
شركة مساهمة سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم 391/ق بتاريخ 1431/12/28هـ )املوافق 2010/12/4م (  فترة االكتتاب من يوم اإلثنني 1433/2/22هـ )املوافق 2012/1/16م( إلى يوم األحد 1433/2/28هـ

)املوافق 2012/01/22م(

شركة تكوين املتطورة للصناعات )ويشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »تكوين« ( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في اململكة العربية السعودية مبوجب القرار الوزاري رقم )391/ق( بتاريخ 1431/12/28هـ  )املوافق 2010/12/4م( 

وسجل جتاري رقم 2051044381 الصادر بتاريخ 1432/1/9هـ )املوافق2010/12/15م( من مدينة اخلبر ويبلغ رأس مال الشركة 300,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 30,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت 

سعودية للسهم. تعود جذور تكوين إلى تاريخ 1414/5/5هـ )املوافق 1993/10/21م( عندما مت إنشاء فرع مؤسسة باسم مصنع العثمان للمنتجات البالستيكية على يد مؤسسها محمد عبد الله زيد العثمان برأس مال وقدره 1,000,000 

ريال سعودي. وفي 1422/2/6هـ )املوافق 2001/4/30م( حتول فرع مؤسسة مصنع العثمان للمنتجات البالستيكية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال يبلغ  32,000,000 ريال، حتت مسمى شركة العثمان للمنتجات البالستيكية 

)»بالستيكو«(. وفي 1431/10/25هـ )املوافق 2010/10/04م( مت زيادة رأس املال إلى 97,539,000 ريال سعودي وذلك من خالل استحواذ شركة بالستيكو على 99% من شركة صناعة العبوات الفائقة احملدودة )»ألتراباك«( بالقيمة 

الدفترية ومن خالل االستحواذ على 53% في شركة مصنع األنسجة املتطورة )»ساف«( بالقيمة الدفترية وبالتالي زيادة حصتها من 46% إلى 99% في شركة مصنع األنسجة املتطورة  )»ساف«(.  وبتاريخ 1431/12/28هـ )املوافق 

2010/12/04م( حتولت الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة ومت تعديل اسمها لتصبح شركة تكوين املتطورة للصناعات، ومت رفع رأس مالها في 1432/2/6هـ )املوافق 2011/1/10م( إلى 300,000,000 ريال سعودي. 

 سيكون الطرح األولي لالكتتاب العام في أسهم الشركة )»االكتتاب«( لعدد )9,000,000( تسعة ماليني سهم )»أسهم االكتتاب« وكل منها »سهم االكتتاب«( بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية مدفوعة بالكامل. وسيكون سعر 

الطرح )26( ريال سعودي للسهم الواحد. ومتثل أسهم االكتتاب مبجملها 30% من رأس املال املصدر للشركة، ويقتصر االكتتاب في األسهم على:

الشريحة )أ(: املستثمرون من املؤسسات: وتشمل مجموعة من املؤسسات )ويشار إليها مجتمعة »باملؤسسات املكتتبة«( التي خاطبها مدير سجل اكتتاب املؤسسات بعد التشاور مع الشركة واملساهمني البائعني بحسب معايير خاصة محددة 

مسبقًا من قبل هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية، واملشار إليهابـ )»الهيئة«(. ُخصص للمؤسسات املكتتبة  )9,000,000( تسعة ماليني سهم متثل )100%(  مائة باملائة من إجمالي أسهم االكتتاب املطروحة على اجلمهور. علمًا 

أنه في حال اكتتاب األفراد )املعرفون في الشريحة )ب( أدناه( في األسهم املطروحة لالكتتاب، يحق ملدير سجل اكتتاب املؤسسات، بعد احلصول على موافقة الهيئة، تخفيض عدد األسهم املخصصة للمؤسسات املكتتبة حتى أربعة ماليني 

وخمسمائة ألف سهم )4,500,000( متثل خمسون باملائة )50%( من إجمالي أسهم االكتتاب املطروحة على اجلمهور. 

الشريحة )ب( املستثمرون من األفراد: ويشمل ذلك األشخاص السعوديون الطبيعيون، مبا في ذلك املرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصاحلها )يشار إليه منفردًا بـ 

»املكتتب« ومجتمعني بـ »املكتتبني«(. ويعد االكتتاب الغيًا ملن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وسُيخصص للمستثمرين األفراد بحد أقصى )4,500,000( أربعة ماليني وخمسمائة 

ألف سهم متثل )50%(  خمسون باملائة من إجمالي أسهم االكتتاب املطروحة على اجلمهور. وفي حال عدم اكتتاب األفراد بكامل األسهم املخصصة لهم، يحق ملدير سجل اكتتاب املؤسسات، بعد احلصول على موافقة الهيئة، تخفيض عدد 

األسهم املخصصة للمستثمرين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي مت االكتتاب بها من قبلهم.

وسيتم بيع أسهم االكتتاب من قبل مساهمي الشركة املشار إليهم في الصفحة )ل( )يشار إليهم مجتمعني بـ »املساهمني البائعني«( والذين كانوا ميلكون قبل طرح األسهم لالكتتاب )100%( من أسهم الشركة. وسيمتلك املساهمون البائعون 

نسبة )70%( سبعني باملائة من األسهم بعد اكتمال االكتتاب، وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة في الشركة. وستعود متحصالت االكتتاب للمساهمني البائعني وفقًا لنسبة ملكية كل منهم  لألسهم املطروحة لالكتتاب، ولن تستلم الشركة أي 

من متحصالت االكتتاب. وقد مت التعهد بالتغطية لكامل أسهم االكتتاب )راجع قسم »التعهد بالتغطية«(. وسيخضع املساهمون البائعون لفترة حظر متنعهم من بيع أسهمهم لفترة ستة أشهر من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق املالية 

كما هو موضح في الصفحة )ي(. 

يبدأ االكتتاب في يوم اإلثنني 1433/2/22هـ )املوافق 2012/1/16م( ويستمر ملدة 7 أيام شاملًة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم األحد 1433/2/28هـ )املوافق 2012/1/22م( )»فترة االكتتاب«(. ميكن 

تقدمي طلبات االكتتاب في أي من فروع اجلهات املستلمة )»اجلهات املستلمة«(  خالل فترة االكتتاب. وميكن للمستثمرين من املؤسسات )»املؤسسات املكتتبة«( االكتتاب في األسهم املطروحة من خالل مدير 

سجل اكتتاب املؤسسات خالل القيام بعملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على املستثمرين األفراد.

يجب على املستثمرين األفراد االكتتاب بـ )10( عشرة أسهم كحد أدنى. كما أن احلد األقصى لكل مكتتب هو )250,000( مائتني وخمسني ألف سهم. إن احلد األدنى للتخصيص 

هو )10( عشرة أسهم لكل مكتتب، وسيتم تخصيص ما يتبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب- إن وجدت- على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي 

األسهم املطلوب االكتتاب فيها. وإذا جتاوز عدد املكتتبني )450.000( أربعمائة وخمسون ألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص 

بالتساوي على عدد املكتتبني. وفي حال جتاوز عدد املكتتبني )4,500,000( أربعة ماليني وخمسمائة ألف مكتتب فسوف يتم التخصيص حسب ما تقرره الهيئة. 

وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب - إن وجد- إلى املكتتبني دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو اجلهات املستلمة. وسوف يتم اإلعالن عن 

عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم 1433/3/6هـ املوافق 2012/1/29م. )راجع صفحة »تواريخ مهمة للمكتتبني«( و)قسم «شروط و 

تعليمات االكتتاب - االكتتاب«( في هذه النشرة. 

سوف تكون أسهم الشركة من فئة واحدة تضم أسهم املساهمني املؤسسني وأسهم االكتتاب، وال يعطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية، 

حيث يعطي كل سهم حامله احلق في صوت واحد. ويحق لكل مساهم )»املساهم« و »املساهمون«( ميتلك )20( عشرين سهمًا على 

األقل حضور اجتماعات اجلمعية العامة )»اجتماع اجلمعية العامة«( والتصويت فيها. وستستحق األسهم املطروحة لالكتتاب 

أي أرباح تعلنها الشركة بعد بداية فترة االكتتاب والسنوات املالية التي تليها )راجع قسم »سياسة توزيع األرباح«(.  ال 

يوجد سوق ألسهم الشركة سواء داخل اململكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد 

تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل األسهم في القائمة الرسمية. ومتت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه 

ومت استيفاء كافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة. وقد مت احلصول على جميع املوافقات الرسمية 

الالزمة للقيام بعملية طرح األسهم. ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق املالية السعودية 

النظامية ذات  املتطلبات  االنتهاء من عملية تخصيص األسهم وجميع  بعد  في وقت قريب 

العربية  اململكة  ملواطني  للمكتتبني«(. وسيسمح  مهمة  »تواريخ  )راجع صفحة  العالقة 

وللشركات  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  ومواطني  فيها  واملقيمني  السعودية 

والبنوك وصناديق االستثمار السعودية واخلليجية بالتداول في األسهم بعد 

بداية تداول األسهم في السوق. يجب دراسة قسمي »إشعار هام« 

أي  اتخاذ  قبل  هذه  اإلصدار  نشرة  في  املخاطرة«  و»عوامل 

قرار باالستثمار في أسهم االكتتاب مبوجب هذه النشرة.

نشرة اإلصدار
طرح 9,000,000 سهم عادي تمثل 30% من رأس مال شركة تكوين المتطورة للصناعات وذلك من خالل االكتتاب العام بسعر 26 ريال سعودي للسهم.

الجهات المستلمة

مدير اإلكتتاب ومتعهد تغطية 
اإلكتتاب الرئيس

متعهد تغطية اإلكتتاب المساعد

المستشار المالي ومدير سجل إكتتاب المؤسسات 
ومتعهد تغطية اإلكتتاب المساعد

حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية، واملشار إليها بـ )»الهيئة«(. 

ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )ج( مجتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ويؤكدون، حسب 

علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى احلد املعقول، أنه ال توجد أية وقائع أو معلومات أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة 

واردة فيها مضللة، وال تتحمل الهيئة والسوق املالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من 

أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1433/2/17 هـ )املوافق 2012/1/11م(

شركة تكوين المتطورة للصناعات



حتتوي نشرة اإلصدار هذه على تفاصيل كاملة حول املعلومات املتعلقة بشركة تكوين املتطورة للصناعات وباألسهم املطروحة لالكتتاب. وسوف يعامل املستثمرون الذين يتقدمون 

بطلبات لالكتتاب في األسهم املطروحة على أساس املعلومات الواردة في هذه النشرة والتي ميكن احلصول على نسخ منها من مدير االكتتاب واجلهات املستلمة أو من موقع 

.)www.cma.org.sa( أو موقع هيئة السوق املالية )www.takweenai.com( الشركة على اإلنترنت

عينت الشركة مورغان ستانلي السعودية )يشار إليها فيما بعد »مورغان ستانلي السعودية« أو »املستشار املالي«( كمستشار مالي لها فيما يختص باالكتتاب باإلضافة إلى 

دورها كمدير لسجل اكتتاب املؤسسات ومتعهد تغطية االكتتاب املساعد )»متعهد تغطية االكتتاب املساعد«(. كما مت تعيني شركة األهلي كابيتال كمدير لالكتتاب ومتعهد تغطية 

االكتتاب الرئيس )»مدير االكتتاب ومتعهد تغطية االكتتاب الرئيس«(. و كما مت تعيني شركة الرياض املالية كمتعهد تغطية االكتتاب املساعد )»متعهد تغطية االكتتاب املساعد«(.

وحتتوي نشرة اإلصدار هذه على تفاصيل مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة )واملشار إليها بـ »الهيئة«(. ويتحمل 

أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعني ومنفردين، كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء الدراسات 

املمكنة وإلى احلد املعقول، أنه ال توجد أية حقائق أو معلومات أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أية إفادة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق 

املالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج 

عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها. وقد أجرت الشركة التحريات املعقولة للتأكد من صحة املعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها، 

علما بأن جزءًا كبيرًا من املعلومات الواردة عن السوق والقطاع مأخوذة من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى مورغان ستانلي السعودية أو أي من مستشاري الشركة 

املذكورين في الصفحة )هـ( أي سبب لالعتقاد بأن املعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من املعلومات الواردة 

في هذه النشرة عن السوق والقطاع. وعليه، فإنه ال يوجد أي تأكيد بشأن صحة أي من هذه املعلومات أو اكتمالها.

إن املعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ صدورها عرضة للتغيير، وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق بالوضع املالي للشركة، وميكن لقيمة أسهم االكتتاب أن تتأثر بشكل 

سلبي بالتطورات املستقبلية املتعلقة بعوامل التضخم والتكاليف املالية ومعدالت الفائدة والضرائب أو أية عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة، 

وال ينبغي اعتبار تقدمي نشرة اإلصدار هذه أو أية معلومات شفهية أو خطية تتعلق بأسهم االكتتاب على أنها وعد أو إقرار بتحقيق أية مبيعات أو نتائج أو أحداث مستقبلية. 

كذلك ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو املساهمني البائعني )املذكورين في الصفحة »ل« من هذه النشرة( أو أي من 

مستشاريهم، للمشاركة في االكتتاب. و تعتبر املعلومات الواردة في هذه النشرة هي ذات طبيعة عامة ومت إعدادها دون األخذ في احلسبان أية أهداف استثمارية أو وضع مالي 

أو أية احتياجات استثمارية ألي شخص يقدم طلبًا لالكتتاب في أسهم االكتتاب، ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم االكتتاب مسؤولية 

احلصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص الطرح لتقييم مدى مالئمة املعلومات الواردة في هذه النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية اخلاصة به.

إن هذا االكتتاب موجه إلى:
)أ( املستثمرين من املؤسسات )»املؤسسات املكتتبة«( التي مت االتصال بها من قبل مدير سجل اكتتاب املؤسسات.

)ب( األشخاص السعوديني مبا في ذلك املرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصاحلها ويعد الغيًا من 

اكتتب باسم مطلقته. وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب في أي دولة أخرى غير اململكة العربية السعودية. ويطلب املساهمون البائعون وأعضاء مجلس اإلدارة ومدير االكتتاب 

من متلقي هذه النشرة التعرف على أية قيود نظامية تتعلق بهذا الطرح وبيع أسهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.

 

معلومات عن السوق والقطاع
إن املعلومات الواردة في قسم السوق مستمدة من تقارير أعدتها شركة إيراس للخدمات االستشارية حصريًا لصالح الشركة. وال متتلك شركة إيراس احملدودة )»إيراس«( وال 

أي من شركاتها التابعة وال أي من مساهميها أو مدرائها أو أقاربهم أسهمًا، أو مصلحة مهما كان نوعها في املصدر أو أي تابع له. وقد أعطت إيراس موافقتها اخلطية على 

استعمال بياناتها وبحوثها السوقية بأية طريقة كانت في هذه النشرة، ولم يتم سحب تلك املوافقة.

إيراس من الشركات التي تقوم بتقدمي االستشارات املهنية لشركات القطاعني العام واخلاص العاملة في العديد من املجاالت والقطاعات املختلفة. وتأسست إيراس عام 1987م 

ويقع املقر الرئيسي لها في لندن باململكة املتحدة، ويعمل لديها حاليًا 31 موظفًا.

المعلومات المالية
قامت إدارة الشركة بإعداد القوائم املالية املوحدة املراجعة للفترة املنتهية بتاريخ  30 يونيو 2011م و 31 ديسمبر 2010م، والقوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في 30 

سبتمبر 2011م. و القوائم املالية االفتراضية املراجعة للسنوات املالية املنتهية 2009م و 2008م، واإليضاحات املرفقة التي مت مراجعتها من قبل شركة ديلويت آند توش بكر 

أبواخلير وشركاهم )»ديلويت«( )Deloitte( وفقًا ملعايير احملاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني، وتقوم الشركة بإصدار بياناتها املالية بالريال السعودي. 

إشعار هام

أ



التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد مت إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف التشغيل املستقبلية عن االفتراضات املستخدمة، وبالتالي فإنه ال 

يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات.

متثل بعض التوقعات الواردة في نشرة اإلصدار »إفادات مستقبلية«. ويستدل على هذه اإلفادات املستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل »تعتزم« أو »تقدر« أو »يتوقع« 

أو »من املمكن« أو »سوف« أو »ينبغي« أو »متوقع« أو »قد« أو »يعتقد« أو الصيغ النافية لهذه املفردات وغيرها من املفردات املقاربة أو املشابهة لها في املعنى. وتعكس هذه 

اإلفادات وجهة نظر الشركة احلالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضمانًا لألداء املستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلجنازات 

أو النتائج التي حتققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعًا صراحًة أو ضمنيًا في اإلفادات املذكورة. وقد مت استعراض بعض املخاطر أو العوامل التي 

ميكن أن تؤدي إلي مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى من النشرة )راجع قسم »عوامل املخاطرة«( وفيما لو حتقق أي واحد أو أكثر من هذه املخاطر أو األمور 

غير املتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي مت االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك املوضحة في هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم، تلتزم شركة تكوين املتطورة للصناعات بتقدمي نشرة إصدار تكميلية لهيئة السوق املالية إذا تبني للشركة في أي وقت بعد 

موافقة هيئة السوق املالية على نشرة اإلصدار وقبل تسجيل أسهمها في القائمة الرئيسية: )أ( حدوث أي تغيير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة أو في أي مستند 

مطلوب مبوجب قواعد التسجيل واإلدراج، أو )ب( ظهور أي مسائل إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها في هذه النشرة. وفيما عدا احلالتني املذكورتني، فإن شركة تكوين 

املتطورة للصناعات ال تعتزم حتديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق أو اإلفادات املستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو 

حوادث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر األخرى، واألمور غير املتيقنة واالفتراضات، فإن توقعات األحداث والظروف املستقبلية املبينة في هذه النشرة قد ال 

حتدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال حتدث إطالقًا. وعليه فإنه يجب على املستثمرين احملتملني فحص جميع اإلفادات املستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم 

االعتماد على اإلفادات املستقبلية بشكل أساسي. 

ب



شركة تكوين المتطورة للصناعات
اخلبر/ طريق امللك فيصل بن عبدالعزيز -  مبنى بوابة األعمال - جناح 1 -  مكتب رقم 109 

ص ب 2500 اخلبر 31952

هاتف :  0440 849 / 0550 849 / 3300 849 3 966+

فاكس: 2200 849 3 966+

 www.takweenai.com :املوقع االلكتروني

 info@takweenai.com :البريد االلكتروني

ممثل الشركة المعتمد لدى هيئة السوق المالية
عبد اهلل محمد العثمان )رئيس مجلس اإلدارة(

اخلبر/ طريق امللك فيصل بن عبدالعزيز -  مبنى بوابة األعمال - جناح 1 -  مكتب رقم 109

ص ب 2500 اخلبر 31952

هاتف:   0440 849 / 0550 849 / 3300 849 3 966+

فاكس: 2200 849 3 966+

abdullah.alothman@takweenai.com :البريد االلكتروني

سكرتير مجلس اإلدارة
عبدالعزيز محمد السعدون

اخلبر/ طريق امللك فيصل بن عبدالعزيز -  مبنى بوابة األعمال - جناح 1 -  مكتب رقم 109 

ص ب 2500 اخلبر 31952

هاتف   0440 849 / 0550 849 / 3300 849 3 966+

فاكس: 2200 849 3 966+

aalsaadoun@takweenai.com  :البريد االلكتروني

مسؤول عالقات مالك األسهم
عبدالعزيز محمد السعدون

اخلبر/ طريق امللك فيصل بن عبدالعزيز -  مبنى بوابة األعمال - جناح 1 -  مكتب رقم 109 

ص ب 2500 اخلبر 31952

هاتف:   0440 849 / 0550 849 / 3300 849 3 966+

فاكس: 2200 849 3 966+

aalsaadoun@takweenai.com :البريد االلكتروني

عنوان الشركة

دليل الشركة
تدار الشركة حاليًا من قبل مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء. ويتكون مجلس إدارة الشركة من السادة التالية أسماؤهم:

مجلس إدارة الشركة

املصدر: الشركة

مستقل / غير مستقلتنفيذي / غير تنفيذيالصفةأعضاء مجلس اإلدارة 

غير مستقلغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةعبداهلل محمد العثمان

عبد المحسن محمد العثمان
عضو مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب
غير مستقلتنفيذي

غير مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةخالد عبد الرحمن الراجحي

غير مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة جورجس الخوري أبراهام

مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعبد العزيز صالح الربدي

مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةموسى عبدالمحسن الموسى

مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةالدكتور/ سليمان عبد العزيز التويجري

ج



مسجل األسهم 
700 أبراج التعاونية، البرج الشمالي

طريق امللك فهد

 ص.ب 60612 الرياض 11555 

اململكة العربية السعودية

هاتف: 1200 218 1 966+

فاكس: 1220 218 1 966+

www.tadawul.com.sa :املوقع االلكتروني

العالقات التجارية للشركة مع البنوك
للشركة عالقات مصرفية كما في تاريخ نشرة اإلصدار مع كل من البنوك التالية:

البنك السعودي البريطاني )ساب(
ص ب 9084 الرياض 11413 اململكة العربية السعودية

هاتف: 0677 405 1 966+ 

فاكس: 0660 405 1 966+

www.sabb.com :املوقع االلكتروني

مجموعة سامبا المالية
ص ب 833 الرياض 11421 اململكة العربية السعودية

هاتف: 4770 477 1 966+ 

فاكس: 9402 477 1 966+ 

www.samba.com :املوقع االلكتروني

بنك الرياض
ص ب 22622 الرياض 11614 اململكة العربية السعودية

هاتف: 3030 401 1 966+ 

فاكس: 3030 404 1 966+ 

www.riyadbank.com :املوقع االلكتروني

البنك السعودي الفرنسي
 ص ب 56006 الرياض 11554

 اململكة العربية السعودية

هاتف: 9999 289 1 966+

فاكس: 2311 404 1 966+ 

 www.alfransi.com.sa :املوقع االلكتروني

البنك األهلي التجاري
ص ب 3555 جدة 21481

اململكة العربية السعودية

هاتف: 4999 646 2 966+ 

فاكس: 6468 644 2 966+ 

 www.alahli.com :املوقع االلكتروني

البنك العربي الوطني
ص ب 9802 الرياض 11423

اململكة العربية السعودية

هاتف: 9000 402 1 966+ 

فاكس: 7747 402 1 966+ 

 www.anb.com.sa :املوقع االلكتروني

د



المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات 
ومتعهد التغطية المساعد

شركة مورغان ستانلي السعودية 
الطابق العاشر، مبنى الراشد

ص.ب 66633 

الرياض 11586

اململكة العربية السعودية

هاتف:  7000 218 1 966+

فاكس: 7085 218 1 966+

www.morganstanley.com
projectbottles@morganstanley.com:البريد االلكتروني

مدير االكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس 

شركة األهلي كابيتال   
شارع املعذر - برج ب - الطابق 3

ص ب 22216 

الرياض  11495

اململكة العربية السعودية

هاتف:  9376  299  1  966+

فاكس:  9380  299  1  966+

www.ncbc.com :املوقع االلكتروني

مستشار دراسات السوق

 

إيراس المحدودة
6/4 كانفيلد بليس

لندن NW63BT اململكة املتحدة

هاتف: 1455 7625 20 44+

فاكس: 1246 7625 20 44+

www.erasconsulting.eu :املوقع االلكتروني

المستشار القانوني
 

مكتب المحامي محمد آل الشيخ للمحاماة 
بالتعاون مع الثم آند واتكنز

أبراج التطوير - برج )1( - الدور السابع

طريق امللك فهد

ص.ب 17411 

الرياض 11484 اململكة العربية السعودية

هاتف : 2500 207 1 966+

فاكس : 2577 207 1 966+

www.lw.com

مستشار العناية المهنية المالي
 

	  
وترهاوس  برايس  أعضاء  أحد  وشركاه،  الجريد 

كوبرز
ص.ب 8282 الرياض 11482

طريق امللك فهد

اململكة العربية السعودية

هاتف: 4240 465 1 966+

فاكس: 1663 465 1 966+

www.pwc.com.sa:املوقع االلكتروني

مراجع الحسابات

ديلويت آند توش
بكر أبو اخلير وشركاهم محاسبون قانونيون

ABT مبنى

ص ب 182 اخلبر 31411

اململكة العربية السعودية

هاتف: 3937 887 3 966+

فاكس: 3931 887 3 966+

www.deloitte.com:املوقع االلكتروني

المستشارون

تنبيه: )جميع اجلهات املذكورة أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة وفي هذا السياق ولم يتم سحب هذه املوافقة. وجتدر اإلشارة 

إلى أن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها أو أي من أقربائهم الميلكون أسهمًا أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو أي تابع لها(

بنك البالد
ص ب 140 الرياض 11411

اململكة العربية السعودية

هاتف: 8888 479 1 966+ 

فاكس: 8898 479 1 966+ 

 www.bankalbilad.com :املوقع االلكتروني

البنك السعودي الهولندي
ص ب 1467 الرياض 11431

اململكة العربية السعودية

هاتف: 0288 402 1 966+ 

فاكس: 1104 402 1 966+ 

 www.shb.com.sa :املوقع االلكتروني

هـ



و

مدير االكتتاب و متعهد تغطية االكتتاب الرئيس
 

شركة األهلي كابيتال   
شارع املعذر - برج ب - الطابق 3

ص ب 22216 

الرياض  11495

اململكة العربية السعودية

هاتف:  9376  299  1  966+

فاكس:  9380  299  1  966+

www.ncbc.com :املوقع االلكتروني

متعهد تغطية  االكتتاب المساعد 

مورغان ستانلي السعودية 
الطابق العاشر، مبنى الراشد

ص.ب 66633 

الرياض 11586

اململكة العربية السعودية

هاتف:  7000 218 1 966+

فاكس: 7085 218 1 966+

  www.morganstanley.com :املوقع االلكتروني

 projectbottles@morganstanley.com:البريد االلكتروني

متعهد تغطية االكتتاب المساعد

الرياض المالية   
طريق امللك عبد العزيز

ص ب 21116 

الرياض 11475

اململكة العربية السعودية

هاتف:  6800 203 1  966+

فاكس:  2595 494 1  966+

www.riyadcapital.com :املوقع االلكتروني

متعهدي تغطية االكتتاب 



الجهات المستلمة

البنك السعودي البريطاني )ساب(

 

شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد

ص ب 9084 الرياض 11413 اململكة العربية السعودية

هاتف: 0677 405 1 966+ 

فاكس: 0660 405 1 966+

www.sabb.com :املوقع االلكتروني

مجموعة سامبا المالية

 

طريق امللك عبدالعزيز

ص ب 833 الرياض 11421 اململكة العربية السعودية

هاتف: 4770 477 1 966+ 

فاكس: 9402 479 1 966+ 

www.samba.com :املوقع االلكتروني

بنك الرياض

طريق امللك عبدالعزيز

ص ب 22622 الرياض 11614 اململكة العربية السعودية

هاتف: 3030 401 1 966+ 

فاكس: 2618 404 1 966+ 

www.riyadbank.com :املوقع االلكتروني

البنك السعودي الفرنسي
 

شارع املعذر

ص ب 56006 الرياض 11554 اململكة العربية السعودية

هاتف: 2222 404 1 966+

فاكس: 2311 404 1 966+ 

 www.alfransi.com.sa :املوقع االلكتروني

البنك األهلي التجاري
 

طريق امللك عبدالعزيز

ص ب 3555 جدة 21481 اململكة العربية السعودية

هاتف: 3333 649 2 966+ 

فاكس: 7426 643 2 966+ 

 www.alahli.com :املوقع االلكتروني

البنك العربي الوطني

 

شارع امللك فيصل

ص ب 9802 الرياض 11423 اململكة العربية السعودية

هاتف: 9000 402 1 966+ 

فاكس: 7747 402 1 966+ 

 www.anb.com.sa :املوقع االلكتروني

البنك السعودي الهولندي

 

شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد

ص ب 1467 الرياض 11431 اململكة العربية السعودية

هاتف: 0288 401 1 966+ 

فاكس: 1104 403 1 966+ 

 www.shb.com.sa :املوقع االلكتروني

مصرف الراجحي
 

شارع العليا العام

ص ب 28 الرياض 11411 اململكة العربية السعودية

هاتف: 9922 462 1 966+

فاكس: 4311 462 1 966+

www.alrajhibank.com.sa :املوقع االلكتروني

ز



ح

ملخص االكتتاب

الشركة

شركة تكوين المتطورة للصناعات هي شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 391/ق بتاريخ 
1431/12/28هـ الموافق 2010/12/04م.

مصنع  باسم  مؤسسة  فرع  إنشاء  تم  عندما  1993/10/21م(  )الموافق  1414/5/5هـ  بتاريخ  تكوين  تأسست 
العثمان للمنتجات البالستيكية على يد مؤسسها محمد عبد اهلل زيد العثمان برأس مال وقدره 1,000,000 ريال 
سعودي. وفي 1422/02/06هـ )الموافق 2001/04/30م( تحولت  إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال يبلغ  
1431/12/28هـ  وبتاريخ  »بالستيكو«.  البالستيكية  للمنتجات  العثمان  شركة  مسمى  تحت  ريال،   32,000,000
شركة  لتصبح  اسمها  تعديل  وتم  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  الشركة  تحولت  2010/12/04م(  )الموافق 
تكوين المتطورة للصناعات. وفي 1432/02/06هـ )الموافق 2011/01/10م( تم زيادة رأس مال تكوين إلى 300,000,000 

ريال سعودي

نشاط الشركة

األنسجة  مصنع  شركة  لها:  التابعتين  والشركتين  )"تكوين"(،  للصناعات  المتطورة  تكوين  شركة  تقوم 
الثالثة  مصانعهم  خالل  من  )"ألتراباك"(،  المحدودة  الفائقة  العبوات  صناعة  وشركة  )"ساف"(  المتطورة 
المنسوجة  غير  واألقمشة  البالستيكية  التغليف  منتجات  وبيع  بتصنيع  السعودية،  العربية  المملكة  في 
لمجموعة متنوعة من العمالء الخليجيين والدوليين. وتبيع الشركة منتجات التغليف البالستيكية التي 
الخفيفة،  والمشروبات  والعصائر  واألطعمة  األلبان  صناعات  مثل  متنوعة  صناعية  قطاعات  إلى  تصنعها 

فيما تبيع الشركة منتجاتها من األقمشة غير المنسوجة إلى القطاعين الطبي والصحي 

رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة )300,000,000( ثالثمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى )30,000,000( ثالثين مليون سهم 

عادي بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت للسهم الواحد

االكتتاب 
طرح 9,000,000 سهم عادي من أسهم رأس مال الشركة والمدفوع القيمة بالكامل تمثل 30% من رأس مال 

الشركة عن طريق االكتتاب العام

26 ريال سعودي للسهم الواحدسعر الطرح 

10 ريال سعودي للسهم الواحدالقيمة االسمية 

30,000,000سهمعدد األسهم المصدرة 

عدد األسهم المطروحة 
لالكتتاب

9,000,000 سهم

نسبة أسهم االكتتاب 
لألسهم المصدرة

%30

القيمة اإلجمالية ألسهم 
االكتتاب بسعر الطرح 

234 مليون ريال سعودي



المستثمرون األفراد 
المصرح لهم االكتتاب

يشمل ذلك األشخاص السعوديين الطبيعيين، ويجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
أرملة  أو  مطلقة  أنها  مايثبت  تقدم  أن  على  لصالحها  بأسمائهم  تكتتب  أن  سعودي  غير  زوج  من  قصر 
ومايثبت أمومتها لألوالد القصر، ويعد االكتتاب الغيًا لمن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية 

من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب

كيفية التقدم بطلب 
االكتتاب للمستثمرين 

األفراد

وعلى  المستلمة،  والجهات  االكتتاب  مدير  لدى  االكتتاب  فترة  أثناء  االكتتاب  طلبات  نماذج  توفير  سيتم 
الموقع اإللكتروني لمدير االكتتاب. ويمكن أيضًا االكتتاب عن طريق االنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة 
الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الذين سبق أن 
اشتركوا في االكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة أن: )1( يكون للمكتتب حساب لدى الجهة المستلمة الذي 
يقدم هذه الخدمات، و)2( أال تكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب منذ 

اكتتابه في طرح جرى حديثًا

عدد األسهم المطروحة 
للمستثمرين األفراد

)4,500,000( أربعة ماليين وخمسمائة ألف سهم كحد أقصى تمثل )50%( خمسون بالمائة من إجمالي أسهم 
االكتتاب

الحد األدنى لالكتتاب 
لشريحة األفراد 

10 أسهم

قيمة الحد األدنى لالكتتاب 
لشريحة األفراد 

260 ريال سعودي

الحد األقصى لالكتتاب 
لشريحة األفراد 

250,000 سهم

قيمة الحد األقصى 
لالكتتاب لشريحة األفراد 

6٫5 مليون ريال سعودي

عدد أسهم االكتتاب 
المتعهد بتغطيتها 

9,000,000 سهم

إجمالي المبلغ المتعهد 
بتغطيته 

234 مليون ريال سعودي 

تخصيص أسهم االكتتاب 
لألفراد

)الموافق  1433/3/6هـ  األحد  يوم  أقصاه  موعد  في  الفائض  ورد  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن  يتم  سوف 
2012/1/29م(. وفي حال زاد عدد األسهم المكتتب بها عن األسهم المطروحة لالكتتاب، فسيتم تخصيص 
)10( عشرة أسهم لكل مكتتب كحد أدنى، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم االكتتاب- إن وجدت- على 
وإذا  فيها.  االكتتاب  المطلوب  األسهم  إجمالي  إلى  مكتتب  كل  طلبه  ما  نسبة  على  بناًء  تناسبي  أساس 
تجاوز عدد المستثمرين األفراد )450,000( أربعمائة وخمسين ألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى 
بالتساوي  األفراد  المستثمرين  شريحة  في  لالكتتاب  المطروحة  األسهم  تخصيص  وسيتم  للتخصيص 
فيما بين المكتتبين. وإذا تجاوز عدد المكتتبين )4,500,000( أربعة ماليين وخمسمائة ألف مكتتب فسيتم 

التخصيص بحسب ما تقرره الهيئة

عدد األسهم المطروحة 
للمؤسسات المكتتبة

بعد  المؤسسات،  اكتتاب  سجل  لمدير  ويحق  االكتتاب،  أسهم  إجمالي  من   %100 تمثل  سهم   9,000,000
الحصول على موافقة الهيئة، تخفيض عدد األسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة حتى أربعة ماليين 
وخمسمائة ألف سهم )4,500,000( تمثل خمسون بالمائة )50%( من إجمالي أسهم االكتتاب المطروحة على 

الجمهور في حال اكتتاب األفراد في األسهم المطروحة لالكتتاب. 

المؤسسات المكتتبة 
المصرح لها باالكتتاب 

المؤسسات المحددة ويشار إليها مجتمعة بـ )"المؤسسات المكتتبة"( التي خاطبها مدير سجل اكتتاب 
المؤسسات بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين بحسب معايير خاصة محددة مسبقًا من قبل 

هيئة السوق المالية

ط



ي

الحد األدنى لالكتتاب 
للمؤسسات المكتتبة

100,000 سهم

قيمة الحد األدنى لالكتتاب 
للمؤسسات المكتتبة

2٫6 مليون ريال سعودي

الحد األقصى لالكتتاب 
للمؤسسات المكتتبة

ال يوجد

كيفية التقدم بطلب 
االكتتاب للمؤسسات 

المكتتبة

الشركة والمساهمون  التشاور مع  المؤسسات بعد  اكتتاب  التي خاطبها مدير سجل  يحق للمؤسسات 
البائعون بحسب معايير خاصة محددة مسبقًا من قبل الهيئة التقدم بطلب لالكتتاب. وسوف يوفر مدير 

سجل اكتتاب المؤسسات نماذج طلبات االكتتاب للمستثمرين من المؤسسات

تخصيص أسهم االكتتاب 
للمؤسسات المكتتبة

اكتتاب  سجل  مدير  طريق  عن  المكتتبة  للمؤسسات  نهائي  بشكل  االكتتاب  أسهم  تخصيص  سيتم 
المؤسسات المكتتبة بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد 

استخدام متحصالت 
االكتتاب 

والتي  الطرح  مصاريف  خصم  بعد  سعودي  ريال  مليون   234 البالغة  االكتتاب  متحصالت  توزيع  يتم  سوف 
تقدر بحوالي 21 مليون ريال سعودي على المساهمين البائعين على أساس تناسبي حسب عدد األسهم التي 
يملكها كل مساهم بائع من أسهم االكتتاب. ولن تستلم الشركة أي جزء من متحصالت االكتتاب راجع 

قسم  )"استخدام متحصالت االكتتاب"(  

فترة االكتتاب 
يوم  آخر  شاملًة  أيام   7 لمدة  ويستمر  2012/01/16م(  )الموافق  1433/02/22هـ  اإلثنين  يوم  في  االكتتاب  يبدأ 

إلغالق االكتتاب وهو يوم األحد 1433/02/28هـ )الموافق 2012/01/22م( 

رد فائض االكتتاب 
أية رسوم أو عموالت احتجاز من  إلى المكتتبين دون اقتطاع  سوف ترد أموال فائض االكتتاب، إن وجدت، 
موعد  في  وجد،  إن  االكتتاب،  فائض  ورد  النهائي  التخصيص  عن  اإلعالن  وسيتم  المستلمة.  الجهات  قبل 

أقصاه يوم األحد 1433/03/06هـ )الموافق 2012/01/29م(

حقوق التصويت 

سوف تكون أسهم الشركة من فئة واحدة تضم أسهم المساهمين المؤسسين وأسهم االكتتاب، وال 
يعطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية، حيث يعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد ويحق للمساهم 
الذي يملك 20 سهمًا على األقل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت فيها. لمزيد 

من التفاصيل يرجى مراجعة القسم "وصف األسهم" من هذه النشرة 

فترة الحظر 

بيعها  يجري  التي  تلك  )خالف  أسهمهم  بيع  الحاليين  للمساهمين  يجوز  ال  االكتتاب،  عملية  انتهاء  بعد 
وبعد  المالية.  السوق  في  الشركة  أسهم  تداول  بدء  تاريخ  من  أشهر  ستة  فترة  خالل  الطرح(  هذا  ضمن 
قبل  من  بيع  عملية  أي  قبل  الهيئة  من  مسبقة  موافقة  على  الحصول  يجب  هذه،  الحظر  فترة  انقضاء 

المساهمين البائعين 

توزيع األرباح 
سوف تستحق أسهم االكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة بعد فترة االكتتاب والسنوات المالية التي تليها. 

للمزيد من التفاصيل على توزيع األرباح فضاًل راجع قسم "سياسة توزيع األرباح" 

تسجيل األسهم

أو  السعودية  العربية  المملكة  داخل  سواًء  للصناعات  المتطورة  تكوين  شركة  ألسهم  سوق  توجد  ال 
العام. وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة بغرض تسجيل األسهم  آخر، قبل طرحها لالكتتاب  أي مكان 
ومن  األسهم.  طرح  بعملية  للقيام  الرسمية  الموافقات  جميع  على  الحصول  وتم  الرسمية،  بالقائمة 
المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم. فضاًل راجع قسم  

"تواريخ مهمة للمكتتبين"

عوامل المخاطرة 

المخاطر  )أ(  كالتالي:  تصنيفها  يمكن  والتي  االكتتاب،  أسهم  في  باالستثمار  تتعلق  معينة  مخاطر  هناك 
بأسهم  تتعلق  مخاطر  و)ج(  بالسوق  تتعلق  مخاطر  و)ب(  التشغيلية  وعملياتها  بالشركة  المتعلقة 
الشركة و )د( المخاطر السياسية و التشريعية. وقد تم شرح هذه المخاطر في قسم "عوامل المخاطرة" 

من هذه النشرة، والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم االكتتاب 



كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب في الشريحة )أ( على املستثمرين من املؤسسات، ويقتصر االكتتاب في الشريحة )ب( على األشخاص السعوديني الطبيعيني، ويشمل ذلك املرأة السعودية املطلقة 

أو األرملة والتي لها أوالد ُقّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصاحلها، على أن تقدم مايثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد الُقّصر، 

ويعد االكتتاب الغيًا ملن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وسيتم توفير طلبات االكتتاب للمستثمرين األفراد خالل 

فترة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب وفروع اجلهات املستلمة، وعلى املوقع اإللكتروني ملدير االكتتاب. وميكن للمستثمرين األفراد االكتتاب أيضًا عن طريق االنترنت والهاتف 

املصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات املستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين سبق أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت مؤخرًا شريطة 

أن: )1( يكون للمكتتب حساب لدى اجلهة املستلمة التي تقدم هذه اخلدمات، و)2( أال تكون قد طرأت أي تغيرات على املعلومات أو البيانات اخلاصة باملكتتب منذ اكتتابه في 

طرح جرى حديثًا.

يجب على كل مكتتب تعبئة تلك الطلبات وفقًا للتعليمات املبينة في قسم  » شروط وتعليمات االكتتاب« من هذه النشرة. ويجب على كل مكتتب املوافقة وتعبئة كل الفقرات الواردة 

في منوذج طلب االكتتاب. وحتتفظ الشركة بحقها في رفض أي اكتتاب بصورة جزئية أو كلية، في حالة عدم استيفاء أي من شروط االكتتاب. وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب 

وسحبه بعد استالمه من مدير االكتتاب أو أحد اجلهات املستلمة، حيث يعتبر طلب االكتتاب عندئذ اتفاقًا ملزمًا بني املكتتب والشركة. )راجع قسم  »شروط وتعليمات االكتتاب«(.

تواريخ مهمة للمكتتبين

التاريخالجدول الزمني لالكتتاب 

فترة االكتتاب 
من يوم اإلثنين 1433/02/22هـ )الموافق 2012/01/16م( 

إلى يوم األحد 1433/02/28هـ )الموافق 2012/01/22م(

يوم األحد 1433/02/28هـ )الموافق 2012/01/22م(آخر موعد لتقديم طلب االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب

يوم األحد 1433/03/06هـ )الموافق 2012/01/29م(اإلعالن عن التخصيص النهائي لألسهم

يوم األحد 1433/03/06هـ )الموافق 2012/01/29م(إعادة الفائض )إن وجد(

تاريخ بدء تداول األسهم في السوق 

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع 
المتطلبات واإلجراءات النظامية ذات العالقة. سيتم اإلعالن عن بدء 

تداول أسهم الشركة في الصحف المحلية وموقع تداول
 www.tadawul.com.sa

ك



ل

يعد هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات الواردة في هذه النشرة. وبالتالي فإنه ال يحتوي على جميع املعلومات التي قد تهم املكتتبني، ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها 

بالكامل قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم االكتتاب. 

اجلدول التالي يوضح حصص ملكية كل من املساهمني قبل وبعد االكتتاب:

ملخص المعلومات األساسية

المساهمون البائعون

بعد االكتتاب قبل االكتتاب المساهمون

رأس المال % األسهم رأس المال % األسهم

152,455,020 %50٫818 15,245,502 217,792,880 %72٫598 21,779,288 شركة العثمان القابضة

41,983,200 %13٫994 4,198,320 59,976,000 %19٫992 5,997,600 شركة عبدالرحمن بن صالح 

الراجحي وشركاه

7,169,440 %2٫390 716,944 10,242,060 %3٫414 1,024,206 خالد بن عبدالرحمن بن صالح 

الراجحي

4,196,170 %1٫399 419,617 5,994,530 %1٫998 599,453 عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل 

العثمان

4,196,170 %1٫399 419,617 5,994,530 %1٫998 599,453 عبد المحسن بن محمد بن عبد اهلل 

العثمان

90,000,000 %30 9,000,000 - - - الجمهــــــــور

300,000,000 %100 30,000,000 300,000,000 %100 30,000,000 المجموع

نبذة تاريخية عن الشركة
تعود جذور تكوين إلى تاريخ 1414/5/5هـ )املوافق 1993/10/21م( عندما مت إنشاء فرع مؤسسة بإسم مصنع العثمان للمنتجات البالستيكية على يد مؤسسها محمد 

عبد الله زيد العثمان برأس مال وقدره 1,000,000 ريال سعودي مدفوع نقدًا في مدينة األحساء باململكة العربية السعودية مبوجب الترخيص الصادر عن وزارة الصناعة رقم 

1157/ص. وفي 1422/2/6هـ )املوافق 2001/4/30م( حتول فرع املؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال يبلغ  32,000,000 ريال حيث جرى إثبات عقد 

تأسيسها لدى كاتب عدل منطقة العيون حتت رقم 95 صحيفة )37-46( تاريخ 1422/02/06هـ، وبسجل جتاري رقم )2250021688( بتاريخ 1422/05/05 هـ، حتت 

مسمى شركة العثمان للمنتجات البالستيكية »بالستيكو«. وفي 1425/5/16هـ )املوافق 2004/7/4م( جرى تخفيض رأسمال بالستيكو نتيجة فصل ساف ككيان قانوني 

مستقل، بتعديل عقد تأسيسها مبوجب قرار الشركاء الذي جرى توثيقه لدى فضيلة كاتب العدل برقم 17472 من املجلد رقم 755 لعام 1425 هـ تاريخ 1425/05/16هـ 

بحيث أصبح  20,950,000 ريال سعودي. وفي 1431/1/11هـ )املوافق 2009/12/28م( مت مجددًا تعديل عقد تأسيس بالستيكو بزيادة رأسمالها  مبوجب قرار الشركاء 

الذي جرى توثيقه لدى فضيلة كاتب العدل برقم 96 من املجلد 266 لعام 1431هـ فأصبح 33,675,000 ريال سعودي وذلك من خالل حتويل األرباح املبقاة الى حساب رأس 



م

املال. وفي 1431/10/25هـ )املوافق 2010/10/04م( مت زيادة رأس املال إلى 97,539,000 ريال سعودي وذلك من خالل استحواذ شركة بالستيكو  على 99% من شركة 

صناعة العبوات الفائقة احملدودة )»ألتراباك«( بالقيمة الدفترية ومن خالل االستحواذ على 53% من ساف وبالتالي زيادة حصتها من 46% إلى 99% في شركة مصنع األنسجة 

املتطورة  )»ساف«( وذلك بالقيمة الدفترية لكل منهما وقد جرى توثيق قرار الشركاء لدى فضيلة كاتب العدل برقم 65 تاريخ 1431/10/25هـ. وبتاريخ 1431/12/28هـ 

)املوافق 2010/12/04م( صدر القرار الوزاري رقم )391/ق( القاضي باملوافقة على الترخيص بتحويل شركة العثمان للمنتجات البالستيكية من شركة ذات مسؤولية محدودة 

إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها لتصبح شركة تكوين املتطورة للصناعات مبوجب السجل التجاري رقم 2051044381 الصادر من مدينة اخلبر بتاريخ 1432/1/9هـ 

)املوافق 2010/12/15م( )وقد مت تعديل رقم السجل التجاري للشركة عند التحول بسبب نقل مقر الشركة من مدينة األحساء إلى مدينة اخلبر( وفي 1432/2/6هـ )املوافق 

2011/1/10م( مت زيادة رأس مال تكوين  إلى 300,000,000 ريال سعودي من خالل حتويل مبلغ الزيادة من األرباح املبقاة ومن االحتياطي النظامي ومن حساب مساهمة 

املساهمني، مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ 1432/2/1هـ )املوافق 2011/1/5م(.

ويوضح الجدول التالي التطورات التاريخية لرأس مال الشركة:

نقدية1414/5/51,000,000هـ مساهمة 

الشركة 1422/2/632,000,000هـ في  حصة  تملك  في  النقدية  المساهمة  رسملة  تمت 
ساف التابعة 

ساف 1425/5/1620,950,000هـ شركة  فصل  طريق  عن  وذلك  المال  رأس  تخفيض  تم 
قانونيًا مستقلة  كشركة 

المبقاة1431/1/1133,675,000هـ األرباح  تحويل من 

و53% 1431/10/2597,539,000هـ ألتراباك   من   %99 على  تكوين  استحواذ  عملية  من  كجزء 
من  مالها  رأس  الشركة  زادت  الدفترية،  بالقيمة  ساف  من 

33,675,000 إلى  97,539,000 ريال.
 مصدر زيادة رأس المال كان على النحو التالي:

1( 26,781,580 ريال من األرباح المبقاه
المساهمين )حساب  ريال من حساب مساهمة   37,082,420  )2
مساهمة المساهمين نشأت من رسملة األرباح المبقاه الناتجة 

عن استثمار تكوين في  ساف في عام 2006م( 

من  مملوكة  كانت  وساف  ألتراباك  تكوين،  أن  بالذكر  الجدير 
االستحواذ  عملية  قبل  تكوين  في  الحاليين  المساهمين  قبل 

للشركة. الحاليين  المساهمين  نفس  وهم  أعاله.  المذكورة  

قبل  من  جديدة  نقدية  مبالغ  أي  ضخ  يتم  لم  ذلك  إلى  باإلضافة 
بالقيمة  تمت  وساف  ألتراباك   على  واالستحواذات  المساهمين. 

الدفترية.

300,000,000 ريال.1432/2/6300,000,000هـ 97,539,000 ريال إلى  زيادة رأس مال الشركة من 
التالي: مصدر زيادة رأس المال كان على النحو 

المساهمين  مساهمة   حساب  طريق  عن  ريال   149,609,371  )1
المساهمين،  مساهمة  حساب  في  األرباح  رسملة  عن  )الناتجة 
 61,174,585 ألتراباك  و  ريال،   88,434,786 بـساف  يتعلق  فيما 
األرباح  لنقل  المحاسبية  المعالجة  هذه  استخدمت  ريال(. 

األم للشركة  التابعة  الشركات  من  المبقاه 
2(  37,955,250 ريال من خالل األرباح المبقاه

3( 14,896,379 ريال من خالل االحتياطي النظامي

لم يتم ضخ أي مبالغ نقدية جديدة من قبل المساهمين.

التاريخ
رأس المال المدفوع

)بالريال السعودي(
مصدر زيادة رأس المال



ملخص لنشاط الشركة
تقوم شركة تكوين املتطورة للصناعات )»تكوين«(، والشركتني التابعتني لها ساف وألتراباك من خالل مصانعهم الثالثة في اململكة العربية السعودية )احلاصلة جميعها على شهادة 

اآليزو ISO9001( 9001(، ومصممة خصيصًا لتصنيع منتجات الشركة(، بتصنيع وبيع منتجات التغليف البالستيكية واألقمشة غير املنسوجة ملجموعة متنوعة من العمالء 

اخلليجيني والدوليني. وتبيع الشركة منتجات التغليف البالستيكية التي تصنعها إلى قطاعات صناعية متنوعة مثل صناعات األلبان واألطعمة والعصائر واملشروبات اخلفيفة، 

فيما تبيع الشركة منتجاتها من األقمشة غير املنسوجة إلى أسواق القطاعني الطبي والصحي. ويعتبر عمالء الشركة من الرواد في قطاعاتهم، ومن بني عمالئها ملنتجات التغليف 

البالستيكية شركة نوفا لتعبئة املياه، وشركة مكة لتعبئة املياه، وشركة الصافي دانون، وشركة ندى وباملثل تقوم الشركة ببيع منتجاتها الصحية و الطبية غير املنسوجة لعمالء 

من أمثال ماروبيني كوربوريشن )Marubeni Corporation( وبروكتر آند غامبل )Procter & Gamble( وغيرهما. وحتافظ الشركة على حصة سوقية قوية ومتنامية 

في األسواق التي تنافس فيها. وتعتقد اإلدارة أن األنظمة الصناعية اخلاصة بالشركة ساهمت في حتقيق الشركة لنمو مضطرد مكنتها من أن تصبح رائدة في سوق منتجات 

التغليف البالستيكية وصناعات األقمشة غير املنسوجة.

ويمكن تقسيم أنشطة الشركة إلى ثالثة قطاعات رئيسية كما يلي:
1( التغليف البالستيكي: مصنع التغليف البالستيكي باألحساء ) التابع لتكوين(

بدأ نشاط تصنيع التغليف البالستيكي من خالل تأسيس بالستيكو مبوجب السجل التجاري رقم 2250021688 بتاريخ 1414/5/5هـ )املوافق 1993/10/21م(. ويتألف 

مصنع التغليف البالستيكي من مصنع مساحته 50,000 متر مربع يقع في األحساء، وهو مملوك بنسبة 100% من قبل تكوين.

يقوم املصنع بإنتاج صفائح البولي ستايرين، وعبوات البولي ستايرين البالستيكية املشكلة باحلرارة مع أغطيتها، وقوارير البولي إيثيلني عالي الكثافة )HDPE( )املشكلة 

بالنفخ(، واألغطية واألغلفة املشكلة باحلقن، وتضم منتجات هذا املصنع األكواب، والعبوات، واألغطية، والقوارير، واألغلفة، ولفات الصفائح املستخدمة لتغليف منتجات األلبان 

والعصائر، واألطعمة، واملياه، واملرطبات. ويتم بيع منتجات الشركة إلى العمالء في اململكة العربية السعودية والشرق األوسط. وقد استفادت مبيعات الشركة من الزيادة في 

توجهات املستهلك النهائي نحو استخدام عبوات التغليف البالستيكية الشفافة، وذات األوزان اخلفيفة والتي حتافظ على املنتج لفترات أطول.

2( عبوات التغليف البالستيكية: مصنع عبوات التغليف البالستيكية )PET Preform( في جدة )ألتراباك(
تأسست ألتراباك في جدة مبوجب السجل التجاري رقم 4030126251 تاريخ 1419/10/16هـ )املوافق 1999/2/3م( حتت اسم شركة تتراباك بت العربية السعودية احملدودة 

وقد كان مصنع عبوات التغليف البالستيكية ترفثاالت البولي إثيلني )PET Preform( مملوك سابقًا من قبل تتراباك للتصنيع احملدودة )تعرف سابقًا بتتراباك بالستيكس 

ليمتد( »تتراباك« كجزء من مجموعة التغليف بالكرتون التابعة للشركة. وفي 1427/4/03هـ )املوافق 2006/5/01م(، مت شراء املصنع من قبل السيد محمد عبدالله العثمان 

والسيد عبدالله محمد العثمان ومت تغيير اسمها لتصبح شركة صناعة العبوات الفائقة احملدودة »ألتراباك« وذلك مبوجب قرار الشركاء الذي جرى توثيقه لدى فضيلة كاتب العدل 

برقم 143 صحيفة 140 و141 من املجلد 14/ش/م تاريخ 1428/4/29هـ،  والحقًا بتاريخ 1431/4/14هـ )املوافق 2010/3/30م(، استحوذت تكوين بالقيمة الدفترية على 

حصة األغلبية في ألتراباك مبوجب قرار الشركاء الذي جرى توثيقه لدى فضيلة كاتب العدل برقم 118 صحيفة 118 من املجلد /ع/ر تاريخ 1431/4/14هـ حيث أصبحت 

تكوين متتلك حاليًا 99 % من ألتراباك، فيما متتلك ساف نسبة الـ 1% املتبقية.

ويتخصص املصنع في إنتاج القوالب البالستيكية )PET Preform( بسعات تتراوح بني 330 ميلي لتر و2,25 لتر. ويركز املصنع على البيع لشركات تعبئة املرطبات التي 

تشمل املياه املعدنية، واملشروبات الغازية، وشركات تصنيع األلبان والعصائر في اململكة العربية السعودية والشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد توسع املصنع منذ تأسيسه بشكل 

سريع، وارتفع إنتاجه إلى أكثر من 1,2 مليار وحدة من قوالب )PET Preform( في السنة، في حني كان اإلنتاج 700 مليون وحدة في السنة قبل شراء املصنع من تتراباك.

3( األقمشة غير المنسوجة: مصنع األقمشة غير المنسوجة في األحساء )ساف(
تأسس مصنع األقمشة غير املنسوجة في عام 2002م من قبل فرع مؤسسة باسم مصنع األنسجة املتطورة على يد مؤسسها محمد عبد الله زيد العثمان برأس مال وقدره 

4,575,000 ريال سعودي في مدينة األحساء باململكة العربية السعودية. ومت حتويل ساف بتاريخ 1426/8/15هـ )املوافق 2005/9/19م( إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأس مال وقدره 4,600,000 ريال، وبقيمة اسمية وقدرها 1000 ريال للحصة، مبوجب السجل التجاري رقم 2250027835 بتاريخ 1423/4/4هـ )2002/6/15م(، واملوثق 

عقد تأسيسها لدى فضيلة كاتب العدل حتت رقم 2659 من املجلد  1223 بتاريخ 1426/8/15هـ. وفي 1427/7/13هـ )2006/8/7م( متت زيادة رأس مال الشركة إلى 

73,800,000 ريال بقيمة اسمية قدرها 1000 ريال للسهم عن طريق حتويل مبلغ 20,890,000 ريال سعودي من األرباح املبقاة باإلضافة إلى مساهمة نقدية من الشركاء 

مببلغ 48,310,000 ريال سعودي. وفي 1431/5/25هـ املوافق 2010/5/9م(، قامت تكوين بزيادة نسبة ملكيتها في ساف، وأصبحت متتلك حاليًا 99% من ساف فيما متتلك 

ألتراباك الـ 1% املتبقية.

قدرتها  الشركة  الطبي والصحي. وقد وسعت  القطاعني  )Spunmelt( ألسواق  بتقنية  املنسوجة  بتصنيع األقمشة غير  للشركة  التابع  املنسوجة  يقوم مصنع األقمشة غير 

اإلنتاجية منذ انطالقها في عام 2002م إلنتاج نحو 28,000 طن من األقمشة غير املنسوجة التي تباع للعمالء إلنتاج طيف من املنتجات التي تشمل حفائظ األطفال، واألقنعة 

الطبية الواقية، وأغطية العمليات اجلراحية، واملالبس الوقائية لغرف اجلراحة، واملنتجات الصحية. وحتافظ الشركة على حصة سوقية مميزة في اململكة ملنتجاتها من األقمشة غير 

املنسوجة، حيث تقدر حصتها بـ 40% من السوق بحسب دراسة سوقية أجرتها شركة إيراس احملدودة. إضافة لذلك، ومن خالل مصنع املعاجلة التابع للشركة، تقوم الشركة 

بتصنيع األقمشة من الدرجة األولى والثانية والثالثة  وفقًا ملواصفات احتاد األدوات الطبية املتقدمة )AAMI(، التي تسمح للشركة بتصنيع وبيع منتجاتها من األقمشة غير 

املنسوجة )™Medalon( بتقنيتها )Spunmelt( إلى القطاع الطبي في العالم أجمع الستخدامها في تصنيع أغطية العمليات اجلراحية ومالبس العمل لغرف اجلراحة. وقد 

قدرت حصة الشركة في عام 2009م بنحو 6% من سوق األقمشة الطبية )SMS( على املستوى العاملي )املصدر: تقرير إيراس بتاريخ 25 أغسطس 2010م – صفحة 33(.

ن



تتمثل رسالة تكوين في أن تتبوأ الريادة في تقدمي منتجات التغليف البالستيكية في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأن تصبح الشركة الرائدة في تقدمي األقمشة بتقنية 

)Spunmelt( لألسواق الدولية. ومن املتوقع استمرارية قدرة الشركة على حتقيق أهدافها نظرًا لتركيزها الثابت على تقدمي قيمة مضافة عالية وأفضل احللول االقتصادية 
والفعالة واملبتكرة في تصنيع األغلفة البالستيكية واألقمشة غير املنسوجة لعمالئها بشكل متواصل، والتركيز على الشراكة الطويلة املدى مع عمالئها في األسواق العاملية لقطاعات 

البضائع الطبية والغذائية واالستهالكية.

رسالة الشركة واستراتيجتها

المزايا التنافسية للشركة 
الريادة في توريد األقمشة غير المنسوجة للقطاع الطبي بناًء على عملية تصنيع خاصة بالشركة

لقد طورت تكوين آلية معاجلة خاصة بها إلنتاج األقمشة غير املنسوجة ذات اجلودة العالية، وهذه العملية تتيح للشركة تصنيع هامش أعلى حسب مواصفات احتاد األدوات 

الطبية املتقدمة )AAMI( – من الدرجة األولى والثانية والثالثة لألقمشة التي تباع بشكل رئيسي لألسواق الدولية الستخدامها في إنتاج أغطية العمليات اجلراحية واملالبس 

املستخدمة في غرف اجلراحة وتقوم الشركة ببيع أقمشتها حتت العالمة التجارية املسجلة ميدالون )™Medalon(. وتصنع هذه األقمشة بتقنية Spunmelt إال أنها تتميز 

عن األقمشة غير املنسوجة ذات املواصفات األقل التي تباع بدون أي عمليات معاجلة إضافية بأنها متتلك خاصيات مقاومة وعزل أعلى، وقد استحوذت تكوين من خالل مصنعها 

التابع لساف على حصة تقدر بنحو 6% من السوق العاملية إلنتاج األنسجة الطبية في عام 2009م.

المصنع الوحيد للصفائح المصنوعة من رغوة البولي ستايرين في المملكة والشرق األوسط
تكوين هي الشركة الوحيدة في الشرق األوسط التي تصنع صفائح رغوة البولي ستايرين من خالل العملية التصنيعية التي صممتها الشركة والتي يتم تطويرها بشكل مستمر من 

خالل الفريق التقني الذي يتولى مهمة األبحاث والتطوير في الشركة. وهذه العملية متكن الشركة من تصنيع الصفائح املستخدمة في التشكيل والتعبئة والتغليف الفوري من قبل 

عمالئها، وتتميز بأن وزنها أخف من البدائل احلالية بسبب ارتفاع كثافة تلك املواد، وهي بالتالي توفر مزايا من حيث الوزن للمستخدمني من خالل خفض التكاليف املتعلقة بالوزن.

حصة سوقية رائدة في منتجات التغليف البالستيكية في المملكة
حتافظ تكوين على مركزها الريادي في سوق منتجات التغليف البالستيكية. وبحسب تقارير إيراس تقدر حصة تكوين في السوق بنحو 40% من العبوات البالستيكية املستخدمة 

لتعبئة منتجات األلبان، فيما تقدر حصتها السوقية بنحو 90% في لفات الصفائح البالستيكية، ومن خالل شركتها التابعة ألتراباك تستحوذ تكوين على20% من سوق العبوات 

املصنوعة من )PET preform( خالل عام 2009م.

قائمة عمالء مستقرة تتكون من كبار الشركات
عمالء تكوين هم من الرواد في قطاعاتهم. ومن عمالء الشركة في منتجات التغليف البالستيكية املراعي، والصافي دانون، وندى، ونوفا لتعبئة املياه. فيما تضم قائمة عمالء 

الشركة في قطاع األقمشة غير املنسوجة ماروبيني كوربوريشن )Marubeni Corporation(، سافابالست كومباني).Savaplast Co( و سينو بروتيكشن هولدجنز 

)Sino Protection Holdings(، وبروكتر آند غامبل )Procter & Gamble(. هذا علمًا أن أكبر عشرة عمالء لدى تكوين كانوا عمالء لديها أو لدى الشركات التابعة 
لها لفترة سابقة طويلة متوسطها 8 سنوات )املصدر: الشركة(. كما أن عالقات الشركة طويلة املدى مع العمالء وعقودهم تسهم بنحو 72.6% من مبيعات املجموعة خالل عام 

2010م )7.5% منها فقط متثل املبيعات لشركة ندى وهي العميل الوحيد لتكوين الذي يعتبر شركة ذات عالقة(. 

القدرة المبرهنة في التحالف مع العمالء
ترى إدارة تكوين أن قدرتها على التحالف مع عمالئها لتزويدهم مبنتجات رائدة في القطاعات ذات العالقة قد ساعدتها على إرساء قواعد قوية لتواجدها في األسواق التي تنافس 

فيها. فعلى سبيل املثال، في عام 2010م طورت الشركة من خالل آالت هسكي قدرتها على تصنيع القوالب خفيفة الوزن وقوالب العبوات املعبئة حتت درجات حرارة عالية. كما 

أنه من خالل تصاميمها الداخلية وتصنيع منتجات التغليف البالستيكية حسب متطلبات العمالء، فقد طورت الشركة عالقات استراتيجية هامة مع عمالئها. باإلضافة إلى ذلك 

فقد عملت الشركة من خالل اتفاقيتها مع الصافي دانون ومجموعة دانون، على تصميم صفائح مبتكرة عالية اجلودة مصنوعة من رغوة البولي ستايرين، والتي يتم تصنيعها 

لالستخدام العاملي حصريًا للصافي دانون ومجموعة دانون.

استخدام أحدث المكائن واآلالت مما يعزز من التشغيل االقتصادي لعمليات الشركة
تستخدم تكوين آالت ومعدات عصرية وحديثة في كافة مصانعها. وتختار الشركة على الدوام أحدث املعدات وأفضلها أداًء لعمليات التشكيل بالبثق، والتشكيل باحلرارة، والتشكيل 

بالنفخ، والتشكيل باحلقن. وتقوم الشركة على الدوام بتحديث آالتها لكي يتسنى لها تقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات لعمالئها. ومن بني صناع اآلالت التي تستخدمها الشركة 

 ،)Bekum( بيكام ،)Uniloy( يونيلوي ،)Rocheleau( روشلو ،)Husky( سابقًا، باإلضافة إلى هسكي )Reifenhauser( وهي ريفنهاوزر )Reicofil( ريكوفيل

دمياغ )Demag(، وإجنل )Engel(. وقد متكنت الشركة جراء حصولها على آالت وتقنيات متقدمة من تصنيع منتجات عالية اجلودة بأقل قدر من األخطاء اإلنتاجية مما مييز 

الشركة عن منافسيها اإلقليميني. كما أن االستثمار في اآلالت املتقدمة تكنولوجيًا قد مكن الشركة من تشغيل أعمالها بأدنى قدر ممكن من التوقفات في املصانع ومبستويات 

قليلة من الكميات املهدرة. 

التصنيع بتكاليف منخفضة وهيكل عمليات التوزيع
تستفيد تكوين من املواد البالستيكية منخفضة التكلفة التي يتم احلصول عليها بكميات ضخمة من خالل برنامج اخلصومات الذي تقدمه سابك التي تتولى توريد املواد اخلام، 

مما يوفر للشركة ميزة على منافسيها اإلقليميني من حيث التكلفة. وتتمثل سياسة سابك في منح هذه اخلصومات وفي حتديد نسبة اخلصم بناء على كمية املواد التي يتم شراؤها 

كل عام من كل شركة، وقد وقعت تكوين وساف اتفاقية بهذا الشأن مع سابك بينما تقوم شركة ألتراباك حاليًا بالتفاوض مع سابك لتوقيع اتفاقية مماثلة. كما أن قدرة الشركة 

على االستفادة من انخفاض تكلفة ترتيبات الشحن إلى األسواق االستراتيجية الهامة في آسيا متكنها من تقدمي حلول مجدية اقتصاديًا للقطاع الطبي من منتجات األقمشة 

غير املنسوجة.

خبرات فريق اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة
يتكون فريق اإلدارة العليا وأعضاء املجلس لدى تكوين من أشخاص يجمعون بني القدرات االحترافية واخلبرة، إذ يضم فريق اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة أشخاصًا 

يتمتعون بخبرات واسعة في قطاعات عمل تكوين، وقد اكتسب هؤالء األشخاص خبراتهم من العمل لدى شركات مساهمة عامة ريادية. وجتمع هذه اخلبرات البراعة واملعرفة 

الداخلية واخلارجية، في املجاالت املالية ومراجعة احلسابات وأنظمة املعلومات واملوارد البشرية.

س



نبذة عن السوق
عينت تكوين شركة إيراس احملدودة إلجراء دراسة سوقية تغطي القطاعات التي تعمل الشركة فيها في اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون اخلليجي وفي العالم )»تقرير 

السوق«(. تقوم إيراس بتقدمي االستشارات املهنية لشركات القطاعني العام واخلاص العاملة في العديد من املجاالت والقطاعات املختلفة. يقع املقر الرئيسي إليراس في لندن 

باململكة املتحدة، ويوجد في الشركة حاليًا 31 موظفًا.

إن تقرير السوق هو املصدر الذي استقيت منه املعلومات املختصرة الواردة أدناه باإلضافة إلى معلومات السوق الواردة في قسم 3 »نبذة عن السوق« في هذه النشرة. وقد 

أعطت إيراس موافقتها اخلطية على استخدام تقرير السوق في نشرة اإلصدار هذه، ولم تسحب تلك املوافقة. إضافة لذلك، فإن إيراس ال متتلك أي أسهم أو مصالح في الشركة 

أو في أي من شركاتها التابعة أو املنتسبة أو األطراف ذات العالقة. لم يتم حتديث تقرير السوق منذ إصداره في  25 أغسطس 2010م، وال يتضمن أيًا من املستجدات التي 

طرأت في السوق منذ ذلك احلني.

سوق التغليف بالبالستيك
يتصف سوق التغليف بالبالستيك العاملي بالتشتت والتجزؤ. ويعتبر التغليف بالبالستيك في مناطق كثيرة سوقًا حتكمه السلعة، حيث يقوم املنتجون املختلفون بإنتاج القوارير 

واألكواب والعبوات واألغلفة. ألن منتجات التغليف البالستيكية، رغم خفة وزنها، تأتي بكميات كبيرة فهي جتعل من مصاريف شحنها جزءًا هامًا من التكلفة اإلجمالية للمنتجات. 

وبالتالي، فإن العمالء مييلون إلى تفضيل املنتجني احملليني على االستيراد. وبالتالي، يتم في دول مجلس التعاون اخلليجي إنتاج نسبة عالية )أكثرمن 90%( من منتجات التغليف 

القياسية من قبل مصنعني محليني. ولعل الطبيعة التجزئية لسوق التغليف جتعل من الصعب احلصول على تقديرات موثوقة بشأن حجمها.

يتم تقدير حجم السوق في دول مجلس التعاون اخلليجي واململكة العربية السعودية بناًء على تقدير استهالك األلبان والعصائر، واحلصة النسبية من كل نوع من أنواع عبوات 

التغليف املستخدمة في كل شريحة من شرائح السوق. وبناًء على تقديرات السوق، يقدر إجمالي الطلب في دول مجلس التعاون اخلليجي على عبوات التغليف البالستيكية لأللبان 

والعصائر حاليًا بنحو 74,828 طنًا، منها 42,988 طنًا في اململكة. وقد منا السوق مبعدل سنوي تراكمي بلغ 4,0% سنويًا خالل الفترة املمتدة من 2004م حتى 2009م.

وحسب تقديرات إيراس، فإن حجم سوق عبوات البولي ستايرين املخصصة لتغليف األغذية )مثل لنب الزبادي واحللويات والزبدة وغيرها( في دول مجلس التعاون اخلليجي واململكة 

العربية السعودية يقدر بنحو 25,040 طنًا منها 15,024 طنًا للسوق السعودي. وقد منا هذا السوق مبعدل تراكمي بلغ 4,1% سنويًا خالل الفترة املمتدة من 2004 حتى 2009م.

)PET Preform( سوق العبوات البالستيكية
يقدر منو حجم سوق التغليف العاملي، الذي تستحوذ قوارير PET على 70% منه، بنسبة 9,1% خالل الفترة املمتدة من 2004م لغاية 2009م. وُتعد قوارير PET اخليار السائد 

للقوارير املستخدمة في تعبئة املياه املعدنية، كما أنها منافس قوي للزجاج والعلب املعدنية في سوق املشروبات الغازية اخلفيفة التي يدخل الكربون في تركيبها. 

وقد قدرت إيراس الطلب على قوارير PET في عام 2009م في اململكة وباقي دول مجلس التعاون اخلليجي بـنحو 143,952 و 97,371 طنًا على التوالي، وبنسبة منو سنوية 

تقدر بـ 6% عما كان عليه الطلب في عام 2008م. وعليه فإن هنالك ثمة حاجة للتوسع في الطاقة اإلنتاجية ألغلفة PET Preform لتلبية الطلب املتنامي، حيث تقدر الطاقة 

اإلنتاجية في اململكة حاليًا بنحو 160,000 طن سنويًا. 

سوق األقمشة غير المنسوجة
السوق العاملي لألقمشة غير املنسوجة يشكل ساحة تنافسية ضخمة تغلب عليها املنافسة املتجزئة أو املتشتتة، حيث يتولى العديد من املوردين تزويد املنتجات غير املنسوجة 

ر منو سوق األقمشة العاملية غير املنسوجة خالل الفترة املمتدة من 2005م  لنطاق عريض من االستخدامات من االستهالك الصحي إلى االستخدامني الطبي والصناعي. وقد قِدّ

حتى 2008م من 5,1 مليون طن إلى 6,3 مليون طن، مبعدل منو سنوي تراكمي بلغ 7,3%. وشهدت آسيا النمو األكبر خالل )2005م-2009م( حيث منا فيها الطلب مبعدل 

9,5% سنويًا تليها أمريكا الشمالية بنسبة منو بلغت %9,4.

وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فقد قدرت سوق األقمشة غير املنسوجة بنحو 117,731 طنًا خالل عام 2009م، متثل اململكة 10,9% منها أو 12,834 طنًا، فيما 

متثل باقي دول مجلس التعاون اخلليجي 4,35%، أو 5,123 طنًا. ومع وجود تقديرات محدودة بخصوص النمو التاريخي إلجمالي الطلب في اململكة وباقي دول مجلس التعاون 

اخلليجي، فبحسب تقديرات إيراس فإن سوق آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا لألقمشة غير املنسوجة قد منت خالل الفترة املمتدة من 2005م لغاية 2008م مبعدل منو 

سنوي تراكمي بلغ %9,2.

ملخص النتائج المالية 
يجب قراءة القوائم املالية امللخصة واملدرجة أدناه مع القوائم املالية املوحدة املراجعة للفترة املنتهية في 30 يونيو 2011م والقوائم املالية املوحدة االفتراضية املراجعة لعامي 

2008م و 2009م و القوائم املالية املراجعة لعام 2010م.  مبا في ذلك اإليضاحات املرفقة بها، واملضمنة في ملحق 1 »تقرير مراجع احلسابات«، وقسم »مناقشة وحتليل اإلدارة 

للمركز املالي للشركة ونتائج األعمال«.

ع



املصدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة للفترة املنتهية في 30 يونيو 2011م والقوائم املالية املوحدة االفتراضية املراجعة لعامي 2008م و 2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 

2010م.

* مت احتساب ربحية السهم على أساس 30 مليون سهم وهي عدد األسهم املصدرة كما في تاريخ هذه النشرة وقد مت احتسابها بأثر رجعي على السنوات الثالث السابقة.

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوالسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبربآالف الرياالت السعودية

2011م2010م2010م 2009م 2008م األداء التشغيلي

504,631494,556608,745296,103336,894إجمالي المبيعات

)276,576()236,371()481,134()384,437()423,423(تكلفة المبيعات

81,208110,119127,61159,73260,318إجمالي الربح

)196()1,487()1,744()790()1,290(مصاريف بحث وتطوير

)6,819()7,649()15,723()13,432()12,360(مصاريف بيع وتوزيع

)10,904()12,393()22,626()22,175()19,155(مصاريف إدارية 

43,33058,94770,41427,40535,181صافي الربح
1,441,962,350,911٫17ربحية السهم*

المركز المالي

316,233336,929361,439356,189412,095الموجودات المتداولة

372,744372,590361,030369,386362,093الموجودات الثابتة
الموجودات غير 

6,7299,6846,7888,2365,344الملموسة 

696,516719,203729,257733,811779,532إجمالى الموجودات

304,505299,478267,616300,518297,955المطلوبات المتداولة

454,225438,415386,056429,938401,150إجمالى المطلوبات 

242,291280,788343,201303,873378,382حقوق المساهمين

أهم المؤشرات المالية  

17٫9%20٫2%21٫0%22,3%16٫1%هامش إجمالي الربح

10٫4%9٫3%11٫6%11٫9%8٫6%هامش صافي الربح    

1٫041٫131٫351٫191٫38نسبة السيولة )المرات(
إجمالي المطلوبات إلى 

0٫650٫610٫530٫590٫51الموجودات

إجمالي المطلوبات إلى 
1٫871٫561٫121٫411٫06حقوق المساهمين

العائد على حقوق 
غير معبر غير معبر 20٫5%21٫0%17٫9%المساهمين

غير معبر غير معبر 9٫7%8٫2%6٫2%العائد على األصول

ف
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1. تعريفات واختصارات
مصطلحات عامة

إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعاتاإلدارة

شركة تكوين المتطورة للصناعاتالشركة

عدد 30,000,000 سهم عادي تمّثل أسهم الشركة مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية تبلغ 10 رياالت سعودية األسهم
للسهم

عدد 9,000,000 سهم عادي من أسهم الشركةأسهم االكتتاب

مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعاتمجلس اإلدارة

هو نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/6( بتاريخ 22 ربيع األول 1385هـنظام الشركات 

البنك العربي الوطني، سامبا، البنك األهلي التجاري، البنك السعودي الهولندي، ساب، بنك الرياض، البنك الجهات المستلمة
السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي 

مدير االكتتاب ومتعهد 
تغطية االكتتاب الرئيس

شركة األهلي كابيتال 

متعهد تغطية االكتتاب 
المساعد

الرياض المالية

المستشار المالي ومدير 
االكتتاب ومتعّهد 

تغطية االكتتاب 
المساعد

شركة مورغان ستانلي السعودية

مدير سجل اكتتاب المؤسسات أو مورغان ستانلي السعوديةمدير السجل

النظام اآللي لتداول األسهم السعوديةتداول

أم القرى، أو أي جريدة رسمية لحكومة المملكة العربية السعوديةالجريدة الرسمية

ريال سعوديريال أو ر. س.

السوق المالية السعوديةالسوق

الشخص الطبيعيالشخص

هيئة السوق المالية الهيئة

الفترة من اإلثنين 1433/02/22هـ )الموافق 2012/01/16م( وتستمر حتى نهاية يوم إغالق االكتتاب وهو األحد فترة االكتتاب
1433/02/28هـ )الموافق 2012/01/22م(

الطرح العام األولي ألسهم عادية يبلغ عددها 9,000,000 سهم تمثل 30% من رأس المال الصادر للشركةالطرح أو االكتتاب

قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب المادة 6 من نظام السوق المالية قواعد التسجيل واإلدراج
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/30( بتاريخ 1424/6/2هـ )الموافق 2003/7/31م(

قائمة باألوراق المالية تعّدها الهيئة بمقتضى قواعد التسجيل واإلدراجالقائمة الرسمية

كل شخص يقوم باالكتتاب في األسهم المطروحةالمكتتب

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب تعبئته لالكتتاب في األسهم المطروحةنموذج طلب االكتتاب

هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحّوط لها قبل اتخاذ قرار االستثمارعوامل المخاطرة

المملكة العربية السعوديةالمملكة

مساهمو الشركة الواردة أسماؤهم في صفحة )ل( من هذه النشرةالمساهمون البائعون

يشمل المؤسسات المكتتبة والمستثمرون األفرادالجمهور

هذه النشرة المعّدة من قبل الشركة، والمتعّلقة باالكتتاب في أسهمها المطروحةنشرة اإلصدار أو النشرة
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Hydrophilicمواد جاذبة أو ممتصة للمياه

Hydrophilic )BLC(مواد ذات غطاء عازل للسوائل، وتستخدم في حفاظات األطفال والفوط الصحية للنساء

AAMI ،)Association for the Advancement of Medical Instrumentation( اتحاد األدوات الطبية المتقدمة
ويقدم هذا االتحاد معايير ومواصفات محددة لمقاييس جودة المواد المتعلقة باالستخدامات الطبية 

بدرجات جودة تبدأ من الدرجة األولى وحتى الخامسة، حيث الخامسة هي الدرجة األعلى
Thermoforming طريقة التشكيل الحراري، تستخدم في إنتاج أغطية وأكواب البولي ستايرين البيضاء والشفافة وشبه

الشفافة والتي تستخدم في صناعة المشروبات
Blow moldingPET طريقة اإلنتاج بالنفخ، تستخدم في إنتاج قوارير البولي إيثلين البيضاء والقوارير المصنعة من

Extrusionطريقة التشكيل بالبثق، حيث يتم فيها إذابة البولي ستايرين وتشكيله على شكل صفائح

Injectionطريقة اإلنتاج بالحقن، تستخدم في صناعة المغلفات واألغطية المستخدمة لقوارير األلبان والمشروبات

IML Closures/
Containers

اختصار )IML:In Mold Label( الملصقات داخل القالب، وهي عملية يتم من خاللها إدخال ملصق العالمة 
التجارية في القوارير عن طريق قالب

Sleeved ثنائية فائدة  يقدم  مما  وبياناته،  المنتج  نوع  يظهر  الذي  الرقيق  البالستيك  من  بملصقات  القارورة  تغطية 
يتم  المحددة  المواصفات  وحسب  وجاذبيته،  المنتج  صورة  تعزيز  إلى  باإلضافة  المنتج  مظهر  تجميل  وهي 

استخدام إما التغطية الكاملة أو التغطية الجزئية:
شكلها  ومحيط  ارتفاعها  مدار  على  بالملصقات  كامل  بشكل  مغطاة  تكون  القارورة  الكاملة:  •  التغطية 

الخارجي
• التغطية الجزئية: الملصق يغطي القارورة هنا بشكل جزئي، مما يتيح رؤية المنتج داخل القارورة من خالل 

الجزء غير المغطى
Vialزجاجة ) قارورة أو قنينة ( صغيرة

الناقد )النفايات( تمثل بشكل رئيسي بقايا المنتجات الطبية والصحية. وتتكون الناقد أيضا خالل مرحلة البدء الناقد 
والتغيير في مرحلة مواصفات اآلالت

ويقصد بذلك المؤسسات الفردية والشركات التي تمارس نشاطًا مماثاًل لنشاط الشركة في بعض أو كل المنافسون
تخصصاتها

المنظمة الدولية للمعايير )المقاييس(آيزو

معدل النمو السنوي 
التراكمي

هو معدل النمو من سنة إلى أخرى المحتسب على مدى الفترة المعينة من الزمن

مصطلحات تقنية متعلقة بأنشطة الشركة ومنتجاتها

PETاختصار لترفثاالت البولي إثيلين، وهي مادة بالستيكية تصنع من تفاعل حمض  الترفثاالت مع كحول اإلثيلين

PET Preform هي مصغرات القوارير )القارورة قبل عملية النفخ( المصنوعة من مادة ترفثاالت البولي إثيلين وهي المرحلة
األولى التي تصنع كمصغرات باستخدام طريقة اإلنتاج بالحقن، ومن ثم في المرحلة الثانية يتم استخدام 

عملية اإلنتاح بالنفخ وذلك للحصول على القارورة النهائية قبل التعبئة
Hot fill Preformsمصغرات القوارير )القارورة قبل عملية النفخ( الخاصة بالتعبئة تحت درجات حرارة مرتفعة

Dew point نقطة الترطيب وهي مقياس لرطوبة الجو، حيث تكون درجة الحرارة التي يجب المحافظة عليها عن طريق
التبريد للوصول لمرحلة تشبع الرطوبة.

Spunmelt عملية الغزل باإلذابة، وهي عملية يتم فيها تحويل مادة البوليمر )البولي بروبلين( إلى خيوط وأسالك
متعددة ويتم تجميعها لتكون ااألنسجة غير المنسوجة

Carded تقنية صناعة أقمشة غير منسوجة من ألياف مسبقة الصنع عن طريق عزل الشوائب عن األلياف وتنظيم
وتوزيع األلياف على شكل شبكة من األلياف أو استخدامها في تقنية اإلنتاج الهوائي لألنسجة

UV curing المعالجة باستخدام األشعة فوق البنفسجية، وهي عملية تهدف لتثبيت المواد في مكانها حيث يتم
إدخال المواد الخام أوالمواد التفاعلية أو المواد البالستيكية إلى األنسجة أو األقمشة عن طريق التسخين 
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2. عوامل المخاطرة
عند النظر في شراء األسهم املعروضة لالكتتاب، فإن على املستثمرين احملتملني أن يدرسوا بعناية جميع املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه مبا فيها عوامل املخاطرة 

الواردة أدناه.

وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية جوهرية بسبب حدوث أو حتقق أي من املخاطر املذكورة أدناه. غير أن هذه  املخاطر 

املذكورة أدناه ال تشكل بالضرورة جميع املخاطر املتعلقة بالشركة أو باالستثمار في أسهمها. كما أن بعض املخاطر األخرى التي يعتقد مجلس إدارة الشركة في الوقت احلاضر 

أنها غير مهمة، أو التي لم يتسن للمجلس حتديدها، أو تلك التي يعتبرها غير جوهرية، أو التي قد تصبح مخاطر جوهرية ميكن أن تؤثر هي أيضًا على أعمال الشركة ووضعها 

املالي. وقد يؤدي حدوث واحد أو أكثر من عوامل املخاطرة هذه إلى انخفاض سعر أسهم الشركة في السوق بشكل حاد، مما قد يتسبب في خسارة املستثمرين احملتملني 

الستثماراتهم بشكل جزئي أو كلي.

المخاطر المتعلقة بالشركة و عملياتها التشغيلية  1-2

االعتماد على موردين رئيسيين  1-1-2

تعتمد الشركة في األغلب على شركة )سابك( كمورد للمواد اخلام )مثل البولي بروبلني و البولي ستايرين والبولي إيثلني و ترفثاالت البولي إثيلني( وباستثناء مادة البولي بروبلني 

التي يتم تصنيعها من قبل شركة محلية أخرى فإن سابك هي املورد احمللي الوحيد جلميع املواد األولية التي تستخدمها الشركة، وهناك جزء كبير من مجموع ذممها الدائنة تتعلق 

بشركة سابك )بنسبة 70.7% في املائة كما في 31 ديسمبر 2010م(. شركة سابك هي املورد الرئيسي للمواد اخلام لشركة تكوين ولشركتيها التابعة ألتراباك وساف، وذلك ألن 

تكوين تسعى دومًا الستخدام املوارد ذات التكلفة الصافية األقل. جتدر اإلشارة إلى أن اتفاقية التوريد املبرمة مع سابك ال تضع على عاتق سابك إلتزامًا راسخًا ببيع املواد اخلام 

وأن إلتزام سابك مبوجب اإلتفاقية ينحصر في بذل أقصى اجلهد لتوفير املواد اخلام للشركة. وفي حال قررت الشركة استيراد املواد اخلام من األسواق الدولية ومن أجل جتنب 

الرسوم املفروضة على الواردات، يتعني عليها احلصول على تأكيد خطي من شركة )سابك( ينص على أن شركة سابك ال تستطيع توفير تلك املواد اخلام. وميكن لهذا االعتماد 

على منتجات )سابك( أن يكون له أثر سلبي على قدرة تكوين على تصنيع منتجاتها، حيث أنه إذا توقفت سابك عن توفير املواد اخلام الالزمة، فإن ذلك قد يؤثر على ربحية الشركة.

ارتفاع األسعار وتوفر المواد الخام   2-1-2

باعتبارها شركة مصنعة، تعتمد الشركة في مبيعاتها وربحيتها على توفر وتكلفة املواد اخلام التي تخضع لتقلبات األسعار. وقد حدثت في املاضي الكثير من الزيادات في األسعار 

نتيجة الرتفاع معدالت التضخم وفي تكاليف املواد اخلام ويتوقع أن يتكرر ذلك، ويعتمد أداء الشركة جزئيًا على قدرتها على إدراج هذه التغيرات في التكاليف ضمن أسعار بيع 

املنتجات. وفي املاضي جنحت الشركة عموما في إدارة الزيادة في تكاليف املواد اخلام والقيام بزيادة أسعار البيع عند الضرورة. علمًا أن هذا األداء الذي جنح في املاضي قد ال 

يتكرر في املستقبل. كما أن حدوث الكوارث الطبيعية مثل األعاصير، واألنظمة احلكومية املتعلقة باالنبعاثات البيئية، قد تؤثر سلبيًا على اإلنتاج أو على قدرة املوردين على تسليم 

املواد اخلام. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف املواد اخلام أو نقص اإلمدادات، وهو ما سيؤثر سلبًا على ربحية الشركة إذا كانت غير قادرة على جتاوز الزيادة في التكاليف 

وإدخالها في أسعار البيع، أو القدرة على تأمني املواد اخلام من مصادر بديلة في حال وجود نقص في تلك املواد. 

محدودية القدرة على التوسع   3-1-2

تتوقف قدرة الشركة في التوسع على توفر املساحة األرضية املخصصة للتصنيع إلضافة خطوط تصنيع إضافية. وحتديدا فإن مصنع PET التابع للشركة في مدينة جدة 

تتوفر فيه مساحة أرضية محدودة وهو ما قد يشكل خطرًا على خططه التوسعية املزمعة والتي تشمل إضافة ثالث مكائن لإلنتاج في أعوام 2011م و2013م و 2015م، حيث 

أنه بعد أن يتم إضافة هذه املكائن ستكون املساحة املتوفرة لعمليات اإلنتاج في املصنع قد استغلت بالكامل، وبالتالي إذا كانت هناك حاجة إلضافة املزيد من املكائن فبإمكان 

الشركة أن حتول املساحات املتوفرة حاليًا للتخزين في املصنع إلى مساحات لإلنتاج. وإذا استمرت تكوين في توسيع مرافق إنتاجها في جدة فوق اإلمكانيات املتاحة حاليًا، 

فإنها ستضطر إلى إخالء مرافقها مما قد يستلزم استثمارات إضافية في منشآت جديدة والى نقل املعدات.  إن االنتقال احملتمل قد يؤدي أيضًا إلى تعطيل العمليات وقد يؤثر 

سلبا على األوضاع املالية للشركة. ويعمل خطا اإلنتاج 1 و 2 بشكل منفصل في مصنع الشركة لألقمشة غير املنسوجة بكامل طاقتهما تقريبًا. وفي حني أن هناك خطة لزيادة 

الطاقة اإلنتاجية، إال أن هناك مخاطر على املدى القصير في حالة انقطاع نشاط األعمال. حيث أن إغالق خطوط اإلنتاج لوقت طويل قد يؤثر على األداء اإلنتاجي وعلى ربحية 

الشركة، وكذلك على العالقة مع كبار العمالء. علمًا بأنه لم يحدث مطلقًا ألي من املصانع الثالث لتكوين وشركتيها التابعة ساف وألتراباك أي توقف مؤثر في عمليات اإلنتاج 

باستثناء التوقفات املجدولة لعمليات الصيانة.

اعتماد الشركة على توفر خدمات النقل المتواصلة بأسعار مقبولة   4-1-2

يتضمن عمل الشركة نقل املواد اخلام من مواقع مختلفة، وبعضها تكون مستوردة من اخلارج وذلك الستخدامها في اإلنتاج اليومي. كما يتم نقل املنتجات املصنعة من قبل 

الشركة الى عمالئها برًا وبحرًا وقد يؤثر أي تأخير في التسليم أو أي زيادة في أسعار النقل سلبًا على تطلعات الشركة التجارية ونتائجها املالية.

مخاطر البناء واالنجاز  5-1-2

عند تطوير مشاريع جديدة، تقوم الشركة بتكليف من تعتبرهم مقاولني وموردين ذو سمعة جيدة في مجال بناء املصانع. وميكن أن يتأثر سير عمل أي مشروع جديد من حني 

الى آخر سلبًا نتيجة واحد أو أكثر من العوامل املرتبطة باملشاريع الصناعية الكبيرة، ومنها النقص غير املتوقع في املعدات واملواد والعمالة وعدم قدرة أي مقاول او مقاول من 

الباطن بالعمل على املشروع وعدم القدرة على ايجاد بدائل والتأخير في التسليم، او عدم توفر املعدات واملواد الضرورية وأحوال الطقس غير املؤاتية والزيادة في التكاليف 

وظروف سلبية أخرى. ال ميكن اعطاء أي ضمان بأن أية تكاليف متزايدة أو تأخيرات تتعلق بالعوامل املذكورة أعاله لن تؤثر سلبًا و بشكل جوهري على سير عمل أي مشروع 

جديد أو على عمليات الشركة ووضعها املالي بشكل عام.
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مخاطر التأخر في تسليم البضائع  6-1-2

قد يتعرض تسليم املنتجات للعمالء واستالم املواد من املوردين للتأخير نتيجة لعوامل خارجية مختلفة، والتي قد تشمل التأخير في النقل، وحجم الطلب، والتقلب في الطلب على 

املنتجات. وفي حال حدوث أي من هذه العوامل، فقد ال تتمكن الشركة من التشغيل وفقا خلطة العمل وهو ما قد يؤثر سلبًا على سمعتها وربحيتها.

مخاطر توقف التشغيل بشكل غير متوقع و مخاطر تعطل أو توقف عمل المصنع  7-1-2

يعتمد عمل الشركة على التشغيل املستمر والفعال للمصانع حيث تعمل املصانع بدون توقف على مدار الساعة في كافة أيام األسبوع. وهناك بعض املخاطر التي قد تؤثر سلبا 

على الكفاءة التشغيلية للشركة مثل : الكوارث الطبيعية، األعطال في اآلالت أو احلاسبات اآللية، واحلوادث املتعلقة باملوظفني املهمني، وانقطاع الكهرباء أو املاء. قد يؤدي تعطل 

اإلنتاج إلى زيادة التكاليف وانخفاض العائدات واألرباح. وال تستطيع الشركة تقدمي أي ضمانات بعدم تعطل عملياتها، مما قد يؤثر بالتالي على ربحيتها.

التغيرات التقنية المستمرة والملكية الفكرية  8-1-2

تستخدم الشركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة لتصنيع منتجاتها. وتتسم الصناعة بإجراء حتسينات متكررة على املنتجات واستخدام التقنيات املتطورة حيث يوجد لدى الشركة 

سياسات في األبحاث والتطوير وبرامج مستمرة في تطوير املنتجات بهدف حتسني جودة املنتج والتي ميكن في بعض األحيان، أن تؤدي إلى ضرورة توفير التقنيات واألنظمة 

قبل املوعد املخطط لتوفيرها. وقد ينطوي استبدال املعدات القدمية على تكاليف باهظة، فضال عن مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية حيث أن كمية كبيرة من املعدات يجب 

استيرادها من بلدان أخرى. عالوة على ذلك، فإنه نظرا الرتفاع تكاليف استبدال املعدات، فقد ال تكون الشركة قادرة على تأمني االستبدال السريع للمعدات القدمية بشكل 

ملحوظ، مما قد ُيضعف من قدرتها على تصنيع املنتجات املطلوبة لعمالئها. والتعتزم الشركة في املستقبل القريب بأن تقوم باستبدال أي من معداتها املوجودة حاليًا. كما وأن 

تلك التقنيات واالنظمة املتطورة اخلاصة بالشركة ليست مسجلة لدى السلطات املختصة الرسمية في اململكة أو أية دولة أخرى، مبثابة براءات اختراع أو أي حقوق ملكية فكرية 

حصرية، مما يعرض تلك التقنيات واالنظمة الى االنتهاك والنسخ من قبل الشركات املنافسة، وميكن أن يؤدي استخدام تلك التقنيات اخلاصة بالشركة من قبل الشركات املنافسة 

الى انخفاض في االعمال  وهوامش الربحية.  

اعتماد الشركة على التمويل الخارجي   9-1-2

تسخدم الشركة التمويل اخلارجي لتغطية نفقاتها الرأسمالية املرