٫8751٫384٫375 112٫500 50٫8751٫384٫375 112٫500 50٫875 1٫221٫000 32٫000 900٫00032٫000 900٫000 صالرئي�صالرئي�ص املايل

506٫890 31٫360 60٫702506٫890 31٫360 60٫702506٫890 31٫360 60٫702 472٫500 122٫500 350٫000472٫500 122٫500 350٫000472٫500 122٫500 350٫000472٫500 122٫500 350٫000 صرئي�صرئي�ص املوارد الب�شرية

8٫476٫440 993٫860 306٫9318٫476٫440 993٫860 306٫9318٫476٫440 993٫860 306٫931 125٫000 ٫367٫422 1٫917٫422 5٫450٫000125٫000 ٫367٫422 1٫917٫422 5٫450٫000125٫000 ٫367٫422 1٫917٫422 5٫450٫000125٫000 ٫367٫422 1٫917٫422 5٫450٫000125٫000 ٫367٫422 1٫917٫422 5٫450٫000 املجموع
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10- نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إىل رأي جلنة املراجعة يف مدى كفاية 
نظام الرقابة الداخلية يف الشركة.

اواًل: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

لعليها لعليها لئحة حوكمة ال�شركات ونظام  عليها ت عليها ت  ت شت ش ش الإدارة التي ن�ش الإدارة التي ن� صية ملجل�صية ملجل�ص ية ملجل�شية ملجل�ش شا�شا� ا�شا�ش إطار الوظائف الأ�اإطار الوظائف الأ�شإطار الوظائف الأ�شإطار الوظائف الأ� إطار الوظائف الأ�يف  إطار الوظائف الأ�يف 

جمل�ص قام  فقد  ال�شركة  يف  الداخلية  الرقابة  بنظام  جمل�صة  قام  فقد  ال�شركة  يف  الداخلية  الرقابة  بنظام  صة  جمل�ش قام  فقد  ال�شركة  يف  الداخلية  الرقابة  بنظام  جمل�شة  قام  فقد  ال�شركة  يف  الداخلية  الرقابة  بنظام  ة  واخلا� تكوين  ل�شركة  واخلا�شاحلوكمة  تكوين  ل�شركة  شاحلوكمة 

إدارة اإدارة اإدارة  إدارة ات والإجراءات املتعلقة ب إدارة اإدارة اات والإجراءات املتعلقة باإدارة ات والإجراءات املتعلقة ب إدارة اإدارة ات والإجراءات املتعلقة ب ات والإجراءات املتعلقة بشات والإجراءات املتعلقة بش شيا�شيا� يا�شيا�ش شالإدارة باعتماد نظام رقابة داخلية لل�شركة يقيم ال�شالإدارة باعتماد نظام رقابة داخلية لل�شركة يقيم ال�

ة بال�شركة واملعتمدة لديها، بحيث يراعي شة بال�شركة واملعتمدة لديها، بحيث يراعي شة بال�شركة واملعتمدة لديها، بحيث يراعي  أحكام وقواعد احلوكمة اخلا�اأحكام وقواعد احلوكمة اخلا�شأحكام وقواعد احلوكمة اخلا�شأحكام وقواعد احلوكمة اخلا� ويطبق املخاطر، ويطبق املخاطر، ويطبق 

حة شحة شحة  شلة، وقيام ال�شركة باتباع معايري وا�شلة، وقيام ال�شركة باتباع معايري وا� لة، وقيام ال�شركة باتباع معايري وا�شلة، وقيام ال�شركة باتباع معايري وا�ش شهذا النظام التقيد بالأنظمة واللوائح ذات ال�شهذا النظام التقيد بالأنظمة واللوائح ذات ال�

ات الأطراف ذات العات الأطراف ذات العاقة تتم  أن جميع تعاماأن جميع تعاماأن جميع تعاماأن جميع تعاما أن جميع تعامتويات التنفيذية، و أن جميع تعامتويات التنفيذية، و تويات التنفيذية، وشتويات التنفيذية، وش شؤولية يف جميع امل�شؤولية يف جميع امل� ؤولية يف جميع امل�شوؤولية يف جميع امل�شو شوللم�شوللم�

ة بها.شة بها.شة بها. شوابط اخلا�شوابط اخلا� وابط اخلا�شوابط اخلا�ش شأحكام وال�شأحكام وال� أحكام وال�اأحكام وال�ا ا لا ل وفقًا

ئوليات شئوليات شئوليات  شي لل�شركة ونظام احلوكمة مل�شي لل�شركة ونظام احلوكمة مل� ي لل�شركة ونظام احلوكمة مل�شي لل�شركة ونظام احلوكمة مل�ش شا�شا� ا�شا�ش إطار ما ن�ص عليه نظام ال�شركات والنظام الأ�اإطار ما ن�ص عليه نظام ال�شركات والنظام الأ�شإطار ما ن�ص عليه نظام ال�شركات والنظام الأ�شإطار ما ن�ص عليه نظام ال�شركات والنظام الأ� إطار ما ن�ص عليه نظام ال�شركات والنظام الأ�ويف  إطار ما ن�ص عليه نظام ال�شركات والنظام الأ�ويف 

أعمال ال�شركة والتحقق من �اأعمال ال�شركة والتحقق من �شاأعمال ال�شركة والتحقق من �شاأعمال ال�شركة والتحقق من �شامة ونزاهة التقارير  جلنة املراجعة التي تخت�ص مبراقبة 

فة خا�ص شفة خا�ص شفة خا�ص  أنظمة الرقابة الداخلية فيها، بحيث ت�شمل مهام اللجنة ب�اأنظمة الرقابة الداخلية فيها، بحيث ت�شمل مهام اللجنة ب�شأنظمة الرقابة الداخلية فيها، بحيث ت�شمل مهام اللجنة ب�شأنظمة الرقابة الداخلية فيها، بحيث ت�شمل مهام اللجنة ب� و أنظمة الرقابة الداخلية فيها، بحيث ت�شمل مهام اللجنة ب�والقوائم املالية  و أنظمة الرقابة الداخلية فيها، بحيث ت�شمل مهام اللجنة ب�والقوائم املالية 

مان اشمان اشمان اللتزام. آلية �اآلية �شآلية �شآلية � آلية �ابات، و آلية �ابات، و ابات، وشابات، وش شمتابعة التقارير املالية، واملراجعة الداخلية، ومراجع احل�شمتابعة التقارير املالية، واملراجعة الداخلية، ومراجع احل�

ؤولة عن تطبيق نظام شوؤولة عن تطبيق نظام شوؤولة عن تطبيق نظام  شوتقلة م�شوتقلة م� تقلة م�شتقلة م�ش إدارات م�اإدارات م�شإدارات م�شإدارات م� و ال�شركة وحدات  ان�شئت  إدارات م�ويف هذا الإطار فقد  و ال�شركة وحدات  ان�شئت  إدارات م�ويف هذا الإطار فقد 

م احلوكمة، وحدة املخاطر، شم احلوكمة، وحدة املخاطر، شم احلوكمة، وحدة املخاطر،  شم املراجعة الداخلية، ق�شم املراجعة الداخلية، ق� م املراجعة الداخلية، ق�شم املراجعة الداخلية، ق�ش شالرقابة الداخلية بحيث ت�شمل ق�شالرقابة الداخلية بحيث ت�شمل ق�

الداخلية  الرقابة  نظام  تقييم  الداخلية  املراجعة  الداخلية شم  الرقابة  نظام  تقييم  الداخلية  املراجعة  الداخلية شم  الرقابة  نظام  تقييم  الداخلية  املراجعة  م  ق� يتوىل  بحيث  ق�شلتزام،  يتوىل  بحيث  شلتزام،  ال وحدة  و 

واللوائح  بالأنظمة  وعامليها  ال�شركة  التزام  والتحقق من مدى  تطبيقه،  على  والإ�شراف 

إدارة �شركة تكوين اإدارة �شركة تكوين إدارة �شركة تكوين  إجراءاتها. وقد قام جمل�اإجراءاتها. وقد قام جمل�صإجراءاتها. وقد قام جمل�صإجراءاتها. وقد قام جمل�ص إجراءاتها. وقد قام جمل�ات ال�شركة و إجراءاتها. وقد قام جمل�ات ال�شركة و ات ال�شركة وشات ال�شركة وش شيا�شيا� يا�شيا�ش شارية و�شارية و� ارية و�شارية و�ش شوالتعليمات ال�شوالتعليمات ال�

يتم  عليها  والإ�شراف  الداخلية  للرقابة  يتم شوابط  عليها  والإ�شراف  الداخلية  للرقابة  يتم شوابط  عليها  والإ�شراف  الداخلية  للرقابة  وابط  و� و�شأنظمة  و�شأنظمة  و�اأنظمة  أنظمة  باعتماد  ذلك  حتقيق  ذلك شبيل  حتقيق  ذلك شبيل  حتقيق  بيل  � �شيف  شيف 

وق املال. شوق املال. شوق املال.  شوابط هيئة �شوابط هيئة � وابط هيئة �شوابط هيئة �ش شت يف لوائح و�شت يف لوائح و� أ من تعدياأ من تعدياأ من تعدياأ من تعديا وء ما يطرشوء ما يطرشوء ما يطر شحتديثها يف �شحتديثها يف �

تطبيق الدورة الرقابية:

ام املنوطة شام املنوطة شام املنوطة  أنظمة الرقابة الداخلية والدورة الرقابية داخل ال�شركة الأق�اأنظمة الرقابة الداخلية والدورة الرقابية داخل ال�شركة الأق�شأنظمة الرقابة الداخلية والدورة الرقابية داخل ال�شركة الأق�شأنظمة الرقابة الداخلية والدورة الرقابية داخل ال�شركة الأق� يعمل على تطبيق 

م املخاطر شم املخاطر شم املخاطر  شق�شق� ق�– ق�–  إدارة املراجعة الداخلية اإدارة املراجعة الداخلية إدارة املراجعة الداخلية  بتطبيق النظام ودورته الرقابية واملتمثلة يف ) 

ؤون القانونية(. وؤون القانونية(. وؤون القانونية(.  وم ال�شوم ال�ش م ال�ششم ال�شش شق�شق�  – احلوكمة  احلوكمة شم  احلوكمة شم  م  شق�شق�  – اللتزام  اشم  اشم  م  شق�شق�  –
مراجعة تطبيق منظومة الرقابة الداخلية:

التي  بها  املنوطة  وال�شاحيات  املهام  وال�شاإطار  املهام  وال�شاإطار  املهام  وال�اإطار  املهام  إطار  يف   - دوري  ب�شكل  املراجعة  جلنة  تقوم  كما 

ت شت شت عليها لئحة حوكمة ال�شركات ونظام احلوكمة املعتمد من اجلمعية العامة - ويف  شن�شن�

أن�شطة ال�شركة و�شركاتها اأن�شطة ال�شركة و�شركاتها أن�شطة ال�شركة و�شركاتها  وء تقارير الرقابة الداخلية، مبراجعة الدورة الرقابية شوء تقارير الرقابة الداخلية، مبراجعة الدورة الرقابية شوء تقارير الرقابة الداخلية، مبراجعة الدورة الرقابية لكافة  ش�ش�

ص�ص�ص التالية: �ش�ش شالتابعة وفق الأ�شالتابعة وفق الأ�

صية ملجل�صية ملجل�ص ية ملجل�شية ملجل�ش أي والتو�اأي والتو�شأي والتو�شأي والتو� إبداء ال���راإبداء ال���رإبداء ال���ر إبداء ال���ربي���ة املتبع���ة يف ال�شركة و إبداء ال���ربي���ة املتبع���ة يف ال�شركة و بي���ة املتبع���ة يف ال�شركة وشبي���ة املتبع���ة يف ال�شركة وش ش���ات املحا�ش���ات املحا� ���ات املحا�ش���ات املحا�ش شيا�شيا� يا�شيا�ش ش���ة ال�ش���ة ال� ���ة ال�ش���ة ال�ش شدرا�شدرا�  •
أنها. اأنها. اأنها.  االإدارة يف �شاالإدارة يف �ش

ال���واردة يف التقارير  ال���واردة يف التقارير شائل اجلوهرية  ال���واردة يف التقارير شائل اجلوهرية  ائل اجلوهرية  شبي���ة يف امل�شبي���ة يف امل� بي���ة يف امل�شبي���ة يف امل�ش التقديرات املحا� التقديرات املحا�شالتحق���ق م���ن  شالتحق���ق م���ن  •
املالية.

املخاطر يف ال�شركة. املخاطر يف ال�شركة.إدارة  املخاطر يف ال�شركة.اإدارة  إدارة  و واملالية  الداخلية  الرقابة  نظم  ومراجعة  املخاطر يف ال�شركة.ة  إدارة  و واملالية  الداخلية  الرقابة  نظم  ومراجعة  املخاطر يف ال�شركة.ة  إدارة  وش واملالية  الداخلية  الرقابة  نظم  ومراجعة  وشة  واملالية  الداخلية  الرقابة  نظم  ومراجعة  ة  شدرا�شدرا� •
حيحية شحيحية شحيحية  ش���ة تقاري���ر املراجع���ة الداخلي���ة ومتابع���ة تنفي���ذ الإج���راءات الت�ش���ة تقاري���ر املراجع���ة الداخلي���ة ومتابع���ة تنفي���ذ الإج���راءات الت� ���ة تقاري���ر املراجع���ة الداخلي���ة ومتابع���ة تنفي���ذ الإج���راءات الت�ش���ة تقاري���ر املراجع���ة الداخلي���ة ومتابع���ة تنفي���ذ الإج���راءات الت�ش شدرا�شدرا� •

للملحوظات الواردة فيها.

���ات والتعليمات ذات ش���ات والتعليمات ذات ش���ات والتعليمات ذات  شيا�شيا� يا�شيا�ش شالتحق���ق م���ن الت���زام ال�شرك���ة بالأنظمة واللوائ���ح وال�شالتحق���ق م���ن الت���زام ال�شرك���ة بالأنظمة واللوائ���ح وال� •
االعاالعاقة.

أن جتريه���ا ال�شرك���ة مع الأط���راف ذوي اأن جتريه���ا ال�شرك���ة مع الأط���راف ذوي أن جتريه���ا ال�شرك���ة مع الأط���راف ذوي  ح رتح رتح  رت�رت� ���� ��ات املق���ات املق� �ات املق���ات املق�� �مراجع���ة العق���ود والتعام��مراجع���ة العق���ود والتعام� •
صإىل جمل�صإىل جمل�ص الإدارة. إىل جمل�اإىل جمل�ا إىل جمل�قة، وتقدمي مرئياتها حيال ذلك  إىل جمل�قة، وتقدمي مرئياتها حيال ذلك  االعاالعا



التقرير السنوي 2021
75

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 

خال  من  وذلك  املقررة،  ال�شرتاتيجية  اهدافها  حتقيق  يف  ال�شركة  اإدارة  وم�شاعدة 

ق�شم  دور  وتعزيز  الداخلية،  الرقابة  عمليات  فعالية  وحت�شني  لتقييم  منتظم  نهج  اتباع 

تتبع  بحيث  تطبيقه،  على  وال�شراف  الداخلية  الرقابة  نظام  بتقييم  الداخلية  املراجعة 

اإدارة املراجعة الداخلية اإىل جلنة املراجعة املنبثقة عن جمل�ص الإدارة وترفع تقاريرها 

ونتائج اعمالها اإىل جلنة املراجعة ب�شكل مبا�شر، وقد مت اإعداد ميثاق املراجعة الداخلية 

اإدارة املراجعة  ا�شتقالية  اأبرز ماحمه  الدولية والذي يعد من  وفقا لأف�شل املمار�شات 

اأعمال تنفيذية، وحقها يف احل�شول على املعلومات  الداخلية لل�شركة وعدم قيامها باأية 

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 املراجعة املبنية   •
عل���ى املخاط���ر، واملعتمدة من جلن���ة املراجعة �شمن ا�شرتاتيجيتها الت���ي يتم املوافقة 

عليها من قبل جلنة املراجعة املنبثقة عن جمل�ص الإدارة.

اأي���ة مهمات خا�شة اأو ا�شت�شارات اإ�شتناًدا اإىل توجيهات من جلنة املراجعة اأو  •  تنفي���ذ 
طلب الإدارة التنفيذية وفقا ملعايري املراجعة الدولية واأف�شل املمار�شات العاملية �شمن 

هذا املجال.

وخال العام 2021م قامت اإدارة املراجعة الداخلية بتنفيذ جمموعة من عمليات املراجعة 

والتدقيق �شملت املركز الرئي�شي لل�شركة وال�شركات التابعة يف اململكة العربية ال�شعودية 

املراجعة و�شمن  قبل جلنة  املعتمدة من  ال�شنوية  املراجعة  وفقا خلطة  وذلك  وخارجها، 

الهدف املخطط له، وقد �شمل ذلك ما يلي: 

•  مراجع���ة وتقيي���م العملي���ات الت�شغيلية يف ال�ش���ركات التابعة واإعط���اء توكيد بدرجة 
معقول���ة عن مدى كفاي���ة وكفاءة الإج���راءات والأنظمة الإدارية له���ذه ال�شركات ومبا 

ي�شاعد يف حتقيق الهداف ال�شرتاتيجية لل�شركة.

التابعة بالأنظمة والقوانني املعمول  ال�شركة وال�شركات  التزام  مراجع���ة وتقييم مدى    •
به���ا واإعطاء تاأكيد بدرجة معقول���ة عن كفاية وكفاءة الإج���راءات والأنظمة الداخلية 

لل�شركة والتي ت�شمن ح�شول هذا الإلتزام.

•  مراجعة وتقييم مدى توافر الإجراءات والأنظمة التي ت�شمن حماية اأ�شول ال�شركة 
املختلفة واإعطاء تاأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة هذه الإجراءات والأنظمة.

مراجع����ة وتقييم عمليات اإدارة املخاطر يف ال�شركة ومدى قدرتها على حتديد املخاطر    •
العالية التي تواجهها ال�شركة من خال الإجراءات التي تقوم بها لتعريف هذه املخاطر 

وال�شيطرة عليها، واإعطاء تاأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة هذه العمليات.

•  املتابع���ة الدوري���ة م���ع الداوائ���ر والإدارات الرئي�شي���ة للتاأكد من تطبي���ق الإجراءات 
الت�شحيحي���ة 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 2021/21/13م:        

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  2021م،  للعام  وال�شنوية  �شنوية  الربع  الأعمال 

اإعطاء  تاأكيد معقول عن اأنظمة الرقابة الداخلية يف ال�شركة، ومل يتبني للجنة املراجعة 

اأنظمة  يف  جوهري  خلل  اأو  �شعف  اأي  وجود  معه  يعتقد  اأو  اليه  الإ�شارة  ينبغي  ما  وجود 

و�شيا�شات نظام الرقابة الداخلية، حيث ل ميكن اإعطاء تاأكيد لفاعلية اأي نظام و�شيا�شاته 

لل�شبط واملراجعة الداخلية بدرجة الوثوقية التامة. 
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11-  توصية جلنة املراجعة بشأن مدى احلاجة إىل تعيني مراجع داخلي يف الشركة يف حال عدم وجوده.
ال تنطبق – حيث يوجد بالشركة إدارة مراجعة داخلية.

12- توصيات جلنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة أو التي رفض اجمللس األخذ بها بشأن 
تعيني مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات 

وأسباب عدم األخذ بها.
صيات جلنة املراجعة وقرارات جمل�صيات جلنة املراجعة وقرارات جمل�ص الإدارة. يات جلنة املراجعة وقرارات جمل�شيات جلنة املراجعة وقرارات جمل�ش ش بني تو�ش بني تو� أي تعار�اأي تعار�صأي تعار�صأي تعار�ص ل يوجد 

13- تفاصيل املساهمات االجتماعية يف شركة تكوين:
ياحية واملزارع ودعم وتدريب شياحية واملزارع ودعم وتدريب شياحية واملزارع ودعم وتدريب  ال� ال�شركة يف الأماكن  الفعاليات لهم داخل وخارج  ال�شإقامة  ال�شركة يف الأماكن  الفعاليات لهم داخل وخارج  ال�شإقامة  ال�شركة يف الأماكن  الفعاليات لهم داخل وخارج  ال�اإقامة  ال�شركة يف الأماكن  الفعاليات لهم داخل وخارج  إقامة  و الب�شرية بال�شركة  للكوادر  التدريب  ال�شركة يف الأماكن ال�جتماعية ل�شركة تكوين يف برامج  الفعاليات لهم داخل وخارج  إقامة  و الب�شرية بال�شركة  للكوادر  التدريب  ال�شركة يف الأماكن ال�جتماعية ل�شركة تكوين يف برامج  الفعاليات لهم داخل وخارج  إقامة  اهمات اشاهمات اشاهمات ال شتتمثل امل�شتتمثل امل�

أهداف اأهداف أهداف  اهمة يف زيادة املحتوى املحلي شاهمة يف زيادة املحتوى املحلي شاهمة يف زيادة املحتوى املحلي لتحقيق  إطار امل�اإطار امل�شإطار امل�شإطار امل� من شمن شمن  شتيكية املحلية �شتيكية املحلية � تيكية املحلية �شتيكية املحلية �ش ش�ش� انيع البانيع البا نيع البشنيع البش شعودية املوجهة لدعم �شركات الت�شعودية املوجهة لدعم �شركات الت� عودية املوجهة لدعم �شركات الت�شعودية املوجهة لدعم �شركات الت�ش شتوى وكفاءة الأيدى العاملة ال�شتوى وكفاءة الأيدى العاملة ال� توى وكفاءة الأيدى العاملة ال�شتوى وكفاءة الأيدى العاملة ال�ش شعودي وتطوير م�شعودي وتطوير م� عودي وتطوير م�شعودي وتطوير م�ش شال�شباب ال�شال�شباب ال�

ؤية وؤية وؤية 2030 الوطنية. ورور

ب مع كفائته وطموحه. وتخطط ال�شركة شب مع كفائته وطموحه. وتخطط ال�شركة شب مع كفائته وطموحه. وتخطط ال�شركة  شتعمل �شركة تكوين على توفري الفر�ص الوظيفية الأعلى ملن يتجاوز التدريب الداخلي بتفوق والعمل على ترفيعه للدرجات الوظيفية التي تتنا�شتعمل �شركة تكوين على توفري الفر�ص الوظيفية الأعلى ملن يتجاوز التدريب الداخلي بتفوق والعمل على ترفيعه للدرجات الوظيفية التي تتنا�

ؤية وؤية وؤية 2030 الوطنية.    إطار حتقيق راإطار حتقيق روإطار حتقيق روإطار حتقيق ر إطار حتقيق رني يف  إطار حتقيق رني يف  ني يف شني يف ش شعودي من الفنيني واملهند�شعودي من الفنيني واملهند� عودي من الفنيني واملهند�شعودي من الفنيني واملهند�ش شتفادة من برنامج متهري يف تدريب ال�شباب ال�شتفادة من برنامج متهري يف تدريب ال�شباب ال� تفادة من برنامج متهري يف تدريب ال�شباب ال�شتفادة من برنامج متهري يف تدريب ال�شباب ال�ش ش�ش� الالا
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املنصباألسم

اجتماع 1

اجلمعية العامة العادية احلادية عشرة
2021/04/29م

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
ع�شو جمل�ص الإدارة �شالح بن ح�شن العفالق
ع�شو جمل�ص الإدارةح�شان بن ع�شام قباين

14- بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية 2021 م وأسماء أعضاء جملس اإلدارة 
احلاضرين لهذه اجلمعيات.

اجتماعات اجلمعية العامة لشركة تكوين خالل عام   1 202م  
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15- وصف ألنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان 
بكل نشاط وتأثريه يف حجم أعمال الشركة وإسهامها يف النتائج: 

ناعيني شناعيني شناعيني  � قطاعني  يف  ن�شاطها  ويرتكز  �شية  قطاعني  يف  ن�شاطها  ويرتكز  شية  �ش قطاعني  يف  ن�شاطها  ويرتكز  �شية  قطاعني  يف  ن�شاطها  ويرتكز  ية  شا�شا� ا�شا�ش الأ� املواد  �شركات  الأ�شمن  املواد  �شركات  شمن  الأ�ش املواد  �شركات  الأ�شمن  املواد  �شركات  من  � تكوين  �شركة  �شنف  تكوين  �شركة  شنف  �ش تكوين  �شركة  �شنف  تكوين  �شركة  نف  شت�شت�

وجة، شوجة، شوجة، ومتلك  شناعة الأقم�شة غري املن�شناعة الأقم�شة غري املن� ناعة الأقم�شة غري املن�شناعة الأقم�شة غري املن�ش شتيكية وقطاع �شتيكية وقطاع � تيكية وقطاع �شتيكية وقطاع �ش ش�ش� اناعة العبوات الباناعة العبوات البا ناعة العبوات البشناعة العبوات البش شيني وهما قطاع �شيني وهما قطاع � يني وهما قطاع �شيني وهما قطاع �ش شرئي�شرئي�

عودية شعودية شعودية  أربع منها يف اململكة العربية ال�اأربع منها يف اململكة العربية ال�شأربع منها يف اململكة العربية ال�شأربع منها يف اململكة العربية ال� ص�ص ملكية يف عدد خم�ص�ص ملكية يف عدد خم�ص �شركات تابعة  �ص ملكية يف عدد خم�ش�ص ملكية يف عدد خم�ش ش�شركة تكوين ح�ش�شركة تكوين ح�

ر شر شر  م� بجمهورية  م�شكندرية  بجمهورية  شكندرية  م�ش بجمهورية  م�شكندرية  بجمهورية  كندرية  الإ� يف  الإ�شناعية  يف  شناعية  الإ�ش يف  الإ�شناعية  يف  ناعية  ال� العرب  برج  مدينة  يف  اململكة  خارج  واحدة  ال�شو�شركة  العرب  برج  مدينة  يف  اململكة  خارج  واحدة  شو�شركة 

بة ملكية تكوين فيها.  شبة ملكية تكوين فيها.  شبة ملكية تكوين فيها.   شيحي التايل يبني ال�شكل القانوين لتلك ال�شركات ون�شيحي التايل يبني ال�شكل القانوين لتلك ال�شركات ون� يحي التايل يبني ال�شكل القانوين لتلك ال�شركات ون�شيحي التايل يبني ال�شكل القانوين لتلك ال�شركات ون�ش شم التو�شم التو� م التو�شم التو�ش شالعربية، والر�شالعربية، والر�

بح شبح شبح  شوجة قد تغريت ملكية �شركة تكوين لت�شوجة قد تغريت ملكية �شركة تكوين لت� وجة قد تغريت ملكية �شركة تكوين لت�شوجة قد تغريت ملكية �شركة تكوين لت�ش شناعة الأقم�شة غري املن�شناعة الأقم�شة غري املن� ناعة الأقم�شة غري املن�شناعة الأقم�شة غري املن�ش أن قطاع �اأن قطاع �شأن قطاع �شأن قطاع �      واجلدير بالذكر 

جوفو  �شركة  جوفو شتحوذت  �شركة  جوفو شتحوذت  �شركة  تحوذت  ا� ا�شأن  ا�شأن  ا�اأن  أن  بعد  ابق، شابق، شابق،  ال� العام  يف  ال�ش%  العام  يف  ش%  100 كانت  التي  امللكية  كانت ش�ص  التي  امللكية  كانت ش�ص  التي  امللكية  �ص  ح� من  ح�ش%  من  ش%  30

الثالث  الربع  ا�ص وذلك خا�ص وذلك خال  �ص وذلك خش�ص وذلك خش ش% من احل�ش% من احل� 70 بة شبة شبة  شينية، على ن�شينية، على ن� ينية، على ن�شينية، على ن�ش شجة املحدودة ال�شجة املحدودة ال� جة املحدودة ال�شجة املحدودة ال�ش الأن�شناعة الأن� شناعة  الأن�ش الأن�شناعة  ناعة  شل�شل�

من العام 2021. 
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�شاف ن�شبة امللكية: 

تكوين %30

جوفو ال�شينية %70  

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  )ركة بال�ستيك ال�سعودية لأنظمة التغليف )بال�ستيكو(  سركة بال�ستيك ال�سعودية لأنظمة التغليف )بال�ستيكو(  سركة بال�ستيك ال�سعودية لأنظمة التغليف )بال�ستيكو سأ ( �سأ ( � أ ( �اأ ( �ا  (

تقلة.شتقلة.شتقلة. شلها ذمة مالية م�شلها ذمة مالية م� لها ذمة مالية م�– لها ذمة مالية م�–  ئولية حمدودة شئولية حمدودة شئولية حمدودة  شع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م�شع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م� ع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م�شع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م�ش شالو�شالو�

ل الذمم املالية شل الذمم املالية شل الذمم املالية  شية مع ف�شية مع ف� ية مع ف�شية مع ف�ش ش�ص رئي�ش�ص رئي� �ص رئي�ش�ص رئي�ش شك ال�شركة ، ومتلك ح�شك ال�شركة ، ومتلك ح� أحد ماأحد ماأحد ماأحد ما اعاعاقة �شركة تكوين: 

لكل �شركة قانونا.  

يف  يف شتيكو(  يف شتيكو(  تيكو(  ش�ش� )با التغليف  لأنظمة  )باعودية  التغليف  لأنظمة  اعودية  )بش التغليف  لأنظمة  )بشعودية  التغليف  لأنظمة  عودية  ال� ال�شتيك  شتيك  ال�ش ال�شتيك  تيك  ش�ش� با ل�شركة  باي  ل�شركة  اي  بش ل�شركة  بشي  ل�شركة  ي  الرئي� املركز  الرئي�شيقع  املركز  شيقع  -

إىل العماإىل العماإىل العماإىل العماء داخل وخارج اململكة. كما  اء ويتم بيع منتجات شاء ويتم بيع منتجات شاء ويتم بيع منتجات ال�شركة  شالأح�شالأح� اجلرن – 

املعدنية،  املياه  ت�شمل  التي  املرطبات  تعبئة  �شركات  لكربى  املعدنية، شنيع  املياه  ت�شمل  التي  املرطبات  تعبئة  �شركات  لكربى  املعدنية، شنيع  املياه  ت�شمل  التي  املرطبات  تعبئة  �شركات  لكربى  نيع  بالت� ال�شركة  بالت�شتقوم  ال�شركة  شتقوم 

�شركات  كربى  وكذلك  �شركات شائر  كربى  وكذلك  �شركات شائر  كربى  وكذلك  ائر  والع� الألبان  والع�شنيع  الألبان  شنيع  والع�ش الألبان  والع�شنيع  الألبان  نيع  ت� و�شركات  الغازية،  ت�شوامل�شروبات  و�شركات  الغازية،  شوامل�شروبات 

تفادت شتفادت شتفادت  أفريقيا. وقد ا�اأفريقيا. وقد ا�شأفريقيا. وقد ا�شأفريقيا. وقد ا� ط شط شط و�شمال  شعودية وال�شرق الأو�شعودية وال�شرق الأو� عودية وال�شرق الأو�شعودية وال�شرق الأو�ش شالزيوت يف اململكة العربية ال�شالزيوت يف اململكة العربية ال�

التغليف  مواد  التغليف شتخدام  مواد  التغليف شتخدام  مواد  تخدام  ا� نحو  النهائي  ا�شتهلك  نحو  النهائي  شتهلك  ا�ش نحو  النهائي  ا�شتهلك  نحو  النهائي  تهلك  امل� توجه  زيادة  من  ال�شركة  امل�شمبيعات  توجه  زيادة  من  ال�شركة  شمبيعات 

تيكية ال�شفافة وغري ال�شفافة، وذات الأوزان اخلفيفة والتي حتافظ على املنتج شتيكية ال�شفافة وغري ال�شفافة، وذات الأوزان اخلفيفة والتي حتافظ على املنتج شتيكية ال�شفافة وغري ال�شفافة، وذات الأوزان اخلفيفة والتي حتافظ على املنتج  ش�ش� االباالبا

تقلة على النحو التايل:شتقلة على النحو التايل:شتقلة على النحو التايل: شت جتارية م�شت جتارية م� اجاجا جشجش أربع فروع ب�اأربع فروع ب�شأربع فروع ب�شأربع فروع ب� أطول. ولها اأطول. ولها أطول. ولها  لفرتات 

البال�ستيكي  التغليف  البال�ستيكي سنع  التغليف  البال�ستيكي سنع  التغليف  نع  التغليف م� ال�سعودية لأنظمة  التغليف م�سركة بال�ستيك  ال�سعودية لأنظمة  سركة بال�ستيك  التغليف م�س ال�سعودية لأنظمة  التغليف م�سركة بال�ستيك  ال�سعودية لأنظمة  ركة بال�ستيك  (  فرع � �س  (  فرع  س  1  (

باجلرن الأح�ساء:

تيكية شتيكية شتيكية  ش�ش� اتايرين الباتايرين البا تايرين البشتايرين البش شتايري���ن، وعبوات البويل �شتايري���ن، وعبوات البويل � تايري���ن، وعبوات البويل �شتايري���ن، وعبوات البويل �ش شفائح البويل �شفائح البويل � فائح البويل �شفائح البويل �ش شإنتاج �شإنتاج � إنتاج �اإنتاج �ا إنتاج �نع ب إنتاج �اإنتاج �انع باإنتاج �نع ب إنتاج �اإنتاج �نع ب نع بشنع بش شيق���وم امل�شيق���وم امل� -

 )HDPE( إيثيلني ع���ايل الكثافة )اإيثيلني ع���ايل الكثافة )إيثيلني ع���ايل الكثافة إيثيلني ع���ايل الكثافة )البويل  إيثيلني ع���ايل الكثافة )البويل  أغطيتها، وقواري���ر اأغطيتها، وقواري���ر أغطيتها، وقواري���ر  امل�شكل���ة باحل���رارة مع 

نع شنع شنع  شم منتجات هذا امل�شم منتجات هذا امل� م منتجات هذا امل�شم منتجات هذا امل�ش ش)املقولبة بالنفخ(، والأغطية والأغ�شية املقولبة باحلقن، وت�ش)املقولبة بالنفخ(، والأغطية والأغ�شية املقولبة باحلقن، وت�

تخدمة لتغليف شتخدمة لتغليف شتخدمة لتغليف  شفائح امل�شفائح امل� فائح امل�شفائح امل�ش شالأك���واب والعبوات والأغطية والقوارير والأغ�شية ولفات ال�شالأك���واب والعبوات والأغطية والقوارير والأغ�شية ولفات ال�

.IML ائر والأطعمة واملياه واملرطبات وحاويات شائر والأطعمة واملياه واملرطبات وحاويات شائر والأطعمة واملياه واملرطبات وحاويات شمنتجات الألبان والع�شمنتجات الألبان والع�

البال�ستيكي  التغليف  التغليف سنع  التغليف سنع  نع  م� التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  بال�ستيك  م�سركة  التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  بال�ستيك  سركة  م�س التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  بال�ستيك  م�سركة  التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  بال�ستيك  ركة  � فرع   ) �س  فرع   ) س  2  (

بالعيون - الأح�ساء

غرات القوارير شغرات القوارير شغرات القوارير  شتيكية وم�شتيكية وم� تيكية وم�شتيكية وم�ش ش�ش� اانع التي متتلكها ال�شركة للعبوات الباانع التي متتلكها ال�شركة للعبوات البا انع التي متتلكها ال�شركة للعبوات البشانع التي متتلكها ال�شركة للعبوات البش أكرب امل�اأكرب امل�شأكرب امل�شأكرب امل� أحد اأحد أحد  يعد  -

يف 2 لرت يف 2 لرت يف  رت�رت�رت و25، ���� � ميليل�� ميليل� 330 ني�ني�ني ���� �عات ترتاوح ب��عات ترتاوح ب� عات ترتاوح ب�شعات ترتاوح ب�ش شم���ن مادة الب���ويل ايثيلني ترفثالي���ت ب�شم���ن مادة الب���ويل ايثيلني ترفثالي���ت ب�

نع الأكواب، والعبوات، والأغطية، شنع الأكواب، والعبوات، والأغطية، شنع الأكواب، والعبوات، والأغطية،  شم منتجات هذا امل�شم منتجات هذا امل� م منتجات هذا امل�شم منتجات هذا امل�ش شعودية وت�شعودية وت� عودية وت�شعودية وت�ش شاململك���ة العربية ال�شاململك���ة العربية ال�

ائر، شائر، شائر،  شتخدمة لتغليف منتجات الألبان والع�شتخدمة لتغليف منتجات الألبان والع� تخدمة لتغليف منتجات الألبان والع�شتخدمة لتغليف منتجات الألبان والع�ش شفائح امل�شفائح امل� فائح امل�شفائح امل�ش شوالقوارير، والأغ�شية، ولفات ال�شوالقوارير، والأغ�شية، ولفات ال�

والأطعمة، واملياه، واملرطبات. 

البال�ستيكي  التغليف  البال�ستيكي سنع  التغليف  البال�ستيكي سنع  التغليف  نع  م� التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  بال�ستيك  م�سركة  التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  بال�ستيك  سركة  م�س التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  بال�ستيك  م�سركة  التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  بال�ستيك  ركة  � فرع  �س(   فرع  س(   3  (

بجدة .

إنت���اج العب���وات والربامي���ل والقواري���ر والأغطي���ة والأك���واب اإنت���اج العب���وات والربامي���ل والقواري���ر والأغطي���ة والأك���واب إنت���اج العب���وات والربامي���ل والقواري���ر والأغطي���ة والأك���واب  إنت���اج العب���وات والربامي���ل والقواري���ر والأغطي���ة والأك���واب يف  إنت���اج العب���وات والربامي���ل والقواري���ر والأغطي���ة والأك���واب يف  يف ن���ع يف ن���ع  ن���ع شن���ع ش ش����ص امل�ش����ص امل� ����ص امل�ش����ص امل�ش شيتخ�شيتخ� -

تيكي���ة شتيكي���ة شتيكي���ة والألواح  ش�ش� إنت���اج الأغ�شي���ة واللفات الباإنت���اج الأغ�شي���ة واللفات الباإنت���اج الأغ�شي���ة واللفات الباإنت���اج الأغ�شي���ة واللفات البا إنت���اج الأغ�شي���ة واللفات البغ���رات القوارير و إنت���اج الأغ�شي���ة واللفات البغ���رات القوارير و غ���رات القوارير وشغ���رات القوارير وش شتيكي���ة وم�شتيكي���ة وم� تيكي���ة وم�شتيكي���ة وم�ش ش�ش� االباالبا

أنواعها.اأنواعها.أنواعها. تيك بكافة شتيك بكافة شتيك بكافة  ش�ش� ادير منتجات البادير منتجات البا دير منتجات البشدير منتجات البش شترياد وت�شترياد وت� ترياد وت�شترياد وت�ش شوا�شوا�

البال�ستيكي  التغليف  البال�ستيكي سنع  التغليف  البال�ستيكي سنع  التغليف  نع  م� التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  بال�ستيك  م�سركة  التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  بال�ستيك  سركة  م�س التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  بال�ستيك  م�سركة  التغليف  لأنظمة  ال�سعودية  بال�ستيك  ركة  � فرع  �س(   فرع  س(   4(

سبالريا�سبالريا�س.

إنتاج العب���وات والرباميل والقواري���ر والأغطية والأكواب اإنتاج العب���وات والرباميل والقواري���ر والأغطية والأكواب إنتاج العب���وات والرباميل والقواري���ر والأغطية والأكواب  إنتاج العب���وات والرباميل والقواري���ر والأغطية والأكواب يف  إنتاج العب���وات والرباميل والقواري���ر والأغطية والأكواب يف  يف ن���ع يف ن���ع  ن���ع شن���ع ش ش����ص هذا امل�ش����ص هذا امل� ����ص هذا امل�ش����ص هذا امل�ش شيتخ�شيتخ� -

تيكي���ة شتيكي���ة شتيكي���ة والألواح  ش�ش� إنت���اج الأغ�شي���ة واللفات الباإنت���اج الأغ�شي���ة واللفات الباإنت���اج الأغ�شي���ة واللفات الباإنت���اج الأغ�شي���ة واللفات البا إنت���اج الأغ�شي���ة واللفات البغ���رات القوارير و إنت���اج الأغ�شي���ة واللفات البغ���رات القوارير و غ���رات القوارير وشغ���رات القوارير وش شتيكي���ة وم�شتيكي���ة وم� تيكي���ة وم�شتيكي���ة وم�ش ش�ش� االباالبا

أنواعها.اأنواعها.أنواعها. تيك بكافة شتيك بكافة شتيك بكافة  ش�ش� ادير منتجات البادير منتجات البا دير منتجات البشدير منتجات البش شترياد وت�شترياد وت� ترياد وت�شترياد وت�ش شوا�شوا�

:ASP )رق( سرق( سرق سناعات البال�ستيكية )ال�سناعات البال�ستيكية )ال� ناعات البال�ستيكية )ال�سناعات البال�ستيكية )ال�س سرق لل�سرق لل� رق لل�سرق لل�س سركة ال�سركة ال� ركة ال�سركة ال�س س)ب(  �س)ب(  �

تقلة.شتقلة.شتقلة. شلها ذمة مالية م�شلها ذمة مالية م� لها ذمة مالية م�– لها ذمة مالية م�–  ئولية حمدودة شئولية حمدودة شئولية حمدودة  شع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م�شع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م� ع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م�شع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م�ش شالو�شالو�

ل الذمم املالية شل الذمم املالية شل الذمم املالية  شية مع ف�شية مع ف� ية مع ف�شية مع ف�ش ش�ص رئي�ش�ص رئي� �ص رئي�ش�ص رئي�ش شك ال�شركة ، ومتلك ح�شك ال�شركة ، ومتلك ح� أحد ماأحد ماأحد ماأحد ما اعاعاقة �شركة تكوين: 

لكل �شركة قانونا.  

صتيكي���ة يف الريا�صتيكي���ة يف الريا�ص ويتم بيع     تيكي���ة يف الريا�شتيكي���ة يف الريا�ش ش�ش� اناع���ات الباناع���ات البا ناع���ات البشناع���ات البش ش���ي ل�شركة ال�شرق لل�ش���ي ل�شركة ال�شرق لل� ���ي ل�شركة ال�شرق لل�ش���ي ل�شركة ال�شرق لل�ش شيق���ع املركز الرئي�شيق���ع املركز الرئي� -

ط شط شط  شعودية ودول ال�ش���رق الأو�شعودية ودول ال�ش���رق الأو� عودية ودول ال�ش���رق الأو�شعودية ودول ال�ش���رق الأو�ش ش�اء يف اململكة العربي���ة ال�ش�اء يف اململكة العربي���ة ال� �اء يف اململكة العربي���ة ال���اء يف اململكة العربي���ة ال�� إىل العم�اإىل العم��إىل العم��إىل العم� إىل العم�ال�شرك���ة  إىل العم�ال�شرك���ة  منتج���ات 
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ويق���ع م�شنعه���ا يف املدين���ة ال�شناعية الثاني���ة طريق اخلرج - الريا����ص ويتخ�ش�ص 

ه���ذا امل�شن���ع يف اإنت���اج اأغ�شي���ة التغليف ولف���ات البا�شتي���ك واإنتاج اأكيا����ص واأكواب 

وعب���وات واأطباق واأدوات طعام لا�شتخدام الواحد وعب���وات وبراميل واأدوات منزلية 

متنوع���ة واأكيا�ص للخدمة ال�شاقة من البويل اإيثيلني 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 نيومارينا لل�سناعات البال�ستيكية )نيومارينا بال�ست(  NMP - م�سر :

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 

اإىل العماء يف  – جمهورية م�شر العربية - ويتم بيع منتجات ال�شركة  الأ�شكندرية   –
جمهورية م�شر العربية و�شمال وو�شط اأفريقيا ويتخ�ش�ص هذا امل�شنع يف ت�شنيع 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 ) �ساف(

الو�شع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م�شئولية حمدودة – لها ذمة مالية م�شتقلة.

تعدلت ن�شبة ملكية �شركة تكوين خال الربع الثالث من العام 2021 لت�شبح ن�شبة تكوين 

30% بدل من 100% بعد اأن ا�شتحوذت �شركة جوفو ل�شناعة الأن�شجة املحدودة، ال�شينية 

على ن�شبة 70% من ح�ش�ص ملكيتها يف �شركة م�شنع الأن�شجة املتطورة »�شاف« .

الأح�شاء  »، يف  » �شاف  املتطورة املحدودة  الأن�شجة  ل�شركة م�شنع  الرئي�شي  املركز  ويقع 

ومتتلك م�شنعني رئي�شيني على النحو التايل:

1( م�سنع الأقم�سة غري املن�سوجة يف الأح�ساء )�ساف( – خطا الإنتاج الأول والثاين 

يق���وم م�شنع الأقم�شة غري املن�شوجة التابع ل�شاف باإنتاج الن�شجة املركبة لا�شتخدام 

يف القطاع���ات ال�شحي���ة وال�شناعي���ة والطبي���ة والأن�شجة املقاومة للكح���ول وامل�شادة 

للكهرب���اء الإ�شتاتيكية التي ت�شتخ���دم لاأغطية اجلراحية واملاب����ص الطبية واملاب�ص 

الواقي���ة 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 �ساف( – خّط الإنتاج الثالث 

يق���وم م�شنع الأقم�شة غري املن�شوجة التابع ل�شاف باإنتاج الأن�شجة املركبة لا�شتخدام 

يف القطاع���ات ال�شحي���ة وال�شناعي���ة والطبي���ة والأن�شجة املقاومة للكح���ول وامل�شادة 

للكهرب���اء الإ�شتاتيكية التي ت�شتخ���دم لاأغطية اجلراحية واملاب����ص الطبية واملاب�ص 

الواقي���ة والأن�شجة امل�شنوعة لا�شتخدامات ال�شحية من حفاظات الأطفال والبالغني 

والفوط ال�شحية الن�شائية وكذلك خطوط املعاجلة.

املتطورة  تكوين  �سركة   ( بدبي  باملنطقة احلرة  تكوين  ل�سركة  التجاري  الفرع   -3

: - )DMCC  لل�سناعات – فرع

ميث���ل 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.

4- �سركة العبوات الفائقة املحدودة )الرتباك(:

الو�شع القانوين لل�شركة: �شركة ذات م�شئولية حمدودة – لها ذمة مالية م�شتقلة.

  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.
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ثالثًا: ملخص لوصف تأثري كل نشاط يف حجم أعمال الشركة وإسهامه يف النتائج خالل 2021م

أ(  قطاعات األنشطة:

ب(  القطاعات حسب التوزيع اجلفرايف:

إىل �شركة اإىل �شركة اإىل �شركة  إىل �شركة اف«  إىل �شركة اف«  اف« شاف« ش شمال �شركة »�شمال �شركة »� مال �شركة »�شمال �شركة »�ش أ�اأ�شأ�شأ� ة ومتثل  شة ومتثل  شة ومتثل  70% من ر ش( ح�ش( ح� اف« البالغة )شاف« البالغة )شاف« البالغة )129٫360 شجة املتطورة »�شجة املتطورة »� جة املتطورة »�شجة املتطورة »�ش شنع الأن�شنع الأن� نع الأن�شنع الأن�ش ش�ص ملكيتها يف �شركة م�ش�ص ملكيتها يف �شركة م� �ص ملكيتها يف �شركة م�ش�ص ملكيتها يف �شركة م�ش شم بنقل ح�شم بنقل ح� قامت ال�شركة يف تاريخ 2021/7/6

إىل �شركة اإىل �شركة اإىل �شركة  إىل �شركة القانوين  إىل �شركة القانوين  جل التجاري لل�شركة بعد تعديل الهيكل شجل التجاري لل�شركة بعد تعديل الهيكل شجل التجاري لل�شركة بعد تعديل الهيكل  شدار ال�شدار ال� دار ال�شدار ال�ش شإ�شإ� إ�اإ�ا إ��ص لدى كتابة العدل و إ��ص لدى كتابة العدل و �ص لدى كتابة العدل وش�ص لدى كتابة العدل وش شجيل نقل احل�شجيل نقل احل� جيل نقل احل�شجيل نقل احل�ش شفقة بالكامل مبا يف ذلك ت�شفقة بالكامل مبا يف ذلك ت� فقة بالكامل مبا يف ذلك ت�شفقة بالكامل مبا يف ذلك ت�ش شينية ومت اكتمال �شروط تنفيذ ال�شينية ومت اكتمال �شروط تنفيذ ال� ينية ومت اكتمال �شروط تنفيذ ال�شينية ومت اكتمال �شروط تنفيذ ال�ش شجوفو ال�شجوفو ال�

تثمار يف ال�شركات ال�شقيقة والذي يحدد شتثمار يف ال�شركات ال�شقيقة والذي يحدد شتثمار يف ال�شركات ال�شقيقة والذي يحدد  ش�ش� يطر يف امللكية والإدارة، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )شيطر يف امللكية والإدارة، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )شيطر يف امللكية والإدارة، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )IAS28( اخلا�ص بال شبحت �شركة جوفو هي ال�شريك امل�شبحت �شركة جوفو هي ال�شريك امل� بحت �شركة جوفو هي ال�شريك امل�شبحت �شركة جوفو هي ال�شريك امل�ش أ�اأ�شأ�شأ� أ�خمتلطة، و أ�خمتلطة، و

ائر وفقاشائر وفقاشائر وفقًا للنتائج املالية يف ال�شركات ال�شقيقة. شايف الربح واخل�شايف الربح واخل� ايف الربح واخل�شايف الربح واخل�ش شجيل �شجيل � جيل �شجيل �ش شكيفية ت�شكيفية ت�

التأثري يف النتائج التأثري يف حجم األعمال الطاقة اإلنتاجية –الف طن

البيان

النسبة الربح من النشاط النسبة اإليرادات النسبة  اإلنتاج السنوي

%100 620100 620٫91 %100 838100 838٫556 %100 130٫366100 130٫366 تيكيةشتيكيةشتيكية ش�ش� اقطاع املنتجات الباقطاع املنتجات البا

%100.0 19.026 %100 838.556 %100 130%100.0 19.026 %100 838.556 %100 130%100.0 19.026 %100 838.556 %100 130%100.0 19.026 %100 838.556 %100 130%100.0 19.026 %100 838.556 %100 130%100.0 19.026 %100 838.556 %100 130.366 الإجمايل

التأثري يف النتائج التأثري يف حجم األعمال الطاقة اإلنتاجية –الف طن

البيان

النسبة الربح من النشاط النسبة اإليرادات النسبة  اإلنتاج السنوي

%116٫1 221 22٫083 %93،9 787٫716 %93٫43 121٫8243 121٫82 عوديةشعوديةشعودية شاململكة العربية ال�شاململكة العربية ال�

%16٫1- )3.057( %6- )3.057( %6- )3.057( %6،1 50٫840 %6٫57 8٫5646٫57 8٫564 ر العربيةشر العربيةشر العربية شجمهورية م�شجمهورية م�

%100 19.026 %100 838.556 %100 130%100 19.026 %100 838.556 %100 130%100 19.026 %100 838.556 %100 130%100 19.026 %100 838.556 %100 130%100 19.026 %100 838.556 %100 130%100 19.026 %100 838.556 %100 130.366 الإجمايل
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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(  ت�شع���ى تكوي���ن اإىل ال�شتفادة ب�شكل كب���ري من 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 البل���دان الأفريقية وتتجه �شركة تكوين نح���و تطوير املنتجات ذات القيمة امل�شافة 

تنفيذًا لهذه ال�شرتاتيجية ومتا�شيًا مع متطلبات كبار العماء والأ�شواق العاملية. 

ج(  تتمت���ع تكوي���ن بخربة عالي���ة متكنها م���ن حتقيق 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.

د( لتحقي���ق اأهداف 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.

ه� ( كما ت�شعى تكوين اإىل تطوير 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 لتحقيق النمو امل�شتهدف.

اإن �شيا�ش���ات تكوين يف التعامل م���ع موظفيها، وعمائها، ومورديه���ا هي العامل الأول  و(  

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.

تق���وم �شركة تكوين بتطوير اأنظمتها الإداري���ة الداخلية وبرامج التقنية وتطوير اأنظمة  ز(  

احلوكم���ة لرف���ع امل�شتوى الرقاب���ي الداخل���ي وحتقيق ال�شفافي���ة والتاأكد م���ن 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:
اأ( العم���ل على حت�ش���ني بيئة العمل لتكون حمل ج���ذب 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.

ب( ال�شتم���رار يف اتخاذ عدد من الجراءات ال�شتباقي���ة ملواجهة التغريات املتعلقة ب�شوق 

العمل ودرا�ش���ة التوقعات واأثر مبادرة حت�شني العاق���ة التعاقدية بني العامل و�شاحب 

العمل التي مت تطبيقها خال مار�ص 2021م وقرارات التوطني وقرارات اعفاء امل�شانع 

م���ن النفق���ات ال�شنوية مقاب���ل العمالة غ���ري ال�شعودي���ة، والعمل على تفعي���ل القواعد 

التنظيمية لتوطني الوظائف وتدريب الكوادر الب�شرية لرفع م�شتوى الأداء.

ال�شتم���رار يف اتخاذ عدد من الإجراءات واملبادرات يف املركز الرئي�شي ويف ال�شركات  ج( 

التابعة لتخفي�ص التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة مع رفع م�شتوى الأداء.

الدع���م الإداري لتطبيق اأنظمة احلوكم���ة وال�شتدامة لرفع م�شتويات الرقابة الداخلية  د�( 

ورف���ع مكانة ال�شرك���ة اأمام اجله���ات الإ�شرافي���ة وامل�شاهمني وامل�شتثمري���ن واأ�شحاب 

امل�شالح. 
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تثمرين شتثمرين شتثمرين  شل مع امل�شل مع امل� ل مع امل�شل مع امل�ش شتثمرين وتعزيز دور التوا�شتثمرين وتعزيز دور التوا� تثمرين وتعزيز دور التوا�شتثمرين وتعزيز دور التوا�ش شقات امل�شقات امل� االعم���ل على تطوير موقع عاالعم���ل على تطوير موقع عا �ه�ه�(

تثمرين شتثمرين شتثمرين  شقات امل�شقات امل� إدارة عاإدارة عاإدارة عاإدارة عا إدارة عل  إدارة عل  ا الإدارة من خا الإدارة من خا صتثمر مبجل�صتثمر مبجل�ص تثمر مبجل�شتثمر مبجل�ش شوفت���ح قنوات تربط امل�شوفت���ح قنوات تربط امل�

ا���ات يف جمال عا���ات يف جمال عاقات  ���ات يف جمال عش���ات يف جمال عش شل املمار�شل املمار� ل املمار�شل املمار�ش أف�اأف�شأف�شأف� ع���ي لتطبيق شع���ي لتطبيق شع���ي لتطبيق دليل  شؤون القانونية. وال�شؤون القانونية. وال� ؤون القانونية. وال�وؤون القانونية. وال�و ووال�ش���ووال�ش���

رورة شرورة شرورة  شأن �شأن � أن �اأن �ا اوق املالية ت���داول، وتعمي���م الهيئة ب�ش���اوق املالية ت���داول، وتعمي���م الهيئة ب�ش��� وق املالية ت���داول، وتعمي���م الهيئة ب�ش���شوق املالية ت���داول، وتعمي���م الهيئة ب�ش���ش ش���ادر ع���ن ال�ش���ادر ع���ن ال� ���ادر ع���ن ال�ش���ادر ع���ن ال�ش شتثمري���ن ال�شتثمري���ن ال� تثمري���ن ال�شتثمري���ن ال�ش شامل�شامل�

تطبيقه يف ال�شركات املدرجة

إدارات املراجعة الداخلية اإدارات املراجعة الداخلية إدارات املراجعة الداخلية  إدارات املراجعة الداخلية تطوير  إدارات املراجعة الداخلية تطوير  تطوير ل تطوير ل  إجراءات الرقابة الداخلية من خاإجراءات الرقابة الداخلية من خاإجراءات الرقابة الداخلية من خاإجراءات الرقابة الداخلية من خا إجراءات الرقابة الداخلية من ختطوير نظم و إجراءات الرقابة الداخلية من ختطوير نظم و و(

ؤون القانونية مبا يعزز دور احلوكمة يف ال�شركة.وؤون القانونية مبا يعزز دور احلوكمة يف ال�شركة.وؤون القانونية مبا يعزز دور احلوكمة يف ال�شركة. ولتزام و املخاطر و ال�شولتزام و املخاطر و ال�ش و ال

ثالثًا: نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة:
ية التالية:شية التالية:شية التالية: شتتمتع ال�شركة بنواحي القوة واملزايا التناف�شتتمتع ال�شركة بنواحي القوة واملزايا التناف�

ادي.شادي.شادي. شقت�شقت� فر�ص قوية ملواكبة النمو ال أ( اأ( أ( 

مقومات جذب طويلة املدى. ب(

عة.شعة.شعة. إدارة ذو خربة وا�اإدارة ذو خربة وا�شإدارة ذو خربة وا�شإدارة ذو خربة وا� إدارة ذو خربة وا�فريق  إدارة ذو خربة وا�فريق   ج( 

تنوع الأعمال.  د( 

يني داخل و خارج اململكة.شيني داخل و خارج اململكة.شيني داخل و خارج اململكة. شتقرة مع املوردين الرئي�شتقرة مع املوردين الرئي� تقرة مع املوردين الرئي�شتقرة مع املوردين الرئي�ش شقات قوية و م�شقات قوية و م� اعاعا �ه�ه�( 

تفادة املتبادلة والرتابط بني ال�شركات.شتفادة املتبادلة والرتابط بني ال�شركات.شتفادة املتبادلة والرتابط بني ال�شركات. ش�ش� و( ال

أح���دث املع���دات والأجه���زة مما يع���زز من ج���ودة املنتج���ات اأح���دث املع���دات والأجه���زة مما يع���زز من ج���ودة املنتج���ات وكفاءة أح���دث املع���دات والأجه���زة مما يع���زز من ج���ودة املنتج���ات وكفاءة أح���دث املع���دات والأجه���زة مما يع���زز من ج���ودة املنتج���ات وكفاءة  تخ���دام شتخ���دام شتخ���دام  ش ا�ش ا� ز(

الت�شغيل.

تيكي���ة يف اململكة ويف عدد شتيكي���ة يف اململكة ويف عدد شتيكي���ة يف اململكة ويف عدد من  ش�ش� اوقي���ة رائدة يف منتج���ات التغليف الباوقي���ة رائدة يف منتج���ات التغليف البا وقي���ة رائدة يف منتج���ات التغليف البشوقي���ة رائدة يف منتج���ات التغليف البش ش���ة �ش���ة � ���ة �ش���ة �ش ش ح�ش ح� ح(

واق الدولية.شواق الدولية.شواق الدولية. شالأ�شالأ�

اتقرة مع العماتقرة مع العماء الكبار و توقيع عقود توريد طويلة الأجل. تقرة مع العمشتقرة مع العمش شقات طويلة وم�شقات طويلة وم� اعاعا ط(

ناعية.شناعية.شناعية. ش الدعم احلكومي للتنمية ال�ش الدعم احلكومي للتنمية ال� ي (

عودي.شعودي.شعودي. شناعية ال�شناعية ال� ناعية ال�شناعية ال�ش شندوق التنمية ال�شندوق التنمية ال� ندوق التنمية ال�شندوق التنمية ال�ش شل �شل � اتوفري التمويل احلكومي من خاتوفري التمويل احلكومي من خا ك(

عوديةشعوديةشعودية شادرات ال�شادرات ال� ادرات ال�شادرات ال�ش شادرات لل�شركة من قبل هيئة ال�شادرات لل�شركة من قبل هيئة ال� ادرات لل�شركة من قبل هيئة ال�شادرات لل�شركة من قبل هيئة ال�ش شتوفري متويل دعم ال�شتوفري متويل دعم ال� ل(

ل ع�شر �شركات شل ع�شر �شركات شل ع�شر �شركات مدرجة  شمن اف�شمن اف� من اف�شمن اف�ش شؤ�شر احلوكمة واختياره���ا �شؤ�شر احلوكمة واختياره���ا � ؤ�شر احلوكمة واختياره���ا �وؤ�شر احلوكمة واختياره���ا �و و تف���وق ال�شركة يف مو تف���وق ال�شركة يف م م(

وق »تداول«. شوق »تداول«. شوق »تداول«.  شيف ال�شيف ال�
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يف ظل الظروف واملتغريات اخلارجية وعلى اعتبار اأن �شركة تكوين �شركة ا�شتثمار �شناعي 

مدرج���ة �شم���ن قطاع امل���واد الأ�شا�شية ق���د يتاأثر ن�ش���اط ال�شركة ومركزها امل���ايل ونتائج 

عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�شورة �شلبية جوهرية يف حال حدوث اأو حتقق اأي من عنا�شر 

املخاط���ر امل�شار اليها يف هذا التقرير اأو بحدوث اأية خماطر اأخرى مل يت�شن حتديدها، اأو 

تل���ك التي تعترب غ���ري جوهرية، اأو اإذا اأ�شبحت هذه الأخ���رية خماطر جوهرية. وفيما يلي 

اأن���واع املخاطر التي قد تواج���ه ال�شركة طبقًا لعملياتها الت�شغيلي���ة ولطبيعة ن�شاطها والتي 

تت�شم���ن املخاطر الت�شغيلية واملخاط���ر التمويلية وكذلك خماطر ال�ش���وق وخماطر تبعات 

جائحة كورونا وكذلك يت�شمن التقرير �شيا�شة اإدارة ال�شركة لتلك املخاطر ومراقبتها.

أواًل: املعلومات املتعلقة بأي خماطر تواجهها الشركة:
املخاطر املتعلقة بن�ساط ال�سركة وعملياتها: اأ( 

1( خماطر عدم قدرة املجموعة على تنفيذ ا�سرتاتيجيتها يف التو�سع والتنفيذ:

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.

عدم توفر روؤو�س الأموال املطلوبة لتمويل اخلطط والأعمال وا�ستثمارات ال�سركة:  )2

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.

العتماد على التمويل والت�سهيالت الئتمانية:   )3

وت�شغيل  التو�شعية  لأعمالها  الئتمانية  والت�شهيات  التمويل  على  ال�شركة  تعتمد   

من�شاآتها وذلك من خال احل�شول على قرو�ص ق�شرية وطويلة الأجل من اجلهات 

التمويلية املختلفة، وت�شتخدم ال�شركة تلك القرو�ص لغايات خمتلفة منها متويل راأ�ص 

املال العامل، ومتويل امل�شاريع التي تقوم بها ال�شركة اأو ال�شركات التابعة. يعترب اإخال 

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.

املخاطر املرتبطة بالنقل:  )4

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. 

خماطر تركز العمالء:  )5

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�سني:

لتوريد  الرئي�شني  املوردين  من  حمددة  جمموعة  على  الأغلب  يف  املجموعة  تعتمد   

املواد اخلام )مثل البويل بروبلني والبويل �شتايرين والبويل اإيثيلني وترفثالت البويل 

17- املعلومات املتعلقة بأي خماطر تواجهها الشركة )سواء أكانت خماطر تشغيلية أم خماطر متويلية أم خماطر 
السوق( وسياسة إدارة هذه اخملاطر ومراقبتها: 
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لبي شلبي شلبي  أثر �اأثر �شأثر �شأثر � إىل اإىل اإىل  إىل اخلام  إىل اخلام  ني لتوريد املواد شني لتوريد املواد شني لتوريد املواد  شعتماد على املوردين الرئي�شعتماد على املوردين الرئي� ؤدي هذا اوؤدي هذا اوؤدي هذا ال إثيلني(. ياإثيلني(. يوإثيلني(. يوإثيلني(. ي

نيع منتجاتها يف حال شنيع منتجاتها يف حال شنيع منتجاتها يف حال توقف  ال�شركة على ت� ال�شركة على ت�شأو على قدرة  ال�شركة على ت�شأو على قدرة  ال�شركة على ت�اأو على قدرة  أو على قدرة  عار شعار شعار  شواء من ناحية الأ�شواء من ناحية الأ� الأ�ش واء من ناحية الأ�شواء من ناحية  ش�ش�

ااملوردين عن توفري املواد اخلام الااملوردين عن توفري املواد اخلام الازمة. 

خماطر عدم وفاء الغري باللتزامات التعاقدية:  )7

ه شه شه  ش ملا تفر�ش ملا تفر� اأبرمت ال�شركة عددًا من العقود والتفاقيات مع العديد من اجلهات وفقًا اأبرمت ال�شركة عددا  أبرمت ال�شركة عددا 

اخلدمات  ومقدمي  املوردين  اجلهات  هذه  وت�شمل  خدمات  من  ومقدمي أعمالها  املوردين  اجلهات  هذه  وت�شمل  خدمات  من  ومقدمي اأعمالها  املوردين  اجلهات  هذه  وت�شمل  خدمات  من  أعمالها  احتياجات 

الوفاء  على  اجلهات  هذه  قدرة  عدم  خلطر  تتعر�ص  ال�شركة  تتعر�صإن  ال�شركة  صإن  تتعر�ا ال�شركة  تتعر�اإن  ال�شركة  إن  ف وعليه  تتعر�واملقاولني،  ال�شركة  إن  ف وعليه  تتعر�واملقاولني،  ال�شركة  فاإن  وعليه  تتعر�اواملقاولني،  ال�شركة  تتعر�اإن  ال�شركة  إن  ف وعليه  تتعر�واملقاولني،  ال�شركة  تتعر�اإن  ال�شركة  إن 

اجلهات  هذه  اإخاإخال  إخاإخا إن اإن اإن  التعاقدية.  بالتزاماتها  بالوفاء  رغبتها  عدم  بالتزاماتها أو  بالوفاء  رغبتها  عدم  بالتزاماتها اأو  بالوفاء  رغبتها  عدم  أو  بالتزاماتها 

أ اأ اأ عن  تن�ش التي قد  تن�شايزيد من احتمالية املخاطر  التي قد  ايزيد من احتمالية املخاطر  تن�شش التي قد  تن�ششيزيد من احتمالية املخاطر  التي قد  يزيد من احتمالية املخاطر  شباب �شباب � �ش باب �شباب  الأ� الأ�شبب من  شبب من  الأ�ش الأ�شبب من  بب من  �شبالتزاماتها لأي � شبالتزاماتها لأي 

عبة يزيد فيها احتماشعبة يزيد فيها احتماشعبة يزيد فيها احتمالت عدم الوفاء باللتزامات  شوق �شوق � وق �شوق �ش ش ظروف �ش ظروف � التعامل معها يف ظّل

التعاقدية جتاه ال�شركة.

املخاطر املرتبطة بالآلت واملعدات: )8

إنتاج واإنتاج وإنتاج واآلت على درجة  ناعية التابعة للمجموعة من عدة شناعية التابعة للمجموعة من عدة شناعية التابعة للمجموعة من عدة خطوط  آت ال�اآت ال�شآت ال�شآت ال� آت ال�ألف املن�ش آت ال�اآت ال�األف املن�شاآت ال�ألف املن�ش آت ال�اآت ال�ألف املن�ش ألف املن�شاألف املن�شا اتتاتت

حالة  ويف  ويف شوجة،  ويف شوجة،  وجة،  املن� غري  والأقم�شة  املن�شتيكية  غري  والأقم�شة  شتيكية  املن�ش غري  والأقم�شة  املن�شتيكية  غري  والأقم�شة  تيكية  ش�ش� البا املواد  الباناعة  املواد  اناعة  البش املواد  البشناعة  املواد  ناعة  ل� التعقيد  من  ل�شعالية  التعقيد  من  شعالية 

إن من اإن من اإن من  إن من اإن من ات، فات، ف إن من اإن من ت، ف أو الآاأو الآأو الآل أو انقطاع مفاجئ يف عمل هذه اأو انقطاع مفاجئ يف عمل هذه أو انقطاع مفاجئ يف عمل هذه اخلطوط  أو اأو أو عطل  أي اأي أي خلل  حدوث 

أو اأو أو  العطل  أو اأو أو  اخللل  مدة  طيلة  ال�شركة  مدة إنتاج  طيلة  ال�شركة  مدة اإنتاج  طيلة  ال�شركة  إنتاج  على  لبية شلبية شلبية  � �شورة  شورة  �ش �شورة  ورة  ب� ب�شأثري  شأثري  ب�ا ب�اأثري  أثري  الت ذلك  التاأن  ذلك  اأن  التا ذلك  التاأن  ذلك  أن  ا�شا�ش

أعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها طيلة اأعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها طيلة أعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها طيلة  على  لباشلباشلبًا شأثري �شأثري � أثري �اأثري �ا انقطاع، وبالتايل التانقطاع، وبالتايل الت ال

أو اأو أو  تمرار ذلك لفرتة شتمرار ذلك لفرتة شتمرار ذلك لفرتة طويلة  ش عند ا�ش عند ا� ً

أعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها طيلة 

ً

أعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها طيلة 

أثري جوهريااأثري جوهريااأثري جوهريا ايكون هذا التايكون هذا الت يكون هذا التشيكون هذا التش شفرتة توقف الإنتاج. و�شفرتة توقف الإنتاج. و�

إنتاج عن العمل يف الوقت ذاته. اإنتاج عن العمل يف الوقت ذاته. إنتاج عن العمل يف الوقت ذاته.  إنتاج عن العمل يف الوقت ذاته. أكرث من خط  إنتاج عن العمل يف الوقت ذاته. أكرث من خط  أكرث من خط اأكرث من خط  عند توقف 

ركة على مواكبة التطورات التقنية:سركة على مواكبة التطورات التقنية:سركة على مواكبة التطورات التقنية: سخماطر عدم قدرة ال�سخماطر عدم قدرة ال� )9

نيع، وملواكبة تطورات القطاع شنيع، وملواكبة تطورات القطاع شنيع، وملواكبة تطورات القطاع  شتخدم ال�شركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة يف الت�شتخدم ال�شركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة يف الت� تخدم ال�شركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة يف الت�شتخدم ال�شركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة يف الت�ش شت�شت�

تخدام التقنيات شتخدام التقنيات شتخدام التقنيات املتطورة،  شينات متكررة على املنتجات وا�شينات متكررة على املنتجات وا� ينات متكررة على املنتجات وا�شينات متكررة على املنتجات وا�ش إجراء حت�اإجراء حت�شإجراء حت�شإجراء حت� إجراء حت�يجب  إجراء حت�يجب  ناعي شناعي شناعي  شال�شال�

تهدف  تهدف شتمرة  تهدف شتمرة  تمرة  م� وبرامج  والتطوير  الأبحاث  م�شة يف  وبرامج  والتطوير  الأبحاث  شة يف  م�ش وبرامج  والتطوير  الأبحاث  م�شة يف  وبرامج  والتطوير  الأبحاث  ة يف  شات خا�شات خا� ات خا�شات خا�ش شيا�شيا� يا�شيا�ش � ال�شركة  لدى  �شويوجد  ال�شركة  لدى  شويوجد 

التقنيات  توفري  التقنيات شرعة  توفري  التقنيات شرعة  توفري  رعة  � ال�شركة  �شمن  ال�شركة  شمن  �ش ال�شركة  �شمن  ال�شركة  من  ت� ت�ش  ش  ل جودتها.  ني شني شني  وحت� املنتجات  تطوير  وحت�شاىل  املنتجات  تطوير  شاىل 

أن تتكبد تكاليف اأن تتكبد تكاليف أن تتكبد تكاليف  ب، كما شب، كما شب، كما ميكن  شة بها يف الوقت املنا�شة بها يف الوقت املنا� ة بها يف الوقت املنا�شة بها يف الوقت املنا�ش شاجلديدة وتطبيق الأنظمة اخلا�شاجلديدة وتطبيق الأنظمة اخلا�

انيع املنتجات املطلوبة من العمانيع املنتجات املطلوبة من العماء يف املواعيد  نيع املنتجات املطلوبة من العمشنيع املنتجات املطلوبة من العمش شؤثر يف ت�شؤثر يف ت� ؤثر يف ت�وؤثر يف ت�و ويوي يشيش شعالية نتيجة لذلك، مما �شعالية نتيجة لذلك، مما �

تقبلية.شتقبلية.شتقبلية. شلبي على نتائج عملياتها وتوقعاتها امل�شلبي على نتائج عملياتها وتوقعاتها امل� لبي على نتائج عملياتها وتوقعاتها امل�شلبي على نتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ش أثر �اأثر �شأثر �شأثر � يكون له شيكون له شيكون له  شاملحددة، مما �شاملحددة، مما �

أ�سعار املواد اخلام والطاقة واملياه التي تعتمد عليها اأ�سعار املواد اخلام والطاقة واملياه التي تعتمد عليها اأ�سعار املواد اخلام والطاقة واملياه التي تعتمد عليها  10( املخاطر املتعلقة بعدم ا�ستقرار 

ال�شركة: 

لتقلبات  لتقلبات شع  لتقلبات شع  ع  تخ� التي  اخلام  املواد  تكلفة  على  تخ�شأرباحها  التي  اخلام  املواد  تكلفة  على  تخ�شأرباحها  التي  اخلام  املواد  تكلفة  على  تخ�اأرباحها  التي  اخلام  املواد  تكلفة  على  أرباحها  و مبيعاتها  يف  ال�شركة  تخ�تعتمد  التي  اخلام  املواد  تكلفة  على  أرباحها  و مبيعاتها  يف  ال�شركة  تخ�تعتمد  التي  اخلام  املواد  تكلفة  على  أرباحها 

املواد  تكاليف  زيادة  تكاليف إىل  زيادة  تكاليف اإىل  زيادة  إىل  ؤدي وؤدي وؤدي  ويوي يشيش � �شعار  شعار  �ش �شعار  عار  الأ� ارتفاع   الأ�شأن  ارتفاع   الأ�شأن  ارتفاع   الأ�اأن  ارتفاع   أن  وحيث  توفرها،  ومدى  توفرها، شعار  ومدى  توفرها، شعار  ومدى  عار  شالأ�شالأ�

يف  التغريات  هذه  يف إدراج  التغريات  هذه  يف اإدراج  التغريات  هذه  إدراج  على  قدرتها  على   ً

الأ� ارتفاع   أن 

ً

الأ� ارتفاع   أن 

جزئيا جزئياشيعتمد  جزئياشيعتمد  يعتمد  � ال�شركة  �شأداء  ال�شركة  �شأداء  ال�شركة  �اأداء  ال�شركة  أداء  إن اإن اإن  ف إن اخلام،  ف فاإن اخلام،  إن اإن ااخلام،  ف إن اإن اخلام، 

عار املواد شعار املواد شعار املواد  أ�اأ�شأ�شأ� من ال�شركة التحكم يف شمن ال�شركة التحكم يف شمن ال�شركة التحكم يف ثبات  ش ت�ش ت� لعار بيع املنتجات. ولعار بيع املنتجات. ول عار بيع املنتجات. وشعار بيع املنتجات. وش أ�اأ�شأ�شأ� من شمن شمن  شالتكاليف �شالتكاليف �

أعمالها وتوقعاتها اأعمالها وتوقعاتها أعمالها وتوقعاتها  على  ً

من ال�شركة التحكم يف 

ً

من ال�شركة التحكم يف 

لباشلباشلبا شؤثر �شؤثر � ؤثر �وؤثر �و ويوي يشيش شإنه �شإنه � إنه �اإنه �ا إنه �أو عدم زيادتها، ويف حال حدوث ذلك ف إنه �اإنه �اأو عدم زيادتها، ويف حال حدوث ذلك فاإنه �أو عدم زيادتها، ويف حال حدوث ذلك ف إنه �اإنه �أو عدم زيادتها، ويف حال حدوث ذلك ف أو عدم زيادتها، ويف حال حدوث ذلك فاأو عدم زيادتها، ويف حال حدوث ذلك ف اخلام 

تقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها.شتقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها.شتقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها. شامل�شامل�

غيل وتقنية املعلومات: سغيل وتقنية املعلومات: سغيل وتقنية املعلومات:  سأنظمة الت�سأنظمة الت� أنظمة الت�اأنظمة الت�ا ا( املخاطر املتعلقة با( املخاطر املتعلقة ب 11

أنها قد تتعر�اأنها قد تتعر�صأنها قد تتعر�صأنها قد تتعر�ص ملخاطر  إعملياتها، اإل إعملياتها،  أنظمة تقنية املعلومات لدعم اأنظمة تقنية املعلومات لدعم أنظمة تقنية املعلومات لدعم  تعتمد ال�شركة على 

ال�شركة  واداء  ن�شاطات  واداء اأثر  ن�شاطات  واداء اأثر  ن�شاطات  أثر  اتتاتت تتشتتش � �شأو عطل متكرر،  �شأو عطل متكرر،  �اأو عطل متكرر،  أو عطل متكرر،  تعطلهاويف حال حدوث عطل كبري، 

الدورية يف  املالية  تقاريرها  الدورية يف شدار  املالية  تقاريرها  الدورية يف شدار  املالية  تقاريرها  دار  شإ�شإ� إ�اإ�ا املجموعة من  تتمكن  ولن  املجموعة شلبي وجوهري  تتمكن  ولن  املجموعة شلبي وجوهري  تتمكن  ولن  لبي وجوهري  � �شب�شكل  شب�شكل 

ب. شب. شب.  شالتوقيت املنا�شالتوقيت املنا�

يلها:سيلها:سيلها: سكوك يف حت�سكوك يف حت� كوك يف حت�سكوك يف حت�س س(  خماطر ارتفاع قيمة الديون امل�س(  خماطر ارتفاع قيمة الديون امل� 12

بية الدولية شبية الدولية شبية الدولية IFRS املعتمدة ومبوجب  شب املعايري املحا�شب املعايري املحا� ب املعايري املحا�شب املعايري املحا�ش شتمر ح�شتمر ح� تمر ح�شتمر ح�ش شتقوم ال�شركة ب�شكل م�شتقوم ال�شركة ب�شكل م�

للديون  ات شات شات  ش�ش� �ش�ش خم� بعمل  تكوين  �شركة  خم�شإدارة  بعمل  تكوين  �شركة  خم�شإدارة  بعمل  تكوين  �شركة  خم�اإدارة  بعمل  تكوين  �شركة  إدارة  جمل�ص من  املعتمدة  جمل�صئتمان  من  املعتمدة  صئتمان  ال اشة  اشة  ة  شيا�شيا� يا�شيا�ش ش�ش�

أعلى اأعلى أعلى  أخرى اأخرى أخرى  دة شدة شدة  أر�اأر�شأر�شأر� أن اأن أن تظهر  أنه من اأنه من أنه من املمكن  يلها. شيلها. شيلها. وحيث  شاملعدومة وامل�شكوك يف حت�شاملعدومة وامل�شكوك يف حت�

تقوم شتقوم شتقوم  شإن ال�شركة �شإن ال�شركة � إن ال�شركة �اإن ال�شركة �ا إن ال�شركة �يلها، ف إن ال�شركة �اإن ال�شركة �ايلها، فاإن ال�شركة �يلها، ف إن ال�شركة �اإن ال�شركة �يلها، ف يلها، فشيلها، فش أو امل�شكوك يف حت�اأو امل�شكوك يف حت�شأو امل�شكوك يف حت�شأو امل�شكوك يف حت� �ص املكون للديون ش�ص املكون للديون ش�ص املكون للديون املعدومة  شمن املخ�شمن املخ�

قيمة  لتغطية  جتنيبه  عليها  يتوجب  الذي  الديون  قيمة ش�ص  لتغطية  جتنيبه  عليها  يتوجب  الذي  الديون  قيمة ش�ص  لتغطية  جتنيبه  عليها  يتوجب  الذي  الديون  �ص  خم� مبلغ  بتعديل  خم�ش  مبلغ  بتعديل  ش  اتقباتقبًا تقبشتقبش شم�شم�

ؤثر على ربحية ال�شركة.وؤثر على ربحية ال�شركة.وؤثر على ربحية ال�شركة. ويلها مما قد يويلها مما قد ي يلها مما قد يشيلها مما قد يش شالديون امل�شكوك يف حت�شالديون امل�شكوك يف حت�

ناعي سناعي سناعي  الداعمة للقطاع ال� ال�سأو تعليق احلوافز احلكومية  الداعمة للقطاع  سأو تعليق احلوافز احلكومية  ال�ا الداعمة للقطاع  ال�اأو تعليق احلوافز احلكومية  الداعمة للقطاع  أو تعليق احلوافز احلكومية  املرتبطة بوقف  13( املخاطر 

يف اململكة:

من  من شتثمرين  من شتثمرين  تثمرين  للم� احلكومة  تقدمها  التي  احلوافز  من  للم�ش  احلكومة  تقدمها  التي  احلوافز  من  ش  تاريخيًا املجموعة  تاريخياشتفادت  املجموعة  تاريخياشتفادت  املجموعة  تفادت  شا�شا�

ندوق شندوق شندوق التنمية  شل �شل � انيع يف اململكة، مبا يف ذلك توفري التمويل من خانيع يف اململكة، مبا يف ذلك توفري التمويل من خا نيع يف اململكة، مبا يف ذلك توفري التمويل من خشنيع يف اململكة، مبا يف ذلك توفري التمويل من خش أجل دعم الت�اأجل دعم الت�شأجل دعم الت�شأجل دعم الت�

ناعي، ودعم البنية شناعي، ودعم البنية شناعي، ودعم البنية التحتية  شرة لدعم القطاع ال�شرة لدعم القطاع ال� رة لدعم القطاع ال�شرة لدعم القطاع ال�ّش ش مي�ش مي� صناعية الذي يقدم قرو�صناعية الذي يقدم قرو�ص ناعية الذي يقدم قرو�شناعية الذي يقدم قرو�ش شال�شال�
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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�سرائب امل�ستحقة:

اململكة  يف  للزكاة  تخ�شع  املجموعة  فاإن  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  لأنظمة  وفقا   

و�شريبة  الزكاة  ت�شتحق  ال�شركاء.  امل�شاهمني/  م�شاهمة  بن�شبة  يتعّلق  فيما  وذلك 

ّمل على قائمة التغريات يف حقوق امل�شاهمني/ ال�شركاء على التوايل ويتم  الدخل وحتحُ

احت�شاب اأية مبالغ اإ�شافية م�شتحقة اإن وجدت، عند النتهاء من الربوطات وحتديد 

للزكاة والدخل  العامة  الهيئة  اأنظمة  اأن ت�شمن بقاء  ال�شركة  تلك املبالغ. ل ت�شتطيع 

على حالها يف امل�شتقبل، واأي زيادة يف ن�شبة �شريبة الدخل اأو �شريبة القيمة امل�شافة 

فروقات  وجود  عدم  ت�شمن  اأن  ال�شركة  ت�شتطيع  ل  كما  ال�شركة،  ربحية  على  �شتوؤثر 

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 التعامالت مع الأطراف ذات العالقة:

�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( املخاطر املتعلقة بال�سوق: 

1( خماطر التقلبات يف اأ�سعار �سرف العمالت:

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�ساد ال�سعودي 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 �سوق ال�سناعات البال�ستيكية: 

اإن التقلبات يف عدد من عوامل ال�شوق قد توؤثر ب�شكل �شلبي على نتائج ال�شركة، وتت�شمن   

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 
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تيكية لدى شتيكية لدى شتيكية لدى  ش�ش� أو الألبان وبالتايل حتد من الطلب على منتجات التغليف الباأو الألبان وبالتايل حتد من الطلب على منتجات التغليف الباأو الألبان وبالتايل حتد من الطلب على منتجات التغليف الباأو الألبان وبالتايل حتد من الطلب على منتجات التغليف البا ائر شائر شائر  أو الع�اأو الع�شأو الع�شأو الع�

لبي على مبيعات ونتائج ال�شركة.شلبي على مبيعات ونتائج ال�شركة.شلبي على مبيعات ونتائج ال�شركة. أثر �اأثر �شأثر �شأثر � يكون له شيكون له شيكون له  شال�شركة، الأمر الذي �شال�شركة، الأمر الذي �

4( املخاطر املتعلقة باملناف�سة:

عري للمجموعة شعري للمجموعة شعري للمجموعة  شات الت�شات الت� ات الت�شات الت�ش شيا�شيا� يا�شيا�ش شأثري �شأثري � أثري �اأثري �ا اإىل تاإىل ت إىل تاإىل تا إىل تافة  إىل تافة  افة شافة ش شية �شديدة بالإ�شية �شديدة بالإ� ية �شديدة بالإ�شية �شديدة بالإ�ش شتعمل ال�شركة يف بيئة تناف�شتعمل ال�شركة يف بيئة تناف�

يف  الزيادة  الزيادة اإن  الزيادة اإن  إن  ف ذلك،  على  الزيادة وة  إن  ف ذلك،  على  الزيادة وة  فاإن  ذلك،  على  الزيادة اوة  الزيادة اإن  إن  ف ذلك،  على  الزيادة وة  الزيادة اإن  إن  وعا وعاني.  اني.  وعش وعشني.  ني.  املناف� املناف�شعار  شعار  املناف�ش املناف�شعار  عار  أ�اأ�شأ�شأ� ظل  يف  املايل  يف أدائها  املايل  يف اأدائها  املايل  أدائها  على 

غط شغط شغط  ال� ال�شإىل  ال�شإىل  ال�اإىل  إىل  ؤدي وؤدي وؤدي  ويوي يشيش � عليها  الطلب  مع  باملقارنة  �شنعها  عليها  الطلب  مع  باملقارنة  شنعها  �ش عليها  الطلب  مع  باملقارنة  �شنعها  عليها  الطلب  مع  باملقارنة  نعها  ت� التي  املنتجات  ت�ش على  التي  املنتجات  ش على  صالعر�صالعر�ص

تقبلية شتقبلية شتقبلية  امل� وتوقعاتها  ال�شركة  امل�شأعمال  وتوقعاتها  ال�شركة  امل�شأعمال  وتوقعاتها  ال�شركة  امل�اأعمال  وتوقعاتها  ال�شركة  أعمال  على  ً

� عليها  الطلب  مع  باملقارنة  نعها 

ً

� عليها  الطلب  مع  باملقارنة  نعها 

لباشلباشلبا � �شأثري  شأثري  �ا �اأثري  أثري  الت وبالتايل  التاعارها،  وبالتايل  اعارها،  التش وبالتايل  التشعارها،  وبالتايل  عارها،  أ�اأ�شأ�شأ� على  لباشلباشلبًا ش�ش�

ية على متيز شية على متيز شية على متيز  شونتائج عملياتها ومركزها املايل ب�شكل عام. تعتمد قدرة ال�شركة التناف�شونتائج عملياتها ومركزها املايل ب�شكل عام. تعتمد قدرة ال�شركة التناف�

اوق، وذلك من خاوق، وذلك من خال  وق، وذلك من خشوق، وذلك من خش شة يف ال�شة يف ال� ة يف ال�شة يف ال�ش شمنتجات �شركاتها التابعة عن املنتجات الأخرى املعرو�شمنتجات �شركاتها التابعة عن املنتجات الأخرى املعرو�

من ال�شركة مواكبتها وتكيفها شمن ال�شركة مواكبتها وتكيفها شمن ال�شركة مواكبتها وتكيفها  ش ت�ش ت� لية، ولية، ول ية، وشية، وش شعار تناف�شعار تناف� عار تناف�شعار تناف�ش شأ�شأ� أ�اأ�ا اتوفري منتجات عالية اجلودة وباتوفري منتجات عالية اجلودة وب

وف شوف شوف  شوق املتغرية مما �شوق املتغرية مما � وق املتغرية مما �شوق املتغرية مما �ش أو متطلبات ال�اأو متطلبات ال�شأو متطلبات ال�شأو متطلبات ال� ناعة شناعة شناعة املتطورة  شريع مع اجتاهات ال�شريع مع اجتاهات ال� ريع مع اجتاهات ال�شريع مع اجتاهات ال�ش شب�شكل �شب�شكل �

أرباحها.اأرباحها.أرباحها. أرباحها.لبي على نتائج ال�شركة املالية و أرباحها.لبي على نتائج ال�شركة املالية و لبي على نتائج ال�شركة املالية وشلبي على نتائج ال�شركة املالية وش شيكون له الأثر ال�شيكون له الأثر ال�

ج( املخاطر املتعلقة بالبيئة الت�سريعية والرقابية والقانونية:

خماطر تعديل الأنظمة واللوائح: )1

اململكة  اململكة أهمها  اململكة اأهمها  أهمها  و  بها  تتواجد  التي  الدول  بها شارية يف  تتواجد  التي  الدول  بها شارية يف  تتواجد  التي  الدول  ارية يف  ال� ال�شأنظمة  شأنظمة  ال�ا ال�اأنظمة  أنظمة  ل ال�شركة  لاأعمال  ال�شركة  لاأعمال  ال�شركة  لاأعمال  ال�شركة  أعمال  ع شع شع  شتخ�شتخ�

أن البيئة النظامية التي تعمل اأن البيئة النظامية التي تعمل اأن البيئة النظامية التي تعمل فيها  ا با ب ً

بها  تتواجد  التي  الدول  ارية يف 

ً

بها  تتواجد  التي  الدول  ارية يف 

ر العربية، علماشر العربية، علماشر العربية، علما شعودية و جمهورية م�شعودية و جمهورية م� عودية و جمهورية م�شعودية و جمهورية م�ش شالعربية ال�شالعربية ال�

ال�شركة  عمليات  على  ال�شركة وؤثر  عمليات  على  ال�شركة وؤثر  عمليات  على  ؤثر  ت توأن  توأن  تاأن  أن  والتي ميكن   ، تنظيمية  لتغيريات  تتعر�ص  قد  تتعر�صال�شركة  قد  صال�شركة 

افية شافية شافية  شإ�شإ� إ�اإ�ا أو اللوائح اجلديدة اأو اللوائح اجلديدة أو اللوائح اجلديدة متطلبات  ت شت شت الأنظمة  إذا فر�اإذا فر�شإذا فر�شإذا فر� إذا فر�أعمالها، و إذا فر�أعمالها، و أعمالها، واأعمالها، و أن حتد اأن حتد أن حتد تطور  أن حتد و أن حتد و

لالتزام  عملياتها  لاأو  عملياتها  لاأو  عملياتها  لاأو  عملياتها  أو  منتجاتها  تعديل  تعديل اإىل  تعديل اإىل  إىل  التابعة  �شركاتها  �شركاتها أو  �شركاتها اأو  أو  ال�شركة  الزمت  الزمت إذا  الزمت اإذا  إذا  الزمت و إذا  الزمت و إذا 

لبي شلبي شلبي  شأثري �شأثري � أثري �اأثري �ا ايكون لذلك تايكون لذلك ت يكون لذلك تشيكون لذلك تش شينتج عن ذلك زيادة يف تكلفة املنتجات، و�شينتج عن ذلك زيادة يف تكلفة املنتجات، و� ينتج عن ذلك زيادة يف تكلفة املنتجات، و�شينتج عن ذلك زيادة يف تكلفة املنتجات، و�ش شبهذه الأنظمة، ف�شبهذه الأنظمة، ف�

عها شعها شعها  أعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�اأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�شأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�شأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو� أعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�أرباح ال�شركة وعلى تدفقها النقدي و أعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�أرباح ال�شركة وعلى تدفقها النقدي و أرباح ال�شركة وعلى تدفقها النقدي واأرباح ال�شركة وعلى تدفقها النقدي و على 

املايل.

2( املخاطر املتعلقة بالأنظمة واملعايري البيئية:

بالت�شريعات  اللتزام  التحويلية،  اشناعات  التحويلية،  اشناعات  التحويلية،  ناعات  بال� املرتبطة  املجموعة  بال�شأعمال  املرتبطة  املجموعة  بال�شأعمال  املرتبطة  املجموعة  بال�اأعمال  املرتبطة  املجموعة  أعمال  تتطلب 

حة شحة شحة  البيئية وال� البيئية وال�شم عدة جوانب منها املعايري  شم عدة جوانب منها املعايري  البيئية والتي تنّظ البيئية وال�والأنظمة والتعليمات  البيئية والتي تنظم عدة جوانب منها املعايري  البيئية وال�والأنظمة والتعليمات  البيئية والتي تنّظم عدة جوانب منها املعايري  ّوالأنظمة والتعليمات 

عمليات  عن  ينتج  عمليات أن  عن  ينتج  عمليات اأن  عن  ينتج  أن  وميكن  فيها،  والعاملني  فيها، شناعية  والعاملني  فيها، شناعية  والعاملني  ناعية  ال� ال�شآت  شآت  ال�ا ال�اآت  آت  املن�ش املن�شامة  ال�امة  ال�اآت  آت  املن�ش ال�مة  ال�اآت  آت  و�شا و�شااملهنية  شااملهنية 

ؤدي يف وؤدي يف وؤدي يف  أن تاأن توأن توأن ت انع املجموعة عدد من مواد النفايات واملواد امللوثة املنبعثة التي شانع املجموعة عدد من مواد النفايات واملواد امللوثة املنبعثة التي شانع املجموعة عدد من مواد النفايات واملواد امللوثة املنبعثة التي ميكن  شم�شم�

أثري على نوعية الهواء، اأثري على نوعية الهواء، اأثري على نوعية الهواء،  اادر املياه والتاادر املياه والت ادر املياه والتشادر املياه والتش شإىل خطر تلوث م�شإىل خطر تلوث م� إىل خطر تلوث م�اإىل خطر تلوث م�ا يطرة شيطرة شيطرة عليها  شحال مل يتم ال�شحال مل يتم ال�

إن عدم ااإن عدم اإن عدم اللتزام الكامل بالت�شريعات  ان. شان. شان.  شحة الإن�شحة الإن� حة الإن�شحة الإن�ش شرر بالبيئة و�شرر بالبيئة و� رر بالبيئة و�شرر بالبيئة و�ش شينتج عنه �شينتج عنه � ينتج عنه �شينتج عنه �ش شمما �شمما �

قد  عقوبات  قد أو  عقوبات  قد اأو  عقوبات  أو  غرامات  أو اأو أو  خمالفات  إىل اإىل اإىل  املجموعة  يعر�ص يعر�صوف  صوف  يعر�ش يعر�شوف  وف  � البيئية  �شوالأنظمة  البيئية  شوالأنظمة 

لباشلباشلبًا على عملياتها بحيث حتد من منو  شؤثر �شؤثر � ؤثر �وؤثر �و وتوت تشتش شها اجلهات الرقابية عليها، والتي �شها اجلهات الرقابية عليها، والتي � ها اجلهات الرقابية عليها، والتي �شها اجلهات الرقابية عليها، والتي �ش شتفر�شتفر�

ها.شها.شها. أو ترخي�اأو ترخي�شأو ترخي�شأو ترخي� أو تعلق عملها اأو تعلق عملها أو تعلق عملها  إيراداتها اإيراداتها إيراداتها 

ناعي:سناعي:سناعي: س ال�س ال� سخماطر �سحب الرتخي�سخماطر �سحب الرتخي�س )3

نيع منتجات شنيع منتجات شنيع منتجات  شانعها التي تقوم بت�شانعها التي تقوم بت� انعها التي تقوم بت�شانعها التي تقوم بت�ش شل م�شل م� اناعي من خاناعي من خا ناعي من خشناعي من خش ش املجموعة ن�شاطها ال�ش املجموعة ن�شاطها ال� صمتار�صمتار�ص

عودية شعودية شعودية  شة يف اململكة العربية ال�شة يف اململكة العربية ال� ة يف اململكة العربية ال�شة يف اململكة العربية ال�ش شانعها املرخ�شانعها املرخ� انعها املرخ�شانعها املرخ�ش شوجة يف م�شوجة يف م� وجة يف م�شوجة يف م�ش شتيك والأقم�شة غري املن�شتيك والأقم�شة غري املن� تيك والأقم�شة غري املن�شتيك والأقم�شة غري املن�ش ش�ش� االباالبا

لرتاخي�ص  وفقًا  وفقاشناعي  وفقاشناعي  ناعي  ال� ن�شاطها  ال�شركة  ال�ش  ن�شاطها  ال�شركة  ش  ومتار�ص العربية،  ومتار�صر  العربية،  صر  ومتار�ش العربية،  ومتار�شر  العربية،  ر  م� م�شوجمهورية  شوجمهورية 

انع املجموعة بال�شروط والتعليمات شانع املجموعة بال�شروط والتعليمات شانع املجموعة بال�شروط والتعليمات  شنع. عدم التزام تلك م�شنع. عدم التزام تلك م� نع. عدم التزام تلك م�شنع. عدم التزام تلك م�ش شادرة لكل م�شادرة لكل م� ادرة لكل م�شادرة لكل م�ش شناعية �شناعية � ناعية �شناعية �ش ش�ش�

إيقاف اإيقاف إيقاف  إيقاف ناعية و إيقاف ناعية و ناعية وشناعية وش شحب تلك الرتاخي�ص �شحب تلك الرتاخي�ص � حب تلك الرتاخي�ص �شحب تلك الرتاخي�ص �ش شإىل �شإىل � إىل �اإىل �ا إىل �ؤدي  إىل �ؤدي  ؤدي وؤدي و وة قد يوة قد ي ة قد يشة قد يش شها اجلهات املخت�شها اجلهات املخت� ها اجلهات املخت�شها اجلهات املخت�ش شالتي تفر�شالتي تفر�

أعمال ال�شركة.اأعمال ال�شركة.أعمال ال�شركة.

خماطر عدم اللتزام بالأنظمة والإجراءات اجلديدة:  )4

ص النظام احلايل لل�شركات بع�ص النظام احلايل لل�شركات بع�ص املتطلبات اجلديدة التي يتوجب على املجموعة  صيفر�صيفر�ص

هذا  ملتطلبات  لامتثال  لاي  اي  لش لشي  ي  شا�شا� ا�شا�ش الأ� نظامها  بتعديل  ال�شركة  قامت  وقد  بها،  الأ�شالتقيد  نظامها  بتعديل  ال�شركة  قامت  وقد  بها،  شالتقيد 

حلوكمة  جديدة  لئحة  دار شدار شدار  شإ�شإ� إ�اإ�ا ب التجارة  ووزارة  املالية  إ�وق  ب التجارة  ووزارة  املالية  باإ�وق  التجارة  ووزارة  املالية  إ�اإ�اوق  ب التجارة  ووزارة  املالية  إ�اإ�وق  بش التجارة  ووزارة  املالية  بشوق  التجارة  ووزارة  املالية  وق  ال� هيئة  وتقوم  ال�شالنظام،  هيئة  وتقوم  شالنظام، 

أخري اأخري اأخري  ت تاأو  تاأو  تاأو  أو  عدم  إن اإن اإن  الإدارة،  وجمل�ص العامة  باجلمعيات  تتعلق  وجمل�صإجراءات  العامة  باجلمعيات  تتعلق  وجمل�صإجراءات  العامة  باجلمعيات  تتعلق  وجمل�اإجراءات  العامة  باجلمعيات  تتعلق  إجراءات  و وجمل�ال�شركات  العامة  باجلمعيات  تتعلق  إجراءات  و وجمل�ال�شركات  العامة  باجلمعيات  تتعلق  إجراءات 

ادرة شادرة شادرة  ش ال�شركة اىل عقوبات ملخالفة الأحكام والقواعد الإلزامية ال�ش ال�شركة اىل عقوبات ملخالفة الأحكام والقواعد الإلزامية ال� صلتزام قد يعر�صلتزام قد يعر�ص ال

أعمال اأعمال أعمال  على  جوهري  وب�شكل   ً

 ال�شركة اىل عقوبات ملخالفة الأحكام والقواعد الإلزامية ال�

ً

 ال�شركة اىل عقوبات ملخالفة الأحكام والقواعد الإلزامية ال�

لباشلباشلبا � �شؤثر  شؤثر  �و �وؤثر  ؤثر  ي يوأن  يوأن  ياأن  أن  أنه اأنه اأنه  �ش من  والذي  الرقابية  اجلهات  �شاعن  من  والذي  الرقابية  اجلهات  اعن 

املجموعة وم املايل ونتائج عملياتها.

وال�سرقة  الأمانة  وال�سرقة إ�ساءة  الأمانة  وال�سرقة اإ�ساءة  الأمانة  إ�ساءة  مكافحة  يف  الداخلية  يف سوابط  الداخلية  يف سوابط  الداخلية  وابط  ال� فاعلية  عدم  ال�سخماطر  فاعلية  عدم  سخماطر  )5

والحتيال:

والحتيال  واشرقة  واشرقة  رقة  وال� الأمانة  وال�شاءة  الأمانة  شاءة  وال�ش الأمانة  وال�شاءة  الأمانة  اءة  شإ�شإ� إ�اإ�ا عن  الناجمة  املخاطر  من  عددًا  ال�شركة  تواجه 

التي  الداخلية  والإجراءات  الداخلية شات  والإجراءات  الداخلية شات  والإجراءات  ات  شيا�شيا� يا�شيا�ش ال� وجود  من  الرغم  على  الوظيفي  ال�شل  وجود  من  الرغم  على  الوظيفي  شل  اتغاتغا تغشتغش ش�ش� وال

ات شات شات  شيا�شيا� يا�شيا�ش شمن عدم خمالفة هذه ال�شمن عدم خمالفة هذه ال� من عدم خمالفة هذه ال�شمن عدم خمالفة هذه ال�ش ش ت�ش ت� أن اأن أن ال�شركة ل متنع حدوث مثل هذه الأفعال، اإل

والإجراءات الأمر الذي يرتتب عليه حدوث هذا النوع من املخاطر. 
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املخاطر املتعلقة بال�سترياد والت�سدير:   )6

اأو التدابري  اأو تنظيمية جديدة، مثل ر�شوم مكافحة الإغراق  اإن فر�ص متطلبات قانونية 

التعوي�شية، ح�ش�ص ال�شترياد، والر�شوم اجلمركية، والعقوبات، واملقاطعة وغريها 

التناف�شي  الو�شع  على  �شتوؤثر  احلكومية،  ال�شلطات  اعتمدتها  التي  التدابري  من 

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. 

خماطر عدم القدرة على اللتزام مبتطلبات ال�سعودة:  )7

فر�شت اجلهات املخت�شة يف ال�شنوات الأخرية ن�شب معينة من »ال�شعودة« على �شركات   

القطاع اخلا�ص حيث يعترب اللتزام ملتطلبات ال�شعودة اأمرًا اإلزاميًا، وفر�شت ن�شبة 

�شعودة وفقا لنوع الن�شاط الذي متار�شه ال�شركة حتت نظام » نطاقات » اللكرتونية 

وتقوم وزارة العمل بوقف خدمات ال�شركات التي تتجاوز ن�شبة ال�شعودة الن�شب املقررة 

لراتب  الأدين  باحلد  يق�شي  قرارا  العمل  وزارة  اأ�شدرت  كما   .« نطاقات   « نظام  يف 

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 

عقوبات  الب�شرية  املوارد  وتنمية  العمل  وزارة  تفر�ص  باأل  �شمان  يوجد  ل  امل�شتقبل. 

املوظفني  ينخف�ص عدد  باأل  �شمان  يوجد  ل  كما  �شرامة،  اأكرث  لوائح  اأو  اأعلى  مالية 

واأدائها املايل  ال�شركة  اأعمال  ال�شركة، مما �شيوؤثر �شلبًا على  املوؤهلني يف  ال�شعوديني 

والت�شغيلي. وبالتايل �شوف تتاأثر قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها وطلب قرو�ص 

اإ�شافية لزمة من املوظفني  اأعدادًا  ا�شتقطاب  املايل وقدرتها على  واأدائها  حكومية، 

الأجانب يف حال مل تلتزم ال�شركة ب�شيا�شات ومعدلت ال�شعودة على النحو ال�شادر عن 

وزارة العمل.

اأثر مبادرة حت�سني العالقة التعاقدية بني العامل و�ساحب العمل  )8

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. 

الدعاوى واملنازعات الق�سائية:  )9

اإن املجموعة قد تتعر�ص يف �شياق ممار�شة اأعمالها لق�شايا ودعاوى تتعلق بعملياتها،   

ول ت�شمن ال�شركة عدم وقوع نزاع بينها وبني اأطراف اأخرى تتعامل معهم كاملوردين 

اجلهات  لدى  ق�شائية  دعاوى  رفع  اإىل  يوؤدي  قد  مما  و�شواهم،  والعماء  واملوزعني 

لدى  ق�شائية  ملطالبات  ر�شة  عحُ املجموعة  تكون  لذلك،  ونتيجة  املخت�شة.  الق�شائية 

تلك  نتائج  توّقع  لل�شركة  ميكن  ل  احلال،  وبطبيعة  ق�شائية.  و�شبه  ق�شائية  جهات 

على  تاأثري جوهري  املطالبات  لتلك  يكون  األ  ت�شمن  ل  كما  عند حدوثها،  املطالبات 

اأعمالها ومركزها املايل ونتائج عملياتها. كما اأن ال�شركة ل ت�شتطيع اأن تتوقع ب�شكل 

دقيق حجم تكلفة الدعاوى خا�شة اأنه �شدر نظام جديد لبدء تطبيق ر�شوم مالية تدفع 

الطرفان  يتحملها  وبامل�شاحلة  اخلا�شر  الطرف  يتحملها  الدعوى  رفع  عند  املحكمة 

بالت�شاوي والتي تتمثل يف ر�شوم قدرها 5% من قيمة املطالبة وحد اأق�شى مليون ريال 

الإجراءات  من  التاأكد  ال�شركة  ت�شتطيع  ول  2022/3/13م،  تاريخ  من  �شيبداأ  والتي 

اأو  اأو النتائج النهائية لتلك الدعاوى  اأو تقام �شدها  الق�شائية التي ميكن اأن تقيمها 

الأحكام التي ت�شدر فيها وما تت�شمنه من تعوي�شات وجزاءات وبالتايل فاإن اأي نتائج 

�شلبية ملثل هذه الق�شايا �شوف توؤثر �شلبًا على ال�شركة . 

10( املخاطر املرتبطة بالتفاقيات التي تخ�سع لقوانني اأجنبية ولخت�سا�س حماكم 

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 
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أكرب اأكرب أكرب  صتتعر�صتتعر�ص لها والنا�شئة عن مثل هذا احلكم  تتعر�شتتعر�ش شتكون التبعات القانونية واملالية التي �شتكون التبعات القانونية واملالية التي �

عودي املطبق وهو ما شعودي املطبق وهو ما شعودي املطبق وهو ما  ش للنظام ال�ش للنظام ال� عودية وفقاشعودية وفقاشعودية وفقًا شدر احلكم من قبل املحاكم ال�شدر احلكم من قبل املحاكم ال� در احلكم من قبل املحاكم ال�شدر احلكم من قبل املحاكم ال�ش شمما لو �شمما لو �

عها املايل. شعها املايل. شعها املايل.  شلبي على نتائج عمليات ال�شركة وو�شلبي على نتائج عمليات ال�شركة وو� لبي على نتائج عمليات ال�شركة وو�شلبي على نتائج عمليات ال�شركة وو�ش شؤثر ب�شكل �شؤثر ب�شكل � ؤثر ب�شكل �وؤثر ب�شكل �و ويوي يشيش ش�ش�

:COVID19 « املخاطر املتعلقة باجلائحة العاملية » كورونا د( 

كورونا  فريو�ص  جائحة  فريو�ص  جائحة  ص  2020 عام  من  الأوىل  الأ�شهر  خال  العامل  واجه  خاأن  العامل  واجه  خاأن  العامل  واجه  خاأن  العامل  واجه  أن  منذ 

انغانغاق على  وال العامل  دول  الأثر على معظم  لها  كان  والتي   .COVID 19 تجد شتجد شتجد  شامل�شامل�

أن�شطة اأن�شطة أن�شطة  و مظاهر  أن�شطة إيقاف  و مظاهر  أن�شطة إيقاف  و مظاهر  واإيقاف  مظاهر  إيقاف  و ونتقال  مظاهر  إيقاف  و ونتقال  مظاهر  إيقاف  ال وحظر  املنزيل  احلجر  تطبيق  ذلك  ومن  اشها،  وحظر  املنزيل  احلجر  تطبيق  ذلك  ومن  اشها،  وحظر  املنزيل  احلجر  تطبيق  ذلك  ومن  ها،  شنف�شنف�

أزمات حقيقية يف خمتلف جوانب احلياة. ورغم اأزمات حقيقية يف خمتلف جوانب احلياة. ورغم أزمات حقيقية يف خمتلف جوانب احلياة. ورغم  معظم الأعمال وال�شركات ، مما خلق 

اعودية من جهود لتوفري اللقاح الاعودية من جهود لتوفري اللقاح الازم حلماية املواطنني  عودية من جهود لتوفري اللقاح الشعودية من جهود لتوفري اللقاح الش شما بذلته اململكة العربية ال�شما بذلته اململكة العربية ال�

اعد على احلد شاعد على احلد شاعد على احلد  شحية عالية للقادمني من اخلارج مما �شحية عالية للقادمني من اخلارج مما � حية عالية للقادمني من اخلارج مما �شحية عالية للقادمني من اخلارج مما �ش شعت ا�شرتاطات �شعت ا�شرتاطات � عت ا�شرتاطات �شعت ا�شرتاطات �ش شواملقيمني وو�شواملقيمني وو�

أن خطر ظهور اأن خطر ظهور أن خطر ظهور  اإل العملية،  أعاد احلياة اأعاد احلياة أعاد احلياة  ب�شكل  ابة شابة شابة  الإ� الإ�شب  شب  الإ�ش الإ�شب  ب  الوباء وقلل ن� تف�شي  ن�شمن  الوباء وقلل  تف�شي  شمن 

بب يف زيادة اشبب يف زيادة اشبب يف زيادة الحرتازات لتفادي الأزمات التي حدثت يف  شالوباء يف �شكله املتحور قد ت�شالوباء يف �شكله املتحور قد ت�

تمرة شتمرة شتمرة  شافية التن�شيطية وتوجيهات الدولة امل�شافية التن�شيطية وتوجيهات الدولة امل� افية التن�شيطية وتوجيهات الدولة امل�شافية التن�شيطية وتوجيهات الدولة امل�ش إن توفري اجلرعات الإ�اإن توفري اجلرعات الإ�شإن توفري اجلرعات الإ�شإن توفري اجلرعات الإ� إن توفري اجلرعات الإ�م، و إن توفري اجلرعات الإ�م، و العام 2020

ك بالإجراءات اشك بالإجراءات اشك بالإجراءات الحرتازية للمحافظة على املجتمع وقطاع الأعمال وعدم العودة  شللتم�شللتم�

ملا حدث يف العام 2020م. 

زيادة  عنها  وينتج  وتتف�شى  لأخر  وقت  من  تظهر  والتي  املتحورة  الأنواع  زيادة إعادة  عنها  وينتج  وتتف�شى  لأخر  وقت  من  تظهر  والتي  املتحورة  الأنواع  زيادة اإعادة  عنها  وينتج  وتتف�شى  لأخر  وقت  من  تظهر  والتي  املتحورة  الأنواع  إعادة  ولكن 

ترتيب  تعيد  تعيد أن  تعيد اأن  أن  ميكن  املخاطر  من  العديد  عنها  ينتج  املخاطر أزمة  من  العديد  عنها  ينتج  املخاطر اأزمة  من  العديد  عنها  ينتج  أزمة  إعادة اإعادة إعادة  يخلق  قد  الأعداد 

اليب التعامل مع املخاطر واملتغريات شاليب التعامل مع املخاطر واملتغريات شاليب التعامل مع املخاطر واملتغريات  أ�اأ�شأ�شأ� على  اتقباتقبًا تقبشتقبش شينبني م�شينبني م� ينبني م�شينبني م�ش شب ما �شب ما � ب ما �شب ما �ش شاملجتمعات  ح�شاملجتمعات  ح�

أعمال ونتائج ال�شركة.اأعمال ونتائج ال�شركة.أعمال ونتائج ال�شركة. على ؤثر ب�شكل جوهري على ؤثر ب�شكل جوهري على  ؤثر ب�شكل جوهري وؤثر ب�شكل جوهري و ووف تخلقها هذه الأزمة مما قد يووف تخلقها هذه الأزمة مما قد ي وف تخلقها هذه الأزمة مما قد يشوف تخلقها هذه الأزمة مما قد يش شالتي �شالتي �

ركة تكوين سركة تكوين سركة تكوين  سطة �سطة � طة �سطة �س سأن�سأن� أن�اأن�ا أثري اأثري اأثري على  اوفيما يلي املخاطر املرتبطة بتلك اجلائحة وذات تاوفيما يلي املخاطر املرتبطة بتلك اجلائحة وذات ت

1( خماطر تتعلق بالعاملني الأفراد: 

تمرار خطر العدوى وما يرتتب عليه من شتمرار خطر العدوى وما يرتتب عليه من شتمرار خطر العدوى وما يرتتب عليه من  شتمرار اجلائحة وحتورها وتبعاتها وا�شتمرار اجلائحة وحتورها وتبعاتها وا� تمرار اجلائحة وحتورها وتبعاتها وا�شتمرار اجلائحة وحتورها وتبعاتها وا�ش شإن ا�شإن ا� ا اإن ا�  إن ا� 

اية للتفاعاية للتفاعات  ية للتفاعشية للتفاعش شتجابات العاملني النف�شتجابات العاملني النف� تجابات العاملني النف�شتجابات العاملني النف�ش إىل تغيري يف ا�اإىل تغيري يف ا�شإىل تغيري يف ا�شإىل تغيري يف ا� إىل تغيري يف ا�ؤدى  إىل تغيري يف ا�ؤدى  ؤدى وؤدى و أمور مثل العزل املنزيل قد ياأمور مثل العزل املنزيل قد يوأمور مثل العزل املنزيل قد يوأمور مثل العزل املنزيل قد ي

نتيجة  صيطرة فكرة اخلوف من خطر انتقال الأمرا�صيطرة فكرة اخلوف من خطر انتقال الأمرا�ص يطرة فكرة اخلوف من خطر انتقال الأمرا�شيطرة فكرة اخلوف من خطر انتقال الأمرا�ش إعادة �اإعادة �شإعادة �شإعادة � إعادة �العادية فيما بينهم. و إعادة �العادية فيما بينهم. و

صية قد تعك�صية قد تعك�ص ية قد تعك�شية قد تعك�ش شغوط النف�شغوط النف� غوط النف�شغوط النف�ش شتمرار الوباء مع تلك ال�شتمرار الوباء مع تلك ال� تمرار الوباء مع تلك ال�شتمرار الوباء مع تلك ال�ش أن ا�اأن ا�شأن ا�شأن ا� أن ا�جتماعي املبا�شر،. و أن ا�جتماعي املبا�شر،. و ل اشل اشل ال شللتوا�شللتوا�

آثار فورية على نتائج ال�شركة اآثار فورية على نتائج ال�شركة آثار فورية على نتائج ال�شركة  أداء وانتاجية العامل يف كافة املجااأداء وانتاجية العامل يف كافة املجاأداء وانتاجية العامل يف كافة املجالت وايل  لبا شلبا شلبا على  ش�ش�

املالية. 

2( خماطر تتعلق بت�سويق املنتجات: 

اإغاإغاق احلدود الربية بني الدول املجاورة  إغاإغا بب شبب شبب يف  شتمرار تبعات اجلائحة قد يت�شتمرار تبعات اجلائحة قد يت� تمرار تبعات اجلائحة قد يت�شتمرار تبعات اجلائحة قد يت�ش شإ�شإ� إ�اإ�ا اإن  اإن   إن  

يف ء يف ء يف  اول املنتجات للعماول املنتجات للعما ول املنتجات للعمشول املنتجات للعمش شبب يف عدم و�شبب يف عدم و� بب يف عدم و�شبب يف عدم و�ش شمن فرتة لأخرى للحد من تف�شي الوباء قد يت�شمن فرتة لأخرى للحد من تف�شي الوباء قد يت�

ع ال�شركة يف عدم اشع ال�شركة يف عدم اشع ال�شركة يف عدم اللتزام ب�شروط التعاقد رغم الظروف القاهرة  شمواعيدها وقد ي�شمواعيدها وقد ي�

أن اأن أن  و التوريد يف املواعيد املحددة.  أن ارته جراء عدم  و التوريد يف املواعيد املحددة.  أن ارته جراء عدم  وش التوريد يف املواعيد املحددة.  التوريد يف املواعيد املحددة. وشارته جراء عدم  ارته جراء عدم  العميل خل� العميل خل�شيعرتف بها  شيعرتف بها  التي قد ل

صقات وعدم التزام ال�شركة بجداول التوريد قد ينعك�صقات وعدم التزام ال�شركة بجداول التوريد قد ينعك�ص اتمرار الوباء مع تلك الإغاتمرار الوباء مع تلك الإغا تمرار الوباء مع تلك الإغشتمرار الوباء مع تلك الإغش شا�شا�

آثار على اآثار على آثار على  صتهدفة وبالتايل ينعك�صتهدفة وبالتايل ينعك�ص تهدفة وبالتايل ينعك�شتهدفة وبالتايل ينعك�ش شويقي وعدم حتقيق املبيعات امل�شويقي وعدم حتقيق املبيعات امل� ويقي وعدم حتقيق املبيعات امل�شويقي وعدم حتقيق املبيعات امل�ش شلبا على الأداء الت�شلبا على الأداء الت� لبا على الأداء الت�شلبا على الأداء الت�ش ش�ش�

نتائج ال�شركة املالية

خماطر تتعلق بتقنية املعلومات: )3

العنكبوتية  ال�شبكة  على  املتزايد  والعتماد  وتبعاتها  اجلائحة  انت�شار  واشتمرار  وتبعاتها  اجلائحة  انت�شار  واشتمرار  وتبعاتها  اجلائحة  انت�شار  تمرار  ا� ا�شإن  شإن  ا ا�  اإن  ا�  إن 

معلومات جراءات التنظيمية التي حتول دون اخرتاق معلومات جراءات التنظيمية التي حتول دون اخرتاق معلومات  يزيد العديد من التحفظات واشيزيد العديد من التحفظات واشيزيد العديد من التحفظات وال ش�ش�

أمن املعلومات العالية وزيادة تكاليف اأمن املعلومات العالية وزيادة تكاليف أمن املعلومات العالية وزيادة تكاليف  ائل شائل شائل  شع و�شع و� ع و�شع و�ش شتزيد من و�شتزيد من و� تزيد من و�شتزيد من و�ش شال�شركة وموظفيها، كما �شال�شركة وموظفيها، كما �

املخرتقون  ابتكارات  ال�شركة  املخرتقون شمن  ابتكارات  ال�شركة  املخرتقون شمن  ابتكارات  ال�شركة  من  ت� ت�ش  ش  ل وقد   – الخرتاقات  تلك  ملقاومة  اشافية  تلك  ملقاومة  اشافية  تلك  ملقاومة  افية  شإ�شإ� إ�اإ�ا

أو ال�شركات التي اأو ال�شركات التي أو ال�شركات التي توفر  أنظمة ال�شركة اأنظمة ال�شركة أنظمة ال�شركة املبا�شرة  ؤدي وؤدي وؤدي لإخرتاق  واليب احرتافية قد تواليب احرتافية قد ت اليب احرتافية قد تشاليب احرتافية قد تش شلأ�شلأ�

إذا ما حدث مثل ذلك.اإذا ما حدث مثل ذلك.إذا ما حدث مثل ذلك. إذا ما حدث مثل ذلك.لل�شركة  إذا ما حدث مثل ذلك.لل�شركة  لل�شركة ائر مالية لل�شركة ائر مالية  ائر مالية شائر مالية ش شبب يف خ�شبب يف خ� بب يف خ�شبب يف خ�ش أنظمة التقنية لل�شركة مما قد يت�اأنظمة التقنية لل�شركة مما قد يت�شأنظمة التقنية لل�شركة مما قد يت�شأنظمة التقنية لل�شركة مما قد يت�

ادية:سادية:سادية: ساع الإقت�ساع الإقت� اع الإقت�ساع الإقت�س سخماطر تتعلق بالأو�سخماطر تتعلق بالأو� )4

واملتحور  واملتحور شتجد  واملتحور شتجد  تجد  امل� كورونا  امل�ش  كورونا  ش  فريو�ص انت�شار  فريو�صأثري  انت�شار  صأثري  فريو�ا انت�شار  فريو�اأثري  انت�شار  أثري  ت مبدى  تاؤ  مبدى  اؤ  تو مبدى  توؤ  مبدى  ؤ  التنب التنبو  و  حاليًا عب شعب شعب  ال� من  يكون  ال�شقد  من  يكون  شقد 

أجمع، لكن ميكن اأجمع، لكن ميكن أجمع، لكن ميكن الإ�شارة  ادية يف اململكة شادية يف اململكة شادية يف اململكة والعامل  شقت�شقت� اع اشاع اشاع ال ش على الأو�ش على الأو� اخاخال العام 2021

تمرارية شتمرارية شتمرارية  شتمرار تبعات انت�شار اجلائحة، ومنها )ا�شتمرار تبعات انت�شار اجلائحة، ومنها )ا� تمرار تبعات انت�شار اجلائحة، ومنها )ا�شتمرار تبعات انت�شار اجلائحة، ومنها )ا�ش شأثرت با�شأثرت با� أثرت با�اأثرت با�ا اقة تاقة ت اايل عدة عوامل ذات عاايل عدة عوامل ذات عا

تقييد  تقييد شتمرارية  تقييد شتمرارية  تمرارية  شا�شا�  – التكاليف  تخفي�ص  تخفي�صتمرارية  صتمرارية  تخفي�ش تخفي�شتمرارية  تمرارية  وا� وا�شكية،  شكية،  اتهاتها تهشتهش ش�ش� ال الثقافة  على  التعديل 

صتها بع�صتها بع�ص الدول على احلدود  تها بع�شتها بع�ش شبب القيود الكبرية التي فر�شبب القيود الكبرية التي فر� بب القيود الكبرية التي فر�شبب القيود الكبرية التي فر�ش شادرات ب�شادرات ب� ادرات ب�شادرات ب�ش ش الواردات وال�ش الواردات وال� صبع�صبع�ص

إن ذلك قد يقود  �شركة تكوين اىل اإن ذلك قد يقود  �شركة تكوين اىل إن ذلك قد يقود  �شركة تكوين اىل  صق بع�صق بع�ص املوانئ واملطارات (  اإغاإغا إغاإغا إغواملنافذ اجلمركية و إغواملنافذ اجلمركية و

تمرار الوباء شتمرار الوباء شتمرار الوباء  أن ا�اأن ا�شأن ا�شأن ا� أن ا�ء ال�شركة و أن ا�ء ال�شركة و البية على نتائجها املالية نتيجة تناق�ص مبيعات عمالبية على نتائجها املالية نتيجة تناق�ص مبيعات عما لبية على نتائجها املالية نتيجة تناق�ص مبيعات عمشلبية على نتائجها املالية نتيجة تناق�ص مبيعات عمش آثار �اآثار �شآثار �شآثار �

ناعة ب�شكل عام. شناعة ب�شكل عام. شناعة ب�شكل عام.  شرر كبري يف قطاعات ال�شرر كبري يف قطاعات ال� رر كبري يف قطاعات ال�شرر كبري يف قطاعات ال�ش شوزيادته قد يحدث �شوزيادته قد يحدث �

على  اعفاشاعفاشاعفًا  م� م�شا  شا  م�غًط م�غطا  ا  غطشغطش � خلق  التكاليف  �ش  خلق  التكاليف  ش  وتخفي�ص وتخفي�ص  ص  الفريو�ص تف�شي  الفريو�صتمرار  تف�شي  صتمرار  الفريو�ش تف�شي  الفريو�شتمرار  تف�شي  تمرار  ا� ا�شأن  ا�شأن  ا�اأن  أن  كما 

موجات  ب�شكل  ب�شكل شتظهر  ب�شكل شتظهر  تظهر  � والتي  والعوائد  العمل  كفاءة  بني  املوازنة  �شأجل  والتي  والعوائد  العمل  كفاءة  بني  املوازنة  �شأجل  والتي  والعوائد  العمل  كفاءة  بني  املوازنة  �اأجل  والتي  والعوائد  العمل  كفاءة  بني  املوازنة  أجل  من  ال�شركات 

تمرار اشتمرار اشتمرار الزمة وحالة عدم اليقني  ش العمالة وبالتايل زيادة البطالة. ومع ا�ش العمالة وبالتايل زيادة البطالة. ومع ا� صمن تخفي�صمن تخفي�ص
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الذي �شببته، فاإنه من املحتمل اأن يتاأثر قطاع �شركة تكوين رغم اأخذ جميع الإجراءات 

الحرتازية كجزء من القت�شاد املحلي والعاملي

ال�شوق  ال�شطرابات يف  ب�شبب  التح�شيل من عمائها  ال�شركة م�شاعب يف  تواجه  وقد 

وتعرث العديد من ال�شركات مما قد يت�شبب يف زيادة الديون امل�شكوك يف حت�شيلها، 

مما اجرب ال�شركة على حتديث �شيا�شة الئتمان واإعادة جدولة الديون منعًا من فقد 

عماءها واأموالها.

ثانيًا: سياسة الشركة يف إدارة اخملاطر ومراقبتها:

نظرا لاأهمية الكبرية لوظيفة اإدارة املخاطر واإدراكا من جمل�ص الإدارة واللجان املنبثقة 

باملوافقة  التنفيذية  اللجنة  الإدارة من خال  الوظيفة فقد قام جمل�ص  عنه لأهمية هذه 

لإدارة  الازمة  والإجراءات  ال�شيا�شات  اعتماد  لحقا”  ليتم  املخاطر  ق�شم  اإن�شاء  على 

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 مهام ق�سم املخاطر مبا يلي:

مراجعة اإطار ادارة املخاطر قبل اعتماده من املجل�ص.  •
عمل  واإجراءات  �شيا�شات  تطوير  اىل  بالإ�شافة  املخاطر  ادارة  ا�شرتاتيجية  تنفيذ    •

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:
ركة عن ال�سنوات اخلم�س الأخرية:سركة عن ال�سنوات اخلم�س الأخرية:سركة عن ال�سنوات اخلم�س الأخرية: سوم والنتائج املالية لل�سوم والنتائج املالية لل� وم والنتائج املالية لل�سوم والنتائج املالية لل�س سول واخل�سول واخل� ول واخل�سول واخل�س سفيما يلي بيان الأ�سفيما يلي بيان الأ�

إىل عام اإىل عام إىل عام 2021م إىل عام م  إىل عام م  ركة خالل الفرتة من عام سركة خالل الفرتة من عام سركة خالل الفرتة من عام 2017 س قائمة الدخل املوحدة قائمة الدخل املوحدة لل�س قائمة الدخل املوحدة قائمة الدخل املوحدة لل� سملخ�سملخ�س

2021م2020م2019م2018م2017مالعملة: ألف ريال

1،230،4921،343،760923،778754،176838٫556املبيعات

)786٫641()696،768()868،272()1،215،383()1،168،157(تكلفة املبيعات

62،335128،37755،50657،40851٫915الربح الإجمايل

إداريةاإداريةإدارية إداريةروفات عمومية و إداريةروفات عمومية و روفات عمومية وشروفات عمومية وش )54٫758()49،244()54،764()61،591()90،740(شم�شم�

ويقشويقشويق شروفات بيع وت�شروفات بيع وت� روفات بيع وت�شروفات بيع وت�ش )57٫430()40،030()41،934()60،403()89،200(شم�شم�

أبحاث وذات عاأبحاث وذات عاأبحاث وذات عاأبحاث وذات عاقة روفات شروفات شروفات  ---)1،571()1،349(شم�شم�

)60٫273()31،866() 41،192(4،812)118،954(ربح الت�شغيل

روفات متويليةشروفات متويليةشروفات متويلية )19٫096()35،078()50،922()59،372()51،666(شم�شم�

26٫262----أرباح من �شركات زميلةاأرباح من �شركات زميلةأرباح من �شركات زميلة

ايفشايفشايف أخرى، ال�اأخرى، ال�شأخرى، ال�شأخرى، ال� إيرادات اإيرادات إيرادات  روفات(/شروفات(/شروفات(/ 7،9538،67414،6451،15219٫718ش)م�ش)م�

ارة(/الربح قبل الزكاة ال�شرعيةشارة(/الربح قبل الزكاة ال�شرعيةشارة(/الربح قبل الزكاة ال�شرعية شايف )اخل�شايف )اخل� ايف )اخل�شايف )اخل�ش )33٫389()65،792()77،469()45،886()162،667(ش�ش�

)700()550(-6،156)5،568(الزكاة ال�شرعية

تمرةشتمرةشتمرة شارة من عمليات غري م�شارة من عمليات غري م� ارة من عمليات غري م�شارة من عمليات غري م�ش أو اخل�اأو اخل�شأو اخل�شأو اخل� ايف الربح شايف الربح شايف الربح  60،32953٫115)19،248(--ش�ش�

ارة(/الربحشارة(/الربحشارة(/الربح شايف )اخل�شايف )اخل� ايف )اخل�شايف )اخل�ش 19٫026)6،013()96،717()39،730()168،235(ش�ش�

اف« اىل شاف« اىل شاف« اىل  شمال �شركة »�شمال �شركة »� مال �شركة »�شمال �شركة »�ش ش% من را�ش% من را� ة شة شة ومتثل 70 ش129( ح�ش129( ح� اف« البالغة )360شاف« البالغة )360شاف« البالغة )360، شجة املتطورة »�شجة املتطورة »� جة املتطورة »�شجة املتطورة »�ش شنع الأن�شنع الأن� نع الأن�شنع الأن�ش ش�ص ملكيتها يف �شركة م�ش�ص ملكيتها يف �شركة م� �ص ملكيتها يف �شركة م�ش�ص ملكيتها يف �شركة م�ش شم بنقل ح�شم بنقل ح� قامت ال�شركة يف تاريخ 2021/07/06

جل التجاري لل�شركة بعد تعديل الهيكل القانوين شجل التجاري لل�شركة بعد تعديل الهيكل القانوين شجل التجاري لل�شركة بعد تعديل الهيكل القانوين  شدار ال�شدار ال� دار ال�شدار ال�ش ش�ص لدى كتابة العدل وا�ش�ص لدى كتابة العدل وا� �ص لدى كتابة العدل وا�ش�ص لدى كتابة العدل وا�ش شجيل نقل احل�شجيل نقل احل� جيل نقل احل�شجيل نقل احل�ش شفقة بالكامل مبا يف ذلك ت�شفقة بالكامل مبا يف ذلك ت� فقة بالكامل مبا يف ذلك ت�شفقة بالكامل مبا يف ذلك ت�ش شينية ومت  اكتمال �شروط تنفيذ ال�شينية ومت  اكتمال �شروط تنفيذ ال� ينية ومت  اكتمال �شروط تنفيذ ال�شينية ومت  اكتمال �شروط تنفيذ ال�ش ش�شركة جوفو ال�ش�شركة جوفو ال�

تثمار يف ال�شركات ال�شقيقة شتثمار يف ال�شركات ال�شقيقة شتثمار يف ال�شركات ال�شقيقة  ش�ش� يطر يف امللكية والإدارة، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )شيطر يف امللكية والإدارة، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )شيطر يف امللكية والإدارة، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )IAS28( اخلا�ص بال شبحت �شركة جوفو هي ال�شريك امل�شبحت �شركة جوفو هي ال�شريك امل� بحت �شركة جوفو هي ال�شريك امل�شبحت �شركة جوفو هي ال�شريك امل�ش أ�اأ�شأ�شأ� أ�اىل �شركة خمتلطة، و أ�اىل �شركة خمتلطة، و

ائر وفقا للنتائج املالية يف ال�شركات ال�شقيقة .شائر وفقا للنتائج املالية يف ال�شركات ال�شقيقة .شائر وفقا للنتائج املالية يف ال�شركات ال�شقيقة . شايف الربح واخل�شايف الربح واخل� ايف الربح واخل�شايف الربح واخل�ش شلتوحيد  �شلتوحيد  �
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قائمة الدخل املوحدة للشركة خالل الفرتة من عام 2017م إىل عام 2021م
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ملخص قائمة املركز املايل املوحدة
قائمة املركز املايل املوحدة للشركة كما يف نهاية السنوات اخلمس األخرية )2017 اىل 2021م(

2021/12/31م2020/12/31م2019/12/31م2018/12/31م2017/12/31مالعملة: ألف ريال
املوجوداتاملوجودات

موجودات غري متداولةموجودات غري متداولة

ول ثابتةشول ثابتةشول ثابتةول ثابتة 1،126،3251٫052٫8471،009،262629،150584٫303أ�اأ�شأ�شأ�

ةشةشة 12،9655،1014،9342،3641٫857شموجودات غري ملمو�شموجودات غري ملمو�موجودات غري ملمو�

323،582323،582323،582323،582323٫582ال�شهرةال�شهرة

تثمارات يف �شركات �شقيقةشتثمارات يف �شركات �شقيقةشتثمارات يف �شركات �شقيقةتثمارات يف �شركات �شقيقة 115٫770----شا�شا�

1،462،8721،388،1921،337،778955،0961٫025٫512إجمايل املوجودات غري املتداولةاإجمايل املوجودات غري املتداولةإجمايل املوجودات غري املتداولةإجمايل املوجودات غري املتداولةإجمايل املوجودات غري املتداولةإجمايل املوجودات غري املتداولةإجمايل املوجودات غري املتداولة

-موجودات متداولةموجودات متداولة

41،5839،94340،27440،04028٫825النقد وما يف حكمهالنقد وما يف حكمه

صتثمارات حمتفظ بها لغر�صصتثمارات حمتفظ بها لغر�صتثمارات حمتفظ بها لغر�تثمارات حمتفظ بها لغر�صص الإجتار الإجتار تثمارات حمتفظ بها لغر�شتثمارات حمتفظ بها لغر�ش 7،01614،2837٫087-6،958شا�شا�

ايفشايفشايف 293،450355،505289،316214٫320381٫954شذمم مدينة، ال�شذمم مدينة، ال�ذمم مدينة، ال�

ايفشايفشايف 315٫522282،400240،863163،242192٫736شخمزون، ال�شخمزون، ال�خمزون، ال�

أخرىاأخرىأخرىأخرى ًًً وموجودات متداولة  وموجودات متداولة 

ايف

ً

ايف

58،45969،64251،16242،87551٫500مدفوعات مقدمامدفوعات مقدما

ول حتت البيع شول حتت البيع شول حتت البيع ول حتت البيع ول حتت البيع  -470،344---أ�اأ�شأ�شأ�

715،972717،490628،631945٫104662٫102إجمايل املوجودات املتداولةاإجمايل املوجودات املتداولةإجمايل املوجودات املتداولةإجمايل املوجودات املتداولةإجمايل املوجودات املتداولة

2،178،8442،105،6821،966،4091٫900٫2001٫687٫614إجمايل املوجوداتاإجمايل املوجوداتإجمايل املوجوداتإجمايل املوجوداتإجمايل املوجودات

-

اهمنيشاهمنيشاهمنياهمني -شاملطلوبات وحقوق امل�شاملطلوبات وحقوق امل�املطلوبات وحقوق امل�

اهمنيشاهمنيشاهمنياهمني -شحقوق امل�شحقوق امل�حقوق امل�

أ�اأ�صأ�صأ�صص املال املال 950،000950،000950،000950،000950٫000ر

----29،419احتياطي نظامياحتياطي نظامياحتياطي نظامي

ائر( مبقاةشائر( مبقاةشائر( مبقاةائر( مبقاة أرباح )خ�أرباح )خ�أرباح )خ�

احتياطي نظامي

أرباح )خ�

احتياطي نظامي

)681)300.681(300())319،707(319،707())313،694(313())216،977(216())186،216((أرباح )خ�اأرباح )خ�شأرباح )خ�ش

أخرىاأخرىأخرىأخرى )351)42٫351(())42،060(42،060())43،392(43())49،495(49())53،415(53(احتياطيات 

اهمنيشاهمنيشاهمنياهمني 739،788683،528592،914588،233606٫968شجمموع حقوق امل�شجمموع حقوق امل�جمموع حقوق امل�جمموع حقوق امل�

-مطلوبات غري متداولةمطلوبات غري متداولة

طة وطويلة الأجلشطة وطويلة الأجلشطة وطويلة الأجلطة وطويلة الأجل ش متو�ش متو� متو� 356،822277،215173،934309،295123٫415صقرو�صصقرو�صقرو�قرو�صص

16،1475،9965٫473--التزامات ايجارات طويلة الأجلالتزامات ايجارات طويلة الأجل

أة نهاية اخلدمةاأة نهاية اخلدمةاأة نهاية اخلدمةأة نهاية اخلدمة 40،51836،42935،76929،35831٫301امكافامكاف

397،340313،644225،850344،649160٫189إجمايل املطلوبات غري املتداولةاإجمايل املطلوبات غري املتداولةإجمايل املطلوبات غري املتداولةإجمايل املطلوبات غري املتداولةإجمايل املطلوبات غري املتداولة

-مطلوبات متداولةمطلوبات متداولة

رية الأجلشرية الأجلشرية الأجلرية الأجل ش ق�ش ق� 698،788575،671695،313489،727471٫803صقرو�صصقرو�صقرو�قرو�صص

طة وطويلة الأجلشطة وطويلة الأجلشطة وطويلة الأجلطة وطويلة الأجل ش متو�ش متو� متو� 96،684223،370174،42082،82362٫900صاجلزء املتداول من قرو�صصاجلزء املتداول من قرو�صاجلزء املتداول من قرو�اجلزء املتداول من قرو�صص

أخرىاأخرىأخرىأخرى 246،244309،469276،503263٫484385٫231ذمم دائنة ومطلوبات ذمم دائنة ومطلوبات ذمم دائنة ومطلوبات 

رية الأجلرية الأجل

ذمم دائنة ومطلوبات 

رية الأجل

ذمم دائنة ومطلوبات 

رية الأجلشرية الأجلش 1،409498523--شالتزامات ايجار ق�شالتزامات ايجار ق�التزامات ايجار ق�

تحقةشتحقةشتحقة -----شالزكاة امل�شالزكاة امل�الزكاة امل�

ول حتت البيع شول حتت البيع شول حتت البيع ول حتت البيع ول حتت البيع  شأ�شأ� أ�اأ�ا اة باة بة ب ة بشة بش شلتزامات اخلا�شلتزامات اخلا�لتزامات اخلا� -130،786---ال

1،041،7161،108،5101،147،645963٫318920٫457إجمايل املطلوبات املتداولةاإجمايل املطلوبات املتداولةإجمايل املطلوبات املتداولةإجمايل املطلوبات املتداولةإجمايل املطلوبات املتداولة

1،439،0561،422،1541،373،4951٫311٫9671٫080٫646اجمايل املطلوباتاجمايل املطلوباتاجمايل املطلوبات

اهمنيشاهمنيشاهمنياهمني 2،178،8442،105،6821،966،4091٫900٫2001٫687٫614إجمايل املطلوبات وحقوق امل�اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شإجمايل املطلوبات وحقوق امل�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�
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اف« اىل شاف« اىل شاف« اىل  شمال �شركة »�شمال �شركة »� مال �شركة »�شمال �شركة »�ش ش% من را�ش% من را� ة شة شة ومتثل 70 ش129( ح�ش129( ح� اف« البالغة )360شاف« البالغة )360شاف« البالغة )360، شجة املتطورة »�شجة املتطورة »� جة املتطورة »�شجة املتطورة »�ش شنع الأن�شنع الأن� نع الأن�شنع الأن�ش ش�ص ملكيتها يف �شركة م�ش�ص ملكيتها يف �شركة م� �ص ملكيتها يف �شركة م�ش�ص ملكيتها يف �شركة م�ش شم بنقل ح�شم بنقل ح� قامت ال�شركة يف تاريخ 2021/07/06

جل التجاري لل�شركة بعد تعديل الهيكل القانوين شجل التجاري لل�شركة بعد تعديل الهيكل القانوين شجل التجاري لل�شركة بعد تعديل الهيكل القانوين  شدار ال�شدار ال� دار ال�شدار ال�ش ش�ص لدى كتابة العدل وا�ش�ص لدى كتابة العدل وا� �ص لدى كتابة العدل وا�ش�ص لدى كتابة العدل وا�ش شجيل نقل احل�شجيل نقل احل� جيل نقل احل�شجيل نقل احل�ش شفقة بالكامل مبا يف ذلك ت�شفقة بالكامل مبا يف ذلك ت� فقة بالكامل مبا يف ذلك ت�شفقة بالكامل مبا يف ذلك ت�ش شينية ومت  اكتمال �شروط تنفيذ ال�شينية ومت  اكتمال �شروط تنفيذ ال� ينية ومت  اكتمال �شروط تنفيذ ال�شينية ومت  اكتمال �شروط تنفيذ ال�ش ش�شركة جوفو ال�ش�شركة جوفو ال�

تثمار يف ال�شركات ال�شقيقة شتثمار يف ال�شركات ال�شقيقة شتثمار يف ال�شركات ال�شقيقة  ش�ش� يطر يف امللكية والإدارة، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )شيطر يف امللكية والإدارة، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )شيطر يف امللكية والإدارة، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )IAS28( اخلا�ص بال شبحت �شركة جوفو هي ال�شريك امل�شبحت �شركة جوفو هي ال�شريك امل� بحت �شركة جوفو هي ال�شريك امل�شبحت �شركة جوفو هي ال�شريك امل�ش أ�اأ�شأ�شأ� أ�اىل �شركة خمتلطة، و أ�اىل �شركة خمتلطة، و

ائر وفقا للنتائج املالية يف ال�شركات ال�شقيقة .شائر وفقا للنتائج املالية يف ال�شركات ال�شقيقة .شائر وفقا للنتائج املالية يف ال�شركات ال�شقيقة . شايف الربح واخل�شايف الربح واخل� ايف الربح واخل�شايف الربح واخل�ش شلتوحيد  �شلتوحيد  �

ملخص قائمة املركز املايل املوحدة

قائمة املركز املايل املوحدة للشركة كما يف نهاية السنوات اخلمس األخرية 

715,972	   717,490	  
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1,966,409	  
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1,687,614	  
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1,108,510	  

1,147,645	  

967,318	  
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344,649	  
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2017-‐2021	  

	إجمالي  	املوجودات  	املتداولة   	إجمالي  	املوجودات  	غير  	املتداولة   	إجمالي  	املوجودات   	إجمالي  	املطلوبات  	املتداولة   	إجمالي  	املطلوبات  	غير  	املتداولة   	مجموع  	حقوق  	املساهمني   	إجمالي  	املطلوبات  	وحقوق  	املساهمني  

715,972	  

1,462,872	  

2,178,844	  

1,041,716	  

397,340	  

739,788	  

2,178,844	  

717,490	  

1,388,192	  

2,105,682	  

1,108,510	  

312,644	  

683,528	  

2,105,682	  

628,631	  

1,337,778	  

1,966,409	  

1,147,645	  

225,850	  

592,914	  

1,966,409	  

945,104	   955,096	  

1,900,200	  

967,318	  

344,649	  

588,233	  

1,900,200	  

662,102	  

1,025,512	  

1,687,614	  
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160,190	  
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	إجمالي  	املوجودات  	املتداولة   	إجمالي  	املوجودات  	غير  	املتداولة   	إجمالي  	املوجودات   	إجمالي  	املطلوبات  	املتداولة   	إجمالي  	املطلوبات  	غير  	املتداولة   	مجموع  	حقوق  	املساهمني   	إجمالي  	املطلوبات  	وحقوق  	املساهمني  

2017-‐2021	  
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املنتجات
السنة

اجمايل املبيعات
التوزيع اجلغرايف

التصديرمصراملنطقة الغربيةاملنطقة الوسطىاملنطقة الشرقية

مبيعات الشركة
2021838٫556116٫321337٫800115٫24513،804255٫386

2020754،17696،893314،250125،05941،795176،278

جة املتطورة شجة املتطورة شجة املتطورة  شنع الأن�شنع الأن� نع الأن�شنع الأن�ش التابعة لها، �شركة م� ال�شركات  التابعة لها، �شركة م�شإحدى  ال�شركات  التابعة لها، �شركة م�شإحدى  ال�شركات  التابعة لها، �شركة م�اإحدى  ال�شركات  إحدى  ة شة شة يف  ش92 ح�ش92 ح� ينية مت مبوجبها بيع 260شينية مت مبوجبها بيع 260شينية مت مبوجبها بيع 260، شم بتوقيع اتفاقية مع �شركة جوفو ال�شم بتوقيع اتفاقية مع �شركة جوفو ال� 2020/12/30 ال�شركة يف تاريخ  قامت 

صعر�صعر�ص عر�تعر�تحُ حتجزة للبيع والتي املحتجزة للبيع والتي املحُحتجزة للبيع والتي  ول غري املتداولة شول غري املتداولة شول غري املتداولة  شاب الأ�شاب الأ� اب الأ�شاب الأ�ش ش( والذي يحدد كيفية ح�ش( والذي يحدد كيفية ح� اف ، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )شاف ، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )شاف ، وبناء عليه مت تطبيق املعيار الدويل رقم )5 ش مال �شركة �ش مال �شركة � أ�اأ�صأ�صأ�ص بة شبة شبة 70% من ر شاف«(، ما ميثل ن�شاف«(، ما ميثل ن� اف«(، ما ميثل ن�شاف«(، ما ميثل ن�ش ش)»�ش)»�

تمرة شتمرة شتمرة  شايف ربح العمليات غري امل�شايف ربح العمليات غري امل� ايف ربح العمليات غري امل�شايف ربح العمليات غري امل�ش شم )�شم )� م )�شم )�ش شل حتت ا�شل حتت ا� ل حتت ا�شل حتت ا�ش شتقلة ب�شكل منف�شتقلة ب�شكل منف� تقلة ب�شكل منف�شتقلة ب�شكل منف�ش شابات م�شابات م� ابات م�شابات م�ش شنوية يف ح�شنوية يف ح� نوية يف ح�شنوية يف ح�ش شت يف القوائم املالية ال�شت يف القوائم املالية ال� ت يف القوائم املالية ال�شت يف القوائم املالية ال�ش شه انعك�شه انعك� أعاأعاأعاأعا ل يف القوائم املالية لل�شركة .  بناء عليه شل يف القوائم املالية لل�شركة .  بناء عليه شل يف القوائم املالية لل�شركة .  بناء عليه الأرقام  شب�شكل منف�شب�شكل منف�

ول واشول واشول واللتزامات املحتجزة للبيع يف قائمة املركز املايل( شيف قائمة الدخل - و الأ�شيف قائمة الدخل - و الأ�

19- التحليل اجلغرايف إلجمايل إيرادات الشركة والشركات التابعة:

أ( إجمايل مبيعات الشركة املوحدة العام 2021م        )القيمة باأللف ريال(

إجمايل مبيعات الشركة املوحدة عام 2020مإجمايل مبيعات الشركة املوحدة عام 2021م

%41

%??

%??

%10

%31

%12%6

23%

5%

17%
42%

13%

2020

out side KSA Eygpt Jeddah Riyadh Eastern Area 

30%

2%

14%

40%

14%

2021

out side KSA Eygpt Jeddah Riyadh Eastern Area  out side KSA
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20 - الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:
النتائج التشغيلية لعام 2021م مقارنة مع السنة السابقة - )األلف الرياالت(

نسبة التغيري %التغيري + أو-2021م2020مالعملة: ألف ريال

11٫19%754،176838٫55684٫380املبيعات

12٫90%89،873 )786٫641()696،768(تكلفة املبيعات

-9٫57%-5،493 57،40851٫915الربح الإجمايل

11٫20%5،514 )54٫758()49،244(م�شروفات عمومية واإدارية

43٫47%17،400 )57٫430()40،030(م�شروفات بيع وت�شويق

89٫15%28،407 )60٫273()31،866(ربح الت�شغيل

-45٫56%-15،982  )19٫096()35،078(م�شروفات متويلية

-26٫26226٫262-اأرباح من �شركات زميلة

1611٫6 %1،15219٫71818٫566)م�شروفات(/اإيرادات اأخرى، ال�شايف

49٫25%32٫403 )33٫389()65،792(�شايف )اخل�شارة(/الربح قبل الزكاة ال�شرعية

27٫27%150)700()550(الزكاة ال�شرعية

-11٫96% -60،32953٫1157٫214�شايف الربح اأو اخل�شارة من عمليات غري م�شتمرة

-19٫02625٫039)6،013(�شايف )اخل�شارة(/الربح
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اارة خاارة خال العام  ارة خشارة خش شايف اخل�شايف اخل� ايف اخل�شايف اخل�ش ش مقارنة مع �ش مقارنة مع � اايف الربح خاايف الربح خال العام 2021 ايف الربح خشايف الربح خش شبب زيادة �شبب زيادة � بب زيادة �شبب زيادة �ش شيعود �شيعود � -1

مالية الناجتة شمالية الناجتة شمالية الناجتة  أ�اأ�شأ�شأ� ايف الأرباح الرشايف الأرباح الرشايف الأرباح الر شمنة �شمنة � منة �شمنة �ش ش اىل زيادة الإيرادات الأخرى املت�ش اىل زيادة الإيرادات الأخرى املت� ابق شابق شابق 2020 شال�شال�

أرباح ال�شركة التابعة اأرباح ال�شركة التابعة أرباح ال�شركة التابعة  يف ة ال�شركة يف ة ال�شركة يف  ة ال�شركة شة ال�شركة ش ش�ص يف �شركة �شقيقة ، وزيادة ح�ش�ص يف �شركة �شقيقة ، وزيادة ح� �ص يف �شركة �شقيقة ، وزيادة ح�ش�ص يف �شركة �شقيقة ، وزيادة ح�ش شفقة بيع ح�شفقة بيع ح� فقة بيع ح�شفقة بيع ح�ش شعن �شعن �

روفات التمويلية على الرغم من زيادة تكلفة املبيعات شروفات التمويلية على الرغم من زيادة تكلفة املبيعات شروفات التمويلية على الرغم من زيادة تكلفة املبيعات  ش امل�ش امل� ص، وزيادة املبيعات وانخفا�ص، وزيادة املبيعات وانخفا�ص

ويقية.شويقية.شويقية. شاريف البيعية والت�شاريف البيعية والت� اريف البيعية والت�شاريف البيعية والت�ش شدارية والعمومية وزيادة امل�شدارية والعمومية وزيادة امل� اريف اشاريف اشاريف ال شوزيادة امل�شوزيادة امل�

ايف الربح )59شايف الربح )59شايف الربح )19،59مليون  شمة �شمة � مة �شمة �ش شل ق�شل ق� ا من خا من خا للعام هم للعام هم للعام 2021 هم شهم ش شايف ربح ال�شايف ربح ال� ايف ربح ال�شايف ربح ال�ش شاب �شاب � اب �شاب �ش ش- مت احت�ش- مت احت� 2

ايف  شايف  شايف   ش(  و�ش(  و� هم )شهم )شهم )0٫20 شهم ليكون ناجت ربحية ال�شهم ليكون ناجت ربحية ال� هم ليكون ناجت ربحية ال�شهم ليكون ناجت ربحية ال�ش ش مليون �ش مليون � هم شهم شهم 95 شريال( على عدد الأ�شريال( على عدد الأ�

ارة )013شارة )013شارة )6،013 مليون  شايف اخل�شايف اخل� ايف اخل�شايف اخل�ش شمة �شمة � مة �شمة �ش شل ق�شل ق� ا م من خا م من خا ابق شابق شابق 2020 شهم للعام ال�شهم للعام ال� هم للعام ال�شهم للعام ال�ش شارة ال�شارة ال� ارة ال�شارة ال�ش شخ�شخ�

هم )063شهم )063شهم )0،063( . شارة ال�شارة ال� ارة ال�شارة ال�ش شهم ليكون ناجت خ�شهم ليكون ناجت خ� هم ليكون ناجت خ�شهم ليكون ناجت خ�ش ش مليون �ش مليون � هم شهم شهم 95 شريال ( على عدد الأ�شريال ( على عدد الأ�

ريال  مليون   300،1( مبلغ   2021-12-31 يف  كما  املرتاكمة  يف شائر  كما  املرتاكمة  يف شائر  كما  املرتاكمة  ائر  اخل� قيمة  اخل�شبلغت  قيمة  شبلغت  -3 

عوديشعوديشعودي، ش مليون ريال �ش مليون ريال � أ�اأ�صأ�صأ�ص مال ال�شركة البالغ 950 بة 59شبة 59شبة 31،59% من ر شعودي( ما يعادل ن�شعودي( ما يعادل ن� عودي( ما يعادل ن�شعودي( ما يعادل ن�ش ش�ش�

ائر املرتاكمة كما يف شائر املرتاكمة كما يف شائر املرتاكمة كما يف 31-12-2020 مبلغ ) 319،7 مليون ريال  شفيما كانت قيمة اخل�شفيما كانت قيمة اخل�

أن ال�شركة تقوم اأن ال�شركة تقوم أن ال�شركة تقوم  أ�اأ�صأ�صأ�ص مال ال�شركة. مع العلم  بة شبة شبة 33٫65% من ر شعودي ( ما يعادل ن�شعودي ( ما يعادل ن� عودي ( ما يعادل ن�شعودي ( ما يعادل ن�ش ش�ش�

ة بال�شركات شة بال�شركات شة بال�شركات  شوق املالية و اخلا�شوق املالية و اخلا� وق املالية و اخلا�شوق املالية و اخلا�ش شادرة عن هيئة ال�شادرة عن هيئة ال� ادرة عن هيئة ال�شادرة عن هيئة ال�ش شجراءات و التعليمات ال�شجراءات و التعليمات ال� بتطبيق ال

أكرث من اأكرث من أكرث من  ائرها شائرها شائرها املرتاكمة  التي بلغت خ� التي بلغت خ�شعودية  شعودية  التي بلغت خ�ش التي بلغت خ�شعودية  عودية  ال� ال�شوق املالية  شوق املالية  ال�ش ال�شوق املالية  وق املالية  ال� ال�شهمها يف  شهمها يف  ال�ش ال�شهمها يف  همها يف  أ�اأ�شأ�شأ� املدرجة 

أ�اأ�صأ�صأ�ص مالها. 20% من ر

صابقة حتى تتما�شى مع طبيعة العر�صابقة حتى تتما�شى مع طبيعة العر�ص ابقة حتى تتما�شى مع طبيعة العر�شابقة حتى تتما�شى مع طبيعة العر�ش أرقام املقارنة للفرتة ال�اأرقام املقارنة للفرتة ال�شأرقام املقارنة للفرتة ال�شأرقام املقارنة للفرتة ال� إعادة تبويب بع�اإعادة تبويب بع�صإعادة تبويب بع�صإعادة تبويب بع�ص مت 

للفرتة احلالية.
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21-إيضاح ألي اختالف عن معايري احملاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني:
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 2021/12/31 م 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:

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 بروبلني100%30%184٫8    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

لدى شركة »تكوين« خمسة شركات تابعة وذلك على النحو التايل:
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23- تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
نع شنع شنع  شتحقاقات �شركة تكوين لدى �شركة م�شتحقاقات �شركة تكوين لدى �شركة م� تحقاقات �شركة تكوين لدى �شركة م�شتحقاقات �شركة تكوين لدى �شركة م�ش شملة جزء من ا�شملة جزء من ا� ملة جزء من ا�شملة جزء من ا�ش ش184 مليون ريال عن طريق ر�ش184 مليون ريال عن طريق ر� من " من " من 131٫8 مليون ريال اىل 8، اف شاف شاف  ش�ش�  "� "� جة املتطورة شجة املتطورة شجة املتطورة  شنع الأن�شنع الأن� نع الأن�شنع الأن�ش ش مال �شركة م�ش مال �شركة م� أ�اأ�صأ�صأ�ص مت زيادة ر

أدوات دين.اأدوات دين.أدوات دين. أدوات دين.هم و أدوات دين.هم و هم وشهم وش أ�اأ�شأ�شأ� أو اأو أو  دارات شدارات شدارات  شإ�شإ� إ�اإ�ا إ�أي  إ�أي  أي اأي  ادر ال�شركات التابعة الأخرى ل�شركة تكوين خادر ال�شركات التابعة الأخرى ل�شركة تكوين خال العام املايل 2021م  در ال�شركات التابعة الأخرى ل�شركة تكوين خشدر ال�شركات التابعة الأخرى ل�شركة تكوين خش شتثناء ذلك مل ت�شتثناء ذلك مل ت� تثناء ذلك مل ت�شتثناء ذلك مل ت�ش ش املال وبا�ش املال وبا� أ�اأ�صأ�صأ�ص اىل ر"  اىل ر"  اىل ر افشافشاف ش�ش�  "� "� جة املتطورة شجة املتطورة شجة املتطورة  شالأن�شالأن�

24- وصف لسياسة الشركة يف توزيع أرباح األسهم:
ي لل�شركة على:شي لل�شركة على:شي لل�شركة على: شا�شا� ا�شا�ش ش( من النظام الأ�ش( من النظام الأ� تنص املادة )46( و )47

روفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:سروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:سروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي: سم جميع امل�سم جميع امل� م جميع امل�سم جميع امل�س سافية ال�سنوية بعد خ�سافية ال�سنوية بعد خ� افية ال�سنوية بعد خ�سافية ال�سنوية بعد خ�س سركة ال�سركة ال� ركة ال�سركة ال�س سأرباح ال�سأرباح ال� أرباح ال�اأرباح ال�ا ّأ( توزّعأ( توزع أ( توزعاأ( توزعا

أ�اأ�صأ�صأ�ص املال املدفوع. إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ ااإحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور )30%( من ر إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اافية لتكوين  إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اافية لتكوين  افية لتكوين شافية لتكوين ش ش%( من الأرباح ال�ش%( من الأرباح ال� ب ) يجنب ) يجّنب )10 )1

أ�اأ�صأ�صأ�ص املال املدفوع. اهمني شاهمني شاهمني ل تقّل عن )2٫5%( من ر أوىل للم�اأوىل للم�شأوىل للم�شأوىل للم� دور قرار من اجلمعية العامة باملوافقة على توزيع الأرباح، دفعة شدور قرار من اجلمعية العامة باملوافقة على توزيع الأرباح، دفعة شدور قرار من اجلمعية العامة باملوافقة على توزيع الأرباح، دفعة  شيوزع من الباقي، بعد �شيوزع من الباقي، بعد �  )2

اهمني شاهمني شاهمني ل يقل عن )5%( من  شحتياطيات التي تقررها اجلمعية العامة وبعد توزيع ربح على امل�شحتياطيات التي تقررها اجلمعية العامة وبعد توزيع ربح على امل� م اشم اشم ال شايف الأرباح بعد خ�شايف الأرباح بعد خ� ايف الأرباح بعد خ�شايف الأرباح بعد خ�ش ش%( من �ش%( من � بة )شبة )شبة )10 شأة بن�شأة بن� أة بن�اأة بن�ا ا الإدارة مكافا الإدارة مكاف صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش ش يدفع لأع�ش يدفع لأع� )3

صو جمل�صو جمل�ص و جمل�شو جمل�ش شل عليه ع�شل عليه ع� ل عليه ع�شل عليه ع�ش ش يتجاوز جمموع ما يح�ش يتجاوز جمموع ما يح� لالأحوال لالأحوال ل و. ويف جميع شو. ويف جميع شو. ويف جميع  شرها الع�شرها الع� رها الع�شرها الع�ش شات التي يح�شات التي يح� ات التي يح�شات التي يح�ش شبا مع عدد اجلل�شبا مع عدد اجلل� با مع عدد اجلل�شبا مع عدد اجلل�ش شأة متنا�شأة متنا� أة متنا�اأة متنا�ا اتحقاق هذه املكافاتحقاق هذه املكاف تحقاق هذه املكافشتحقاق هذه املكافش أن يكون ا�اأن يكون ا�شأن يكون ا�شأن يكون ا� أ�اأ�صأ�صأ�ص مال ال�شركة املدفوع على  ر

مائة الف ريال.شمائة الف ريال.شمائة الف ريال. أو عينية مبلغ خم�اأو عينية مبلغ خم�شأو عينية مبلغ خم�شأو عينية مبلغ خم� آت ومزايا مالية اآت ومزايا مالية آت ومزايا مالية  آت ومزايا مالية الإدارة من مكاف آت ومزايا مالية اآت ومزايا مالية االإدارة من مكافاآت ومزايا مالية الإدارة من مكاف آت ومزايا مالية اآت ومزايا مالية الإدارة من مكاف

صأغرا�صأغرا�ص التي تقرها اجلمعية العامة. أغرا�اأغرا�ا ا�ص لا�ص ل �ص لش�ص لش شايف الأرباح كاحتياطي اتفاقي يخ�شايف الأرباح كاحتياطي اتفاقي يخ� ايف الأرباح كاحتياطي اتفاقي يخ�شايف الأرباح كاحتياطي اتفاقي يخ�ش شبة معينة من �شبة معينة من � بة معينة من �شبة معينة من �ش شيجوز لل�شركة جتنيب ن�شيجوز لل�شركة جتنيب ن�  )4

ات.   شات.   شات.    ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و أو ملعاونة ما قد يكون قائما من تلك املاأو ملعاونة ما قد يكون قائما من تلك املوأو ملعاونة ما قد يكون قائما من تلك املوأو ملعاونة ما قد يكون قائما من تلك امل ات اجتماعية لعاملي ال�شركة شات اجتماعية لعاملي ال�شركة شات اجتماعية لعاملي ال�شركة  ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و وايف الأرباح مبالغ لإن�شاء موايف الأرباح مبالغ لإن�شاء م ايف الأرباح مبالغ لإن�شاء مشايف الأرباح مبالغ لإن�شاء مش أن تقتطع من �اأن تقتطع من �شأن تقتطع من �شأن تقتطع من � 5( يجوز للجمعية العامة 

وق املالية.شوق املالية.شوق املالية. شتثمار وهيئة ال�شتثمار وهيئة ال� تثمار وهيئة ال�شتثمار وهيئة ال�ش ش�ش� درها وزارة التجارة واشدرها وزارة التجارة واشدرها وزارة التجارة وال ش للتعليمات التي ت�ش للتعليمات التي ت� صاهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�صاهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�ص الإدارة وفقًا اهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�شاهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�ش ش توزيعها على امل�ش توزيعها على امل� ّب(  تدفع الأرباح املقرّرب(  تدفع الأرباح املقرر

25- وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء جملس إدارة 
طرح  قواعد  من   )67( املادة  مبوجب  احلقوق  بتلك  الشركة  أبلغوا  وأقربائهم(  التنفيذيني  وكبار  الشركة 

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وأي تغيري يف تلك احلقوق خالل السنة املالية األخرية:
ال يوجد خالل عام 2021م.
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26-  وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس ادارة الشركة وكبار التنفيذيني 
وأقربائهم يف 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 التنفيذيني

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

6٫01206%5،711،457- 0،0285- 6٫040627،091%5،738،548عبد املح�شن بن حممد العثمان 

0.001227%1٫166--0.001227%1٫166جورج انطونيو�ص ابراهام

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 

----اإبراهيم بن يو�شف املبارك  

الأ�شهم التي ميتلكها التنفيذيني يف ال�شركة

1000،00010531000،0001053--احمد على الزيات 
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يبني اجلدول التايل عدد األسهم التي ميلكها أقرباء أعضاء جملس اإلدارة وأقرباء كبار التنفيذيني :

أدوات دين اأدوات دين أدوات دين  أو اأو أو  هم شهم شهم  أ�اأ�شأ�شأ� أقربائهم اأقربائهم يف أقربائهم يف أقربائهم يف  أقربائهم إدارة ال�شركة وكبار التنفيذيني و أقربائهم إدارة ال�شركة وكبار التنفيذيني و إدارة ال�شركة وكبار التنفيذيني واإدارة ال�شركة وكبار التنفيذيني و صاء جمل�صاء جمل�ص اء جمل�شاء جمل�ش أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�اأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�شأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�شأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع� أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�لحة و أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�لحة و لحة وشلحة وش أي م�اأي م�شأي م�شأي م� يوجد  له له ل أعاأعاأعاأعا تثناء ما شتثناء ما شتثناء ما ذكر  شبا�شبا�

أي من �شركاتها التابعة خاأي من �شركاتها التابعة خاأي من �شركاتها التابعة خاأي من �شركاتها التابعة خال عام 2021م أو اأو أو  ال�شركة 

أقرباء أعضاء جملس اإلدارة وأقرباء كبار التنفيذيني

عدد األسهم يف  بداية االسم
الفرتة

نسبة امللكية يف  بداية 
الفرتة

عدد األسهم يف نهاية نسبة التغري خالل الفرتةصايف التغري خالل الفرتة
الفرتة

ن�شبة امللكية يف نهاية الفرتة

1( عبد اهلل بن حممد العثمان

ص جمل�ص جمل�ص الإدارة(  ص)اخ لرئي�ص)اخ لرئي�ص

6،598،428%6،94576،598،428%6،9457

عبد العزيز بن حممد العثمان

ص جمل�ص جمل�ص الإدارة( أخ لرئي�اأخ لرئي�صأخ لرئي�صأخ لرئي�ص  (

2،375،000% 2٫5--2،375،000%2،5
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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 2021/12/31 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  

نواتشنواتشنوات1،300،000400،362البنك العربي الوطني ش �ش � 3189،365210،997210،997

رف الراجحيشرف الراجحيشرف الراجحي 61،39884،23184،231 �شهور98،40085،629شم�شم�

يشيشي شعودي الفرن�شعودي الفرن� عودي الفرن�شعودي الفرن�ش 82،77782،777-5 �شهور83،00082،080شالبنك ال�شالبنك ال�

)SNB(67،446125٫332125٫332 �شهور157،000142،341البنك الأهلي التجاري

423،11850،21950،219 �شهور75،00073،337صبنك الريا�صبنك الريا�ص

ابشابشاب 43،35643،356-4 �شهور45،00037،800شبنك �شبنك �

)SNB(امبا)شامبا)شامبا 66960،32360،323 �شهور60،00060،392شبنك �شبنك �

نةشنةشنة14٫28514٫285نيومارينا 883883ش�ش�

1.832.685896.226221.396658.118658.118          الإجمايل
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اإي�شاح عن القر�ص املجمع مع البنك العربي والبنوك الأخرى اخلا�ص با�شتحواذ عام 2015م: 

1(  بتاريخ 1436/05/20ه� )املوافق 2015/03/11م( ح�شلت ال�شركة على قر�ص جمّمع ا�شامي بطريقة املرابحة متوافق مع اأحكام ال�شريعة الإ�شامية من ثاثة بنوك هي:

-  البنك العربي الوطني )البنك الرئي�ص نيابة عن امل�شاركني 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 ريال، حيث مت ا�شتخدام القر�ص لاأغرا�ص التالية:  )2

        مبلغ وقدره )910،000،000( ت�شعمائة وع�شرة مايني ريال:

مت ا�شتخدامه لتمويل عملية ال�شتحواذ على �شافول لأنظمة التغليف  )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 
ريال. مايني  وخم�شة  ثاثمائة   )305،000،000( وقدره  مبلغ  �شامبا:    •

ريال. مليون  ثاثمائة   )300،000،000( وقدره  مبلغ  الباد:  •  بنك 
ريال: مليون  وت�شعون  ثاثمائة   )390،000،000( وقدره  •  مبلغ 

يلي: ملا  وفقا  البنوك  بني  املبلغ  تق�شيم  مت  وقد  لل�شركة.  العامل  املال  راأ�ص  لتمويل  ا�شتخدامه  مت    •
ريال. مليون  وت�شعون  وخم�شة  مائة   )195،000،000( وقدره  مبلغ  العربي:  البنك    •

ريال. مليون  وت�شعون  وخم�شة  مائة   )195،000،000( وقدره  مبلغ  �شامبا:    •
اإ�شافة اإىل ذلك فقد مت ت�شجيل الرهون التالية على  وبال�شتناد اإىل عقد املرابحة فقد قامت �شركة العثمان القاب�شة بتقدمي كفالة لقيمة هذا القر�ص �شمانًا ل�شداد القر�ص،   )3

املجموعة يف اململكة لدى املركز املوحد لت�شجيل الرهون يف الهيئة العامة لا�شتثمار وفقا للجدول التايل:

ثانيا: إيضاح عن القروض والتسهيالت التي حصلت عليها تكوين وشركاتها التابعة:
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ّالرهون املسجلة لدى املركز املوحد لتسجيل الرهون لقرض املرابحة اجملّمعالرهون املسجلة لدى املركز املوحد لتسجيل الرهون لقرض املرابحة اجملمعالرهون املسجلة لدى املركز املوحد لتسجيل الرهون لقرض املرابحة اجملّمع

وصف الرهنتاريخ التسجيلرقم تسجيل الرهنالراهناملرتهن

إىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 2015/03/11م.اإىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 2015/03/11م.إىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 2015/03/11م.2015/04/28م487تكوينالبنك العربي تناداشتناداشتنادًا شابات العائدات لتكوين ا�شابات العائدات لتكوين ا� ابات العائدات لتكوين ا�شابات العائدات لتكوين ا�ش شرهن ح�شرهن ح�

نيع الزراعي )ندى(شنيع الزراعي )ندى(شنيع الزراعي )ندى(2015/04/28م485تكوينالبنك العربي شنتاج والت�شنتاج والت� احتويل عائدات عقد البيع املربم بني تكوين و�شركة العثمان لاحتويل عائدات عقد البيع املربم بني تكوين و�شركة العثمان لا

2015/09/01م522 تكوينالبنك العربي

إىل اتفاقية الرهن املوقعة اإىل اتفاقية الرهن املوقعة إىل اتفاقية الرهن املوقعة إىل اتفاقية الرهن املوقعة إىل اتفاقية الرهن املوقعة  تناداشتناداشتنادًا شتيكو ا�شتيكو ا� تيكو ا�شتيكو ا�ش ش�ش� ا مال �شركة با مال �شركة با أ�اأ�صأ�صأ�ص ة مملوكة من تكوين يف رشة مملوكة من تكوين يف رشة مملوكة من تكوين يف ر ش33( ح�ش33( ح� رهن )897.600.

بتاريخ 2015/05/05 م.

إىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 05/05/اإىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 05/05/إىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 2015/05/05م.2015/08/27م571�شركة ال�شرقالبنك العربي تناداشتناداشتنادًا شتيك ا�شتيك ا� تيك ا�شتيك ا�ش ش�ش� اابات العائدات لل�شرق للباابات العائدات لل�شرق للبا ابات العائدات لل�شرق للبشابات العائدات لل�شرق للبش شرهن ح�شرهن ح�

إىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 03/11/اإىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 03/11/إىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ 2015/03/11م.2015/04/26م486ألرتاباكاألرتاباكألرتاباكالبنك العربي تناداشتناداشتنادًا شابات العائدات لألرتاباك ا�شابات العائدات لألرتاباك ا� ابات العائدات لألرتاباك ا�شابات العائدات لألرتاباك ا�ش شرهن ح�شرهن ح�

تيكوشتيكوشتيكوالبنك العربي ش�ش� إىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ  05/05/اإىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ  05/05/إىل عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ  2015/05/05 م.2015/08/27م570ابابا تناداشتناداشتنادًا شتيكو ا�شتيكو ا� تيكو ا�شتيكو ا�ش ش�ش� اابات العائدات لباابات العائدات لبا ابات العائدات لبشابات العائدات لبش شرهن ح�شرهن ح�
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4(  وتبع���ًا لقر�ص املرابحة فقد مت توقيع عقد وكالة ا�شتثمار، حيث قامت تكوين بتعيني 

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.  -

اإباغ البنك العربي باأي تعديات على النظام الأ�شا�شي وال�شجل التجاري لل�شركة.  -

اإب���اغ البن���ك العربي باأي خمالفة اأو خرق للتعه���دات والتاأكيدات التي وافقت عليها   -

ال�شرك���ة يف العقود املوقعة ويف ح���ال ح�شلت اأي خمالفة يتوجب على ال�شركة تقدمي 

خطة زمنية لت�شحيح الأو�شاع.

اأن حتاف���ظ �شركة العثمان القاب�شة و�شركة عب���د الرحمن �شالح الراجحي و�شركاه   -

املحدودة جمتمعتني على ما ل يقل عن 51% من راأ�ص مال تكوين.

اأن يحاف���ظ حممد عبد اهلل العثمان وعب���د اهلل حممد العثمان وعبد املح�شن حممد   -

العثم���ان عل���ى ما ل يق���ل عن 51% من ح�ش����ص راأ�ص مال �شركة العثم���ان القاب�شة 

)�شامن �شركة تكوين(.

6(  وافق���ت اجلمعية العامة العادي���ة مل�شاهمي ال�شركة املنعقدة بتاريخ 1436/05/10ه� 

)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.

 8(  يف تاريخ 2020/05/11م اعلنت �شركة تكوين  عن توقيعها لتفاقية لإعادة جدولة 

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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28- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق 
مشابهة. أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م مع إيضاح أي عوض 

حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:
أو حقوق م�شابهة ومل اأو حقوق م�شابهة ومل أو حقوق م�شابهة ومل  أو مذكرات حق اأو مذكرات حق أو مذكرات حق اكتتاب  أوراق مالية اأوراق مالية أوراق مالية تعاقدية  أي اأي أي  أي أدوات دين قابلة للتحويل و أي أدوات دين قابلة للتحويل و أدوات دين قابلة للتحويل واأدوات دين قابلة للتحويل و أي اأي أي  ادر خادر خال عام 2021م  در خشدر خش أو ت�اأو ت�شأو ت�شأو ت� حت ال�شركة عنه، مل متنح شحت ال�شركة عنه، مل متنح شحت ال�شركة عنه، مل متنح ال�شركة  أف�اأف�شأف�شأف� تثناء شتثناء شتثناء ما  شبا�شبا�

أي عو�اأي عو�صأي عو�صأي عو�ص مقابل ذلك. ل ال�شركة على شل ال�شركة على شل ال�شركة على  شحت�شحت�

29- وصف ألي حقوق حتويل او اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق 
اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

أو حقوق م�شابهة.اأو حقوق م�شابهة.أو حقوق م�شابهة. أو مذكرات حق اكتتاب اأو مذكرات حق اكتتاب أو مذكرات حق اكتتاب  أوراق مالية تعاقدية اأوراق مالية تعاقدية أوراق مالية تعاقدية  أي اأي أي  أي أدوات دين قابلة للتحويل و أي أدوات دين قابلة للتحويل و أدوات دين قابلة للتحويل واأدوات دين قابلة للتحويل و أي اأي أي  ادر خادر خال عام 2021م  در خشدر خش أو ت�اأو ت�شأو ت�شأو ت� حت ال�شركة عنه، مل متنح ال�شركة شحت ال�شركة عنه، مل متنح ال�شركة شحت ال�شركة عنه، مل متنح ال�شركة  شتثناء ما ف�شتثناء ما ف� تثناء ما ف�شتثناء ما ف�ش شبا�شبا�

30- وصف ألي اسرتداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد، وقيمة األوراق املالية 
املتبقية مع التمييز بني األوراق املالية املدرجة التي اشرتتها الشركة وتلك التي اشرتتها شركاتها التابعة:

ارتداد خارتداد خال عام 2021م. رتداد خشرتداد خش ش�ش� أدوات دين قابلة لاأدوات دين قابلة لاأدوات دين قابلة لاأدوات دين قابلة لا أو ال�شركات التابعة لأي اأو ال�شركات التابعة لأي أو ال�شركات التابعة لأي  إلغاء من جانب ال�شركة اإلغاء من جانب ال�شركة إلغاء من جانب ال�شركة  إلغاء من جانب ال�شركة أو  إلغاء من جانب ال�شركة أو  أو اأو  أو �شراء اأو �شراء أو �شراء  رتداد شرتداد شرتداد  أي عمليات ا�اأي عمليات ا�شأي عمليات ا�شأي عمليات ا� ل يوجد 



التقرير السنوي 2021
109

أعضاء جملس اإلدارة

االجتماع األول
39

مارس

االجتماع الثاين
40

أبريل

االجتماع الثالث
41

سبتمرب

االجتماع الرابع
42

نسبة احلضورديسمرب

%100عبد املح�شن بن حممد العثمان 

%100جورج انطونيو�ص ابراهام

د. �شليمان عبد العزيز التويجري )ا�شتقال يف 

2021/3/22م(
xxx%25

%100جميل بن عبد اهلل امللحم 

%100خالد بن نا�شر املعمر 

%100�شالح بن ح�شن العفالق 

%100ح�شان بن ع�شام قباين 

اإبراهيم بن يو�شف املبارك

x%75تعني يف تاريخ 2021/04/01م

عدد اجتماعات جملس اإلدارة التي عقدت خالل عام 2021 وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء   -31
احلاضرين:

32- عدد طلبات الشركة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل املساهمني

انعقاد اجلمعية العامة2021/04/29م)1(

اإجراءات ال�شركة2021/06/28م)2( 

اإجراءات ال�شركة2021/06/28م)3(
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33-وصف ألي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة:
أنها تقريره للجمعية العامة العادي���ة احلادية ع�شرة  املنعقدة بتاريخ اأنها تقريره للجمعية العامة العادي���ة احلادية ع�شرة  املنعقدة بتاريخ اأنها تقريره للجمعية العامة العادي���ة احلادية ع�شرة  املنعقدة بتاريخ  اب القانوين ب�شاب القانوين ب�ش ب القانوين ب�ششب القانوين ب�شش ش فيها والت���ي قدم املحا�ش فيها والت���ي قدم املحا� ا�ات مع الأطراف ذوي العا�ات مع الأطراف ذوي العاقة والتي تعترب ال�شركة طرفًا �ات مع الأطراف ذوي الع��ات مع الأطراف ذوي الع� �ف للتعام��ف للتعام� ف للتعام�شف للتعام�ش شفيم���ا يل���ي و�شفيم���ا يل���ي و�

نويا من اجلمعية العامة.شنويا من اجلمعية العامة.شنويا من اجلمعية العامة. ش من نظام ال�شركات، ومتت املوافقة عليها ويتم الرتخي�ص بتلك العقود �ش من نظام ال�شركات، ومتت املوافقة عليها ويتم الرتخي�ص بتلك العقود � 2021/04/29م وفقًا لأحكام املادة )71(

طبيعة املعاملةالطرف ذو العالقةاجلهة املتعاقدة
مدة العقود 

والتعامالت
املسدد خالل إجمايل العقود

العام 2021
الرصيد قي 
 2021/12/31

إنتاج اإنتاج اإنتاج  ا( �شركة العثمان لا( �شركة العثمان ل 1

نيع الزراعي )ندى(شنيع الزراعي )ندى(شنيع الزراعي )ندى( شوالت�شوالت�

�شركة تابعة ل�شركة العثمان 

اهمني شاهمني شاهمني  أحد كبار امل�اأحد كبار امل�شأحد كبار امل�شأحد كبار امل� ة، شة، شة،  شالقاب�شالقاب�

يف ال�شركة

اتفاقية �شراء القوارير وعبوات التغليف

نوياشنوياشنويًا( ش)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �ش)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �

تاريخ البداية: 2021/01/01م

تاريخ النتهاء: 2021/12/31م 
72٫07185٫23032٫983

إنتاج اإنتاج اإنتاج  ا( �شركة العثمان لا( �شركة العثمان ل 2

نيع الزراعي )ندى(شنيع الزراعي )ندى(شنيع الزراعي )ندى( شوالت�شوالت�

�شركة تابعة ل�شركة العثمان 

اهمني شاهمني شاهمني  أحد امل�اأحد امل�شأحد امل�شأحد امل� ة، شة، شة،  شالقاب�شالقاب�

يني يف ال�شركةشيني يف ال�شركةشيني يف ال�شركة شالرئي�شالرئي�

يانة العامة شيانة العامة شيانة العامة  شكن املوظفني وخدمات الدعم وال�شكن املوظفني وخدمات الدعم وال� كن املوظفني وخدمات الدعم وال�شكن املوظفني وخدمات الدعم وال�ش إيجار �اإيجار �شإيجار �شإيجار � إيجار �اتفاقية  إيجار �اتفاقية 

ومكافحة احل�شرات والزواحف )يتم الرتخي�ص 

)ً

ومكافحة احل�شرات والزواحف )يتم الرتخي�ص 

ً

ومكافحة احل�شرات والزواحف )يتم الرتخي�ص 

نوياشنوياشنويا شبها من اجلمعية العامة �شبها من اجلمعية العامة �

تاريخ البداية: 2017/01/01م

5٫68816610٫371تاريخ النتهاء: 2021/12/31م

ةشةشة ش( �شركة العثمان القاب�ش( �شركة العثمان القاب� 3
اهمني شاهمني شاهمني  أحد كبار امل�اأحد كبار امل�شأحد كبار امل�شأحد كبار امل�

يف �شركة تكوين

تيكو باجلرنشتيكو باجلرنشتيكو باجلرن ش�ش� ااف وبااف وبا اف وبشاف وبش شنعي �شنعي � نعي �شنعي �ش ش م�ش م� أر�اأر�صأر�صأر�ص إيجار اإيجار إيجار  إيجار اتفاقية  إيجار اتفاقية 

نوياشنوياشنويًا( ش)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �ش)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �

تاريخ البداية: 2005/04/01م

تاريخ النتهاء: 2025/02/04م
597-597

ويق شويق شويق  ش( �شركة العثمان للت�ش( �شركة العثمان للت� 4

ناعي )اميكو(شناعي )اميكو(شناعي )اميكو( شال�شال�

�شركة تابعة ل�شركة العثمان 

اهمني شاهمني شاهمني  أحد كبار امل�اأحد كبار امل�شأحد كبار امل�شأحد كبار امل� ة، شة، شة،  شالقاب�شالقاب�

يف ال�شركة

تيكية من شتيكية من شتيكية من  ش�ش� اناعية ومبيعات منتجات باناعية ومبيعات منتجات با ناعية ومبيعات منتجات بشناعية ومبيعات منتجات بش شتلزمات �شتلزمات � تلزمات �شتلزمات �ش شعملية توريد م�شعملية توريد م�

نوياشنوياشنويًا( شتكوين )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شتكوين )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �

تاريخ البداية: 2021/01/01م

تاريخ النتهاء: انتهى العقد يف 

2021/12/31م.

267 267 410٫4 410٫4 410٫4 267 410٫4 267٫410٫4 ٫ 267٫ 267 410٫4 267٫ 267

5( �شركة تقنيات نظافة البيئة 

ات شات شات  شت�شارات والدرا�شت�شارات والدرا� ت�شارات والدرا�شت�شارات والدرا�ش ش�ش� الالا

البيئية

�شركة تابعة ل�شركة العثمان 

اهمني شاهمني شاهمني  أحد كبار امل�اأحد كبار امل�شأحد كبار امل�شأحد كبار امل� ة، شة، شة،  شالقاب�شالقاب�

يف ال�شركة

انع شانع شانع  شتخراج ترخي�ص بيئي مل�شتخراج ترخي�ص بيئي مل� تخراج ترخي�ص بيئي مل�شتخراج ترخي�ص بيئي مل�ش شدار تقرير بال�شروط البيئية وا�شدار تقرير بال�شروط البيئية وا� دار تقرير بال�شروط البيئية وا�شدار تقرير بال�شروط البيئية وا�ش شإ�شإ� إ�اإ�ا

)ً

تخراج ترخي�ص بيئي مل�

ً

تخراج ترخي�ص بيئي مل�

نوياشنوياشنويا شال�شركة )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شال�شركة )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �

تاريخ البداية: 2020/01/01م

تاريخ النتهاء: 2021/12/31م
36٫317٫318٫98

ةشةشة ش( �شركة العثمان القاب�ش( �شركة العثمان القاب� 6
اهمني شاهمني شاهمني  أحد كبار امل�اأحد كبار امل�شأحد كبار امل�شأحد كبار امل�

ي ال�شركة

ي ل�شركة تكوين برج العثمان شي ل�شركة تكوين برج العثمان شي ل�شركة تكوين برج العثمان  إيجار مكتب املركز الرئي�اإيجار مكتب املركز الرئي�شإيجار مكتب املركز الرئي�شإيجار مكتب املركز الرئي� إيجار مكتب املركز الرئي�عقد  إيجار مكتب املركز الرئي�عقد 

يانة )يتم الرتخي�صشيانة )يتم الرتخي�صشيانة )يتم الرتخي�ص شروفات ال�شروفات ال� روفات ال�شروفات ال�ش شوم�شوم�

)ً

يانة )يتم الرتخي�ص

ً

يانة )يتم الرتخي�ص

نوياشنوياشنويا ش بها من اجلمعية العامة �ش بها من اجلمعية العامة �

تاريخ البداية:  2021/03/01م

تاريخ النتهاء: 2022/02/28م
1٫2351٫15481٫18

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 
 2021/12/31

7( 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  2021/01/01م

تاريخ النهاية: 2021/12/31م
11٫319٫4-

8( �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

يحتدد 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 ايونش�ً(

تاريخ البداية  2021/01/01م

تاريخ النهاية: 2021/12/31م
30٫930٫9-

9(  �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 البداية: 2021/01/01م

تاريخ النتهاء: انتهى العقد يف 

2021/12/31م.

828٫3791٫836٫6

10( �شركة ولء للتاأمني 

يوجد ع�شو جمل�ص الإدارة املنتدب ل�شركة 

تكوين )الأ�شتاذ/ جميل بن عبد اهلل 

امللحم( ع�شوا يف جمل�ص

 اإدارة �شركة ولء 

التاأمني الطبي على موظفي �شركة تكوين خال العام 2022/2021 

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ بداية العقد  2021/12/30م  

تاريخ نهاية العقد  2022/12/29م
3٫1653٫5201٫325

11( �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:

2021/01/01م تاريخ النتهاء:

انتهى العقد يف 2021/12/31م.

49٫5-51٫5

12(  ال�شركة الوطنية للتنمية 

الزراعية)نادك(

يوجد ع�شو جمل�ص اإدارة �شركة تكوين 

)الأ�شتاذ/ �شالح بن ح�شن العفالق(  

ع�شوا يف جمل�ص اإدارة �شركة نادك 

اتفاقية �شراء القوارير وعبوات التغليف

)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية:

 2021/01/01م

تاريخ النتهاء: انتهى العقد يف 

2021/12/31م.

25٫39227٫2999٫421

13(  �شركة م�شنع الأن�شجة 

املتطورة «�شاف«

�شركة تابعة متلك فيها تكوين 30% ويوجد فيها 

ع�شو جمل�ص اإدارة تكوين ) الأ�شتاذ / 

جورج ابراهام(

 توريد مواد خام وتقدمي خدمات متنوعة مل�شنع الأن�شجة املتطورة 

عن طريق تكوين )ترفع الرتخي�ص من اجلمعية العامة(

اتفاقية خدمات تبداأ يف  

 2021/07/01

وتنتهي يف 2022/06/30

116٫799-117٫002
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طبيعة املعاملةالطرف ذو العالقةاجلهة املتعاقدة
مدة العقود 

والتعامالت
إجمايل 
العقود

املسدد 
خالل العام 

2020

الرصيد قي 
  2021/12/31

أنظمة حلول اأنظمة حلول أنظمة حلول  1( �شركة 

رتاتيجيةشرتاتيجيةشرتاتيجية ش�ش� الأعمال ال

أحد اأحد أحد  ة، شة، شة،  ش�شركة تابعة ل�شركة العثمان القاب�ش�شركة تابعة ل�شركة العثمان القاب�

اهمني يف ال�شركةشاهمني يف ال�شركةشاهمني يف ال�شركة شكبار امل�شكبار امل�

أجهزة تقنية املعلوماتاأجهزة تقنية املعلوماتأجهزة تقنية املعلومات إدارة التقنية و�شراء اإدارة التقنية و�شراء إدارة التقنية و�شراء  إدارة التقنية و�شراء عقد تقدمي خدمات  إدارة التقنية و�شراء عقد تقدمي خدمات 
تاريخ البداية: 2019/01/01م

تاريخ النتهاء: 2021/12/31م

مل يتم جتديد العقد

1٫6723٫258929٫05 1٫6723٫258929٫05 1٫6723٫258929٫05

2( �شركة وكالة حممد 

فر شفر شفر  شالعثمان لل�شالعثمان لل�

ياحةشياحةشياحة شوال�شوال�

أحد اأحد أحد  ة، شة، شة،  ش�شركة تابعة ل�شركة العثمان القاب�ش�شركة تابعة ل�شركة العثمان القاب�

اهمني يف ال�شركةشاهمني يف ال�شركةشاهمني يف ال�شركة شكبار امل�شكبار امل�

تخدام ال�شركةشتخدام ال�شركةشتخدام ال�شركة ش�ش� فر شفر شفر ل شدار تذاكر ال�شدار تذاكر ال� دار تذاكر ال�شدار تذاكر ال�ش شإ�شإ� إ�اإ�ا إ�ت  إ�ت  امعامامعاما
تاريخ البداية: 2016/01/01م

تاريخ النتهاء: 2020/12/31م

مل يتم جتديد العقد 

192٫9543 192٫9543-

ةشةشة ش( �شركة العثمان القاب�ش( �شركة العثمان القاب� اهمني يف ال�شركةشاهمني يف ال�شركةشاهمني يف ال�شركة3 أحد كبار امل�اأحد كبار امل�شأحد كبار امل�شأحد كبار امل�
إىل اإىل اإىل  إىل افة  إىل افة  افة شافة ش شإ�شإ� إ�اإ�ا إ�ني،  إ�ني،  ني، شني، ش شاف يف ال�شاف يف ال� اف يف ال�شاف يف ال�ش إيجار مكتب �اإيجار مكتب �شإيجار مكتب �شإيجار مكتب � إيجار مكتب �اريف قيمة  إيجار مكتب �اريف قيمة  اريف قيمة شاريف قيمة ش شداد م�شداد م� داد م�شداد م�ش ش�ش�

إدارية تدفع بالنيابة عن �شركة تكويناإدارية تدفع بالنيابة عن �شركة تكوينإدارية تدفع بالنيابة عن �شركة تكوين إدارية تدفع بالنيابة عن �شركة تكوينروفات خدمات  إدارية تدفع بالنيابة عن �شركة تكوينروفات خدمات  روفات خدمات شروفات خدمات ش شم�شم�

تاريخ البداية: 2020/01/01م

تاريخ النتهاء: 2020/12/31م.

مل يتم جتديد العقد
-16٫9-

أي اأي أي  يوجد  أنه اأنه لأنه لأنه ل ؤك���د ال�شركة كما يف تاريخ هذا وؤك���د ال�شركة كما يف تاريخ هذا وؤك���د ال�شركة كما يف تاريخ هذا التقرير  أرباح ال�شركة. وتاأرباح ال�شركة. وتوأرباح ال�شركة. وتوأرباح ال�شركة. وت على لبي وجوهري على لبي وجوهري على  لبي وجوهري شلبي وجوهري ش شأثري �شأثري � أثري �اأثري �ا ا لها تا لها ت صقة لي�صقة لي�ص ات والعقود مع الأطراف ذات العات والعقود مع الأطراف ذات العا أن ه���ذه التعاماأن ه���ذه التعاماأن ه���ذه التعاماأن ه���ذه التعاما إىل اإىل اإىل  إىل الإ�ش���ارة  إىل الإ�ش���ارة  جت���در 

أو اأو أو  و�ص شو�ص شو�ص اتفاقيات  شقة بخ�شقة بخ� أطراف ذات عاأطراف ذات عاأطراف ذات عاأطراف ذات عا ات شات شات مع  أو مفاو�اأو مفاو�شأو مفاو�شأو مفاو� أي اأي أي مناق�شات  توجد  أنه اأنه لأنه لأنه ل و قة مل تذكر يف هذا التقرير، و قة مل تذكر يف هذا التقرير، و  أطراف ذات عاأطراف ذات عاأطراف ذات عاأطراف ذات عا ات متت خات متت خال العام 2021م مع  أو تعاماأو تعاماأو تعاماأو تعاما اتفاقيات 

اقة خاقة خال العام  أطراف ذات عاأطراف ذات عاأطراف ذات عاأطراف ذات عا تكون قائمة شتكون قائمة شتكون قائمة مع  شت التي �شت التي � أو التعاماأو التعاماأو التعاماأو التعاما أو تعديل ااأو تعديل اأو تعديل التفاقيات  إلغاء اإلغاء إلغاء  إلغاء على  إلغاء على  أي نية اأي نية على أي نية على أي نية  لديها  أن ال�شركة لي�اأن ال�شركة لي�صأن ال�شركة لي�صأن ال�شركة لي�ص أن ال�شركة لي�أو حمتملة مل تذكر يف هذا التقرير. و أن ال�شركة لي�أو حمتملة مل تذكر يف هذا التقرير. و أو حمتملة مل تذكر يف هذا التقرير. واأو حمتملة مل تذكر يف هذا التقرير. و اتعاماتعامات جديدة 

أي من هذه الأطراف اأي من هذه الأطراف أي من هذه الأطراف  ل شل شل  ش جتارية ومل يح�ش جتارية ومل يح� ص�ص�ص �ش�ش أ�اأ�شأ�شأ� وعلى قة قد متت ب�شكل نظام���ي وقانوين وعلى قة قد متت ب�شكل نظام���ي وقانوين وعلى  ات مع الأطراف ذات العات مع الأطراف ذات العا أن جميع التعاماأن جميع التعاماأن جميع التعاماأن جميع التعاما إدارتها اإدارتها إدارتها  ص���اء جمل�ص���اء جمل�ص ���اء جمل�ش���اء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� أع�ؤك���د ال�شرك���ة و أع�ؤك���د ال�شرك���ة و ؤك���د ال�شرك���ة ووؤك���د ال�شرك���ة وو وم. وتوم. وت 2022

صياتها ملجل�صياتها ملجل�ص الإدارة،  ياتها ملجل�شياتها ملجل�ش شقة وترفع تو�شقة وترفع تو� أطراف ذات عاأطراف ذات عاأطراف ذات عاأطراف ذات عا أن جلنة املراجعة بال�شركة تقوم مبراجعة جميع العقود اأن جلنة املراجعة بال�شركة تقوم مبراجعة جميع العقود أن جلنة املراجعة بال�شركة تقوم مبراجعة جميع العقود مع  دد. اجلدير شدد. اجلدير شدد. اجلدير بالذكر  شيلية يف هذا ال�شيلية يف هذا ال� يلية يف هذا ال�شيلية يف هذا ال�ش أي معاملة تف�اأي معاملة تف�شأي معاملة تف�شأي معاملة تف� اذات العاذات العاقة على 

أن ال�شركة قد التزمت مبا جاء يف اأن ال�شركة قد التزمت مبا جاء يف أن ال�شركة قد التزمت مبا جاء يف  ات والعقود بني ال�شركة والأطراف ذات العات والعقود بني ال�شركة والأطراف ذات العاقة للموافقة عليها يف اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ 2021/04/29م، كما  ا كافة التعاما كافة التعاما أنه مت عر�اأنه مت عر�صأنه مت عر�صأنه مت عر�ص أنه مت عر�و أنه مت عر�و

ات مع الأطراف ذات العات مع الأطراف ذات العاقة بندا بندا  أن ال�شركة تدرج بند العقود والتعاماأن ال�شركة تدرج بند العقود والتعاماأن ال�شركة تدرج بند العقود والتعاماأن ال�شركة تدرج بند العقود والتعاما كما الح ، كما الح ، كما  الح ، شالح ، ش ش امل�ش امل� صئحة حوكمة ال�شركات املتعلقة بالب���اب اخلا�ص بتعار�صئحة حوكمة ال�شركات املتعلقة بالب���اب اخلا�ص بتعار�ص لمن لمن ل إىل )اإىل )إىل )49(   إىل )(  إىل )(  امل���واد م���ن )42

ويت عليها.شويت عليها.شويت عليها. شنوي للت�شنوي للت� نوي للت�شنوي للت�ش أعمال اجلمعيات العامة ب�شكل �اأعمال اجلمعيات العامة ب�شكل �شأعمال اجلمعيات العامة ب�شكل �شأعمال اجلمعيات العامة ب�شكل � على جدول 

تابع )33( جدول املعامالت بني الشركة واألطراف ذي العالقة – الف ريال 

) عقود انتهت خالل العام 2021 ومل جتدد وانتهت العالقة(
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معامالت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني أصحاب املصالح- الف ريال

إدارة  أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء جملس  أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها  بأي أعمال  34- معلومات تتعلق 
الشركة أو لكبار التنفيذيني أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم بحيث تشمل اسماء املعنيني 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
التنفيذيني )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 72٫071

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
1٫672

تاريخ البداية: 2019/01/01م

تاريخ النتهاء: 2021/12/31م

) مت اإيقاف العمل اعتبارًا من 

بداية 2022(

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
5٫688

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
التنفيذيني )أصحاب املصالح(

مبلغ العمل
 أو العقد

مدة العمل أو العقد طبيعة العمل أو العقد شروط العمل أو العقد  اجلهة املتعاقدة / الطرف ذي
عالقة

ن العثمانشن العثمانشن العثمان شعبد املح�شعبد املح�

ص جمل�ص جمل�ص الإدارة صرئي�صرئي�ص
192٫9

تاريخ البداية: 2016/01/01م

تاريخ النتهاء: 2020/12/31م

 من بداية 
ً
إيقاف العمل اعتبارااإيقاف العمل اعتباراإيقاف العمل اعتبارا إيقاف العمل اعتبارا) مت  إيقاف العمل اعتبارا) مت 

)2022

فر شفر شفر  شدار تذاكر ال�شدار تذاكر ال� دار تذاكر ال�شدار تذاكر ال�ش شإ�شإ� إ�اإ�ا إ�ت  إ�ت  امعامامعاما

تخدام ال�شركات والأفرادشتخدام ال�شركات والأفرادشتخدام ال�شركات والأفراد ش�ش� ل

فر شفر شفر  شدار تذاكر ال�شدار تذاكر ال� دار تذاكر ال�شدار تذاكر ال�ش شإ�شإ� إ�اإ�ا إ�تقوم الوكالة بتقدمي خدمات  إ�تقوم الوكالة بتقدمي خدمات 

يوفها ويتم شيوفها ويتم شيوفها ويتم  أو �اأو �شأو �شأو � واء ملوظفي ال�شركة شواء ملوظفي ال�شركة شواء ملوظفي ال�شركة  شواحلجوزات �شواحلجوزات �

عار وقت طلب اخلدمةشعار وقت طلب اخلدمةشعار وقت طلب اخلدمة شمقارنة الأ�شمقارنة الأ�

نوياشنوياشنويًا( ش)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �ش)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �

فرشفرشفر ش( �شركة وكالة حممد العثمان لل�ش( �شركة وكالة حممد العثمان لل� 5 

ياحة �شركة تابعة لأحد كبارشياحة �شركة تابعة لأحد كبارشياحة �شركة تابعة لأحد كبار شوال�شوال�

تثمرينشتثمرينشتثمرين شامل�شامل�

ن بن حممد العثمانشن بن حممد العثمانشن بن حممد العثمان شعبد املح�شعبد املح�

ص جمل�ص جمل�ص الإدارة صرئي�صرئي�ص 26

تاريخ البداية: 2020/01/01م

تاريخ النتهاء: انتهى العقد يف 

2020/12/31م.

ناعيةشناعيةشناعية شتلزمات �شتلزمات � تلزمات �شتلزمات �ش شعملية توريد م�شعملية توريد م�

انع ال�شركة بالأنابيب شانع ال�شركة بالأنابيب شانع ال�شركة بالأنابيب  شتوريد متطلبات م�شتوريد متطلبات م�

ب شب شب  أوامر �شراء ح�اأوامر �شراء ح�شأوامر �شراء ح�شأوامر �شراء ح� تلزماتها احلديدية بناء على شتلزماتها احلديدية بناء على شتلزماتها احلديدية بناء على  شوم�شوم�

عار املواد وقت الطلبشعار املواد وقت الطلبشعار املواد وقت الطلب أ�اأ�شأ�شأ� الطلب بعد مقارنة 

نوياشنوياشنويًا( ش)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �ش)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �

ناعي شناعي شناعي  شويق ال�شويق ال� ويق ال�شويق ال�ش ش( �شركة العثمان للت�ش( �شركة العثمان للت� 6

)اميكو( �شركة تابعة لأحد كبار 

تثمرينشتثمرينشتثمرين شامل�شامل�

ن بن حممد العثمانشن بن حممد العثمانشن بن حممد العثمان شعبد املح�شعبد املح�

ص جمل�ص جمل�ص الإدارة  صرئي�صرئي�ص 36٫3
تاريخ البداية: 2016/05/31م

تاريخ النتهاء: 2020/06/30م

دار تقرير ال�شروط البيئية شدار تقرير ال�شروط البيئية شدار تقرير ال�شروط البيئية  شإ�شإ� إ�اإ�ا

تخراج ترخي�ص بيئيشتخراج ترخي�ص بيئيشتخراج ترخي�ص بيئي شبهدف ا�شبهدف ا�

فات شفات شفات  شأكد من تطبيق املوا�شأكد من تطبيق املوا� أكد من تطبيق املوا�اأكد من تطبيق املوا�ا اات والتاات والت ات والتشات والتش إعداد الدرا�اإعداد الدرا�شإعداد الدرا�شإعداد الدرا�

ول على شول على شول على  شمن احل�شمن احل� من احل�شمن احل�ش شب ال�شروط البيئية مبا ي�شب ال�شروط البيئية مبا ي� ب ال�شروط البيئية مبا ي�شب ال�شروط البيئية مبا ي�ش شح�شح�

تراخي�ص البيئة )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية 

)ً

تراخي�ص البيئة )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية 

ً

تراخي�ص البيئة )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية 

نوياشنوياشنويا شالعامة �شالعامة �

7( �شركة تقنيات  نظافة البيئة  

ات  البيئية شات  البيئية شات  البيئية  شت�شارات والدرا�شت�شارات والدرا� ت�شارات والدرا�شت�شارات والدرا�ش ش�ش� الالا

تثمرينشتثمرينشتثمرين ش�شركة تابعة لأحد كبار امل�ش�شركة تابعة لأحد كبار امل�

ن بن حممد العثمانشن بن حممد العثمانشن بن حممد العثمان شعبد املح�شعبد املح�

ص جمل�ص جمل�ص الإدارة صرئي�صرئي�ص 1٫235
تاريخ البداية:  2020/03/01م

تاريخ النتهاء: 2021/02/28م

ي شي شي  إيجار مكتب املركز الرئي�اإيجار مكتب املركز الرئي�شإيجار مكتب املركز الرئي�شإيجار مكتب املركز الرئي� إيجار مكتب املركز الرئي�عقد  إيجار مكتب املركز الرئي�عقد 

ل�شركة تكوين برج العثمان 

أجر �شركة تكوين طابق كامل يف برج العثمان اأجر �شركة تكوين طابق كامل يف برج العثمان اأجر �شركة تكوين طابق كامل يف برج العثمان  اتات تشتش شت�شت�

ائدة شائدة شائدة  شعار ال�شعار ال� عار ال�شعار ال�ش شيف مدينة اخلرب وفق الأ�شيف مدينة اخلرب وفق الأ�

يانة )يتم الرتخي�صشيانة )يتم الرتخي�صشيانة )يتم الرتخي�ص ش ال�ش ال� اوق �شاماوق �شامًا وق �شامشوق �شامش شيف ال�شيف ال�

 )ً

يانة )يتم الرتخي�ص

ً

يانة )يتم الرتخي�ص

نوياشنوياشنويا ش بها من اجلمعية العامة �ش بها من اجلمعية العامة �

أحد كبار اأحد كبار أحد كبار  ة شة شة  ش( �شركة العثمان  القاب�ش( �شركة العثمان  القاب� 8

اهمنيشاهمنيشاهمني شامل�شامل�

ن بن حممد العثمانشن بن حممد العثمانشن بن حممد العثمان شعبد املح�شعبد املح�

ص جمل�ص جمل�ص الإدارة صرئي�صرئي�ص 11٫3
تاريخ البداية 2020/05/01م

تاريخ النهاية: 2021/04/30م

عقد تقدمي خدمات فندقية 

ؤمتراتوؤمتراتوؤمترات وومووم

باتشباتشبات إقامة املنا�اإقامة املنا�شإقامة املنا�شإقامة املنا� إقامة املنا�يوف ال�شركة و إقامة املنا�يوف ال�شركة و يوف ال�شركة وشيوف ال�شركة وش شء و�شء و� لكان نزلكان نزل كان نزشكان نزش شإ�شإ� إ�اإ�ا

عر خا�ص لل�شركة للغرف واخلدماتشعر خا�ص لل�شركة للغرف واخلدماتشعر خا�ص لل�شركة للغرف واخلدمات شبناء علي �شبناء علي �

)ً

عر خا�ص لل�شركة للغرف واخلدمات

ً

عر خا�ص لل�شركة للغرف واخلدمات

نوياشنوياشنويا ش)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �ش)يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية العامة �

كي   العثمانشكي   العثمانشكي   العثمان ش( فندق كمبن�ش( فندق كمبن� 9

       �شركة تابعة لأحد

تثمرينشتثمرينشتثمرين ش كبار امل�ش كبار امل�

ن بن حممد العثمانشن بن حممد العثمانشن بن حممد العثمان شعبد املح�شعبد املح�

ص جمل�ص جمل�ص الإدارة  صرئي�صرئي�ص 30٫9
تاريخ البداية 2019/05/01م

تاريخ النهاية: 2020/04/30م

أمر �شراء اأمر �شراء أمر �شراء  دار شدار شدار  شعقد ين�ص على ا�شعقد ين�ص على ا�

صعر مناف�صعر مناف�ص لل�شركة عر مناف�شعر مناف�ش شبناء علي �شبناء علي �

أمر �شراءاأمر �شراءأمر �شراء يتحدد لكل 

انع ال�شركة مبوجبشانع ال�شركة مبوجبشانع ال�شركة مبوجب شالقيام بالأعمال الإن�شائية مل�شالقيام بالأعمال الإن�شائية مل�

صول على عرو�صول على عرو�ص ول على عرو�شول على عرو�ش أوامر �شراء حمددة وبعد احل�اأوامر �شراء حمددة وبعد احل�شأوامر �شراء حمددة وبعد احل�شأوامر �شراء حمددة وبعد احل�   

ني )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعيةشني )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعيةشني )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية شعار مناف�شعار مناف� عار مناف�شعار مناف�ش أ�اأ�شأ�شأ�

ً

ني )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية

ً

ني )يتم الرتخي�ص بها من اجلمعية

نوياشنوياشنويا شالعامة �شالعامة � (

10( �شركة حممد العثمان للتجارة ( �شركة حممد العثمان للتجارة 

صت �شركة مملوكة لرئي�صت �شركة مملوكة لرئي�ص لواملقاولواملقاول

اهمني ) شاهمني ) شاهمني ) اهمني )  إدارة كبري امل�اإدارة كبري امل�شإدارة كبري امل�شإدارة كبري امل� صجمل�صجمل�ص

ة(شة(شة( ش�شركة العثمان القاب�ش�شركة العثمان القاب�
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مدة العقود طبيعة املعاملةالطرف ذو العالقةاجلهة املتعاقدة
 اسم عضو جملس اإلدارة / كبارإجمايل العقودوالتعامالت

التنفيذيني )أصحاب املصالح(

11( �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.

828٫3

عبد املح�شن بن حممد العثمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة

12( �شركة ول للتاأمني 

يوجد ع�شو جمل�ص الإدارة املنتدب ل�شركة تكوين 

)الأ�شتاذ/ جميل بن عبد اهلل امللحم( ع�شوا يف 

جمل�ص اإدارة �شركة ولء 

التاأمني الطبي على موظفي

 �شركة تكوين 

تاريخ بداية العقد م30/12/2020

تاريخ نهاية العقد  2021/12/29م
3٫165

جميل عبد اهلل امللحم
العضو املنتدب

13( �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.

49٫5
عبد احملسن بن محمد العثمان 

رئيس مجلس اإلدارة

14(ال�شركة الوطنية للتنمية الزراعية 

)نادك(

يوجد ع�شو جمل�ص اإدارة �شركة تكوين )الأ�شتاذ/ 

�شالح بن ح�شن العفالق(  ع�شوا يف جمل�ص اإدارة 

�شركة نادك 

اتفاقية �شراء القوارير وعبوات 
التغليف )يتم الرتخي�ص بها من 

اجلمعية العامة �شنويًا(

تاريخ البداية: 2020/01/01م

تاريخ النتهاء: انتهى العقد يف 

2020/12/31م.

25٫392

صالح بن حسن العفالق 
نائب رئيس مجلس االداراة

15(  ال�شركة م�شنع الأن�شجة املطورة      

)�شاف(

�شركة تابعة متلك فيها تكوين ن�شبة 30% ويوجد فيها 

ع�شو جمل�ص اإدارة تكوين ) الأ�شتاذ جورج ابراهام(

يتم توريد مواد خام ملصنع 
األنسجة املتطورة عن طريق 
تكوين ) ترفع الترخيص من 

اجلمعية العامة(

اتفاقية خدمات تبداأ يف 

2021/07/01 وتنتهي يف 

2022/06/30

116٫799
جورج انطونيو�ص ابراهام 

ع�شو جمل�ص ادارة 

وبخ���اف م���ا ورد اأع���اه، فاإنه ل يوجد حاليًا اأية تعامات جتارية مع اأي من اأع�شاء جمل�ص اإدارتها اأو مدراءها التنفيذيني اأو من ميتلك ح�شة )5%( اأو اأكرث من اأ�شهم ال�شركة اأو اأي من اأقاربهم 

ممن له اأو لهم م�شلحة مادية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة من هذه التعامات، ول توجد اأية �شاحيات تعطي اأي منهم حقًا للت�شويت على هذه التعامات. مبوجب ن�ص املادتني )71 و 72( من نظام 

ال�ش���ركات ومتا�شي���ًا مع �شيا�شة الإف�شاح عن تعار�ص امل�شالح التي تتبناها ال�شركة يف جمال تنظي���م 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 التنفيذيني عن أية مكافآت:
ي لل�شركة على: شي لل�شركة على: شي لل�شركة على:  شا�شا� ا�شا�ش شتن�ص املادة الع�شرون من النظام الأ�شتن�ص املادة الع�شرون من النظام الأ�

با مع عدد شبا مع عدد شبا مع عدد  شأة متنا�شأة متنا� أة متنا�اأة متنا�ا اتحقاق هذه املكافاتحقاق هذه املكاف تحقاق هذه املكافشتحقاق هذه املكافش أن يكون ا�اأن يكون ا�شأن يكون ا�شأن يكون ا� على نة املالية، على نة املالية، على  نة املالية، شنة املالية، ش شو عن ال�شو عن ال� و عن ال�شو عن ال�ش ألف ريال لكل ع�األف ريال لكل ع�شألف ريال لكل ع�شألف ريال لكل ع� صاء جمل�صاء جمل�ص الإدارة مقابل اخلدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع قدرة مائتان  اء جمل�شاء جمل�ش ش)يدفع لأع�ش)يدفع لأع� )1

و.....(شو.....(شو.....( شرها الع�شرها الع� رها الع�شرها الع�ش شات التي يح�شات التي يح� ات التي يح�شات التي يح�ش شاجلل�شاجلل�

أقرتها اجلمعية العامة لل�شركة بتاريخ اأقرتها اجلمعية العامة لل�شركة بتاريخ أقرتها اجلمعية العامة لل�شركة بتاريخ 2020/01/21م  صاء جمل�صاء جمل�ص الإدارة واللجان   والأدارة التنفيذية التي  اء جمل�شاء جمل�ش أع�اأع�شأع�شأع� آت اآت آت  آت اآت اية مكافاية مكاف آت اآت ية مكاف ية مكافشية مكافش شيا�شيا� يا�شيا�ش ش الإدارة مبوجب �ش الإدارة مبوجب � صحيات املخولة ملجل�صحيات املخولة ملجل�ص شا( وبناء على ال�شا( وبناء على ال�شا 2(

ة شة شة  شم مبلغ مائة وخم�شم مبلغ مائة وخم� أة دورية عن العام اأة دورية عن العام اأة دورية عن العام 2021 ارف مكافارف مكاف رف مكافشرف مكافش آت املوافق����ة على �اآت املوافق����ة على �شآت املوافق����ة على �شآت املوافق����ة على � آت املوافق����ة على �ية جلنة الرت�شيحات واملكاف آت املوافق����ة على �اآت املوافق����ة على �اية جلنة الرت�شيحات واملكافاآت املوافق����ة على �ية جلنة الرت�شيحات واملكاف آت املوافق����ة على �اآت املوافق����ة على �ية جلنة الرت�شيحات واملكاف ية جلنة الرت�شيحات واملكافشية جلنة الرت�شيحات واملكافش ش على تو�ش على تو� ًم وبناًءم وبناًء صفق����د ق����رر املجل�����صفق����د ق����رر املجل�����ص يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 2022/02/23

ل املبلغ املقرر وقدره مائتان الف ريال.شل املبلغ املقرر وقدره مائتان الف ريال.شل املبلغ املقرر وقدره مائتان الف ريال. أ�اأ�شأ�شأ� و من شو من شو من  ألف ريال لكل ع�األف ريال لكل ع�شألف ريال لكل ع�شألف ريال لكل ع� وع�شرون 

36 -بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح:
أو اتفاق تنازل خاأو اتفاق تنازل خاأو اتفاق تنازل خاأو اتفاق تنازل خال عام 2021م. أي ترتيبات اأي ترتيبات أي ترتيبات  ل يوجد 

37-بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ومل 
تسدد حتى نهاية الفرتة املالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

أو اتفاق تنازل خاأو اتفاق تنازل خاأو اتفاق تنازل خاأو اتفاق تنازل خال عام 2021. أي ترتيبات اأي ترتيبات أي ترتيبات  ل يوجد 



التقرير السنوي 2021
117

البيان

2021

بيان األسبابوصف موجز لها 
المسدد

المستحق 
حتى 

2020/12/31

 ل يوجد زكاة م�شتحقة-49٫600الزكاة 
النتائج املالية املجمعة لعام2021 

ليوجد عليها زكاة

وفقًا لنظام هيئة الزكاة واجلمارك�شريبة القيمة امل�شافة و �شريبة ا�شتقطاع-966٫181ال�شريبة

معا�ص واأخطار مهنية للعام 2021ا�شرتاكات العاملني يف التاأمينات / نقل كفالة6٫749٫844املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية 

ر�شوم حكوميةالفاتورة املجمعة ور�شوم عن العمالة-1٫200٫827تكاليف تاأ�شريات وجوازات  ومكتب العمل

ر�شوم حفظ �شجل امل�شاهمني -649٫926ال�شوق املالية ال�شعودية – تداول

ر�شوم خدمات مبوجب نظام

 ال�شوق ال�شعودي

ا�شتحقاقات مرتتبة على قر�ص ال�شندوق�شداد اأق�شاط قرو�ص ور�شوم متابعة-11٫500٫000�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

الر�شوم الواجبة على ال�شترياد�شداد ر�شوم جمركية -1٫171٫929اجلمارك ال�شعودية 
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38- بيان بقيمة أية استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة:
الحة املوظفني خالحة املوظفني خال عام 2021م. لحة املوظفني خشلحة املوظفني خش أو احتياطيات ان�شئت مل�اأو احتياطيات ان�شئت مل�شأو احتياطيات ان�شئت مل�شأو احتياطيات ان�شئت مل� تثمارات شتثمارات شتثمارات  أي ا�اأي ا�شأي ا�شأي ا� ل يوجد 

39- إقرارات الشركة:
ناعات مبا يلي:شناعات مبا يلي:شناعات مبا يلي: إدارة �شركة تكوين املتطورة لل�اإدارة �شركة تكوين املتطورة لل�شإدارة �شركة تكوين املتطورة لل�شإدارة �شركة تكوين املتطورة لل� ص يقر جمل�ص يقر جمل�ص أ(اأ(أ(

حيح.شحيح.شحيح. أعدت بال�شكل ال�اأعدت بال�شكل ال�شأعدت بال�شكل ال�شأعدت بال�شكل ال� ابات شابات شابات  شت احل�شت احل� اجاجا جشجش أن �اأن �شأن �شأن � ب(

ليمة ونفذ بفاعلية.شليمة ونفذ بفاعلية.شليمة ونفذ بفاعلية. ش �ش � ص�ص�ص �ش�ش أ�اأ�شأ�شأ� أعد على اأعد على أعد على  أن نظام الرقابة الداخلية اأن نظام الرقابة الداخلية أن نظام الرقابة الداخلية  ب(

لة ن�شاطها.شلة ن�شاطها.شلة ن�شاطها. أي �شك يذكر يف قدرة ال�شركة على موا�اأي �شك يذكر يف قدرة ال�شركة على موا�شأي �شك يذكر يف قدرة ال�شركة على موا�شأي �شك يذكر يف قدرة ال�شركة على موا� أنه  اأنه  اأنه ل يوجد   اج(  اج( 

يف  املنتهية  املالية  السنة  عن  السنوية  املالية  القوائم  على  حتفظات  أية  القانوين  احملاسب  تقرير  يتضمن  مل   -40
2021/12/31م 

ابات غري معدل.شابات غري معدل.شابات غري معدل. أي مراجع احل�اأي مراجع احل�شأي مراجع احل�شأي مراجع احل� نة املالية املنتهية يف شنة املالية املنتهية يف شنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م ، وطبيعة ر شنوية عن ال�شنوية عن ال� نوية عن ال�شنوية عن ال�ش أية حتفظات على القوائم املالية ال�اأية حتفظات على القوائم املالية ال�شأية حتفظات على القوائم املالية ال�شأية حتفظات على القوائم املالية ال� ب القانوين شب القانوين شب القانوين  شمن تقرير املحا�شمن تقرير املحا� من تقرير املحا�شمن تقرير املحا�ش شمل يت�شمل يت�

41- ال توجد توصية من جملس اإلدارة بتغيري مراجع احلسابات قبل انتهاء الفرتة املعني من أجلها.
أجلهااأجلهاأجلها ابات قبل انتهاء الفرتة املعني من شابات قبل انتهاء الفرتة املعني من شابات قبل انتهاء الفرتة املعني من  ش الإدارة بتغيري مراجع احل�ش الإدارة بتغيري مراجع احل� صية من جمل�صية من جمل�ص ية من جمل�شية من جمل�ش ش توجد تو�ش توجد تو� ل
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مو ويل عهده الأمني ،  وحكومتنا الر�شيدة شمو ويل عهده الأمني ،  وحكومتنا الر�شيدة شمو ويل عهده الأمني ،  وحكومتنا الر�شيدة  إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني و�اإىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني و�شإىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني و�شإىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني و� أن يتقدم بوافر ال�شكر اأن يتقدم بوافر ال�شكر أن يتقدم بوافر ال�شكر والعرفان  الإدارة  صيطيب ملجل�صيطيب ملجل�ص

ؤازرة مل�شاريع وؤازرة مل�شاريع وؤازرة مل�شاريع  وادية ململكتنا الغالية مبا تقدمه من دعم وموادية ململكتنا الغالية مبا تقدمه من دعم وم ادية ململكتنا الغالية مبا تقدمه من دعم ومشادية ململكتنا الغالية مبا تقدمه من دعم ومش شقت�شقت� اهم ب�شكل فاعل يف عجلة التنمية اشاهم ب�شكل فاعل يف عجلة التنمية اشاهم ب�شكل فاعل يف عجلة التنمية ال شات الدولة التي ت�شات الدولة التي ت� ات الدولة التي ت�شات الدولة التي ت�ش ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و إىل كافة ماإىل كافة موإىل كافة موإىل كافة م إىل كافة مو إىل كافة مو

ناعات واحدة منها.شناعات واحدة منها.شناعات واحدة منها. شناعات التحويلية التي تعد �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات التحويلية التي تعد �شركة تكوين املتطورة لل� ناعات التحويلية التي تعد �شركة تكوين املتطورة لل�شناعات التحويلية التي تعد �شركة تكوين املتطورة لل�ش شال�شال�

وال�شكر  ال�شركة،  لنا خلدمة  وال�شكر أولوها  ال�شركة،  لنا خلدمة  وال�شكر اأولوها  ال�شركة،  لنا خلدمة  أولوها  التي  الثقة  الثقة شتثمرين فيها على  الثقة شتثمرين فيها على  تثمرين فيها على  وامل� ال�شركة  ال�شركة وامل�شاهمي  شاهمي  وامل�ش ال�شركة  ال�شركة وامل�شاهمي  اهمي  الإدارة تقدمي �شكره جلميع م� الإدارة تقدمي �شكره جلميع م�ش  ش  صر جمل�صر جمل�ص ر جمل�شر جمل�ش ي�شكما ي� شكما 

أدية مهامهم وواجباتهم.اأدية مهامهم وواجباتهم.اأدية مهامهم وواجباتهم. اة التي بذلوها يف تاة التي بذلوها يف ت ة التي بذلوها يف تشة التي بذلوها يف تش شول لكافة العاملني بال�شركة على جهودهم املخل�شول لكافة العاملني بال�شركة على جهودهم املخل� ول لكافة العاملني بال�شركة على جهودهم املخل�شول لكافة العاملني بال�شركة على جهودهم املخل�ش شمو�شمو�

واهلل املوفق،،،

صجمل�صجمل�ص الدارة

وخـتـامــًا : 
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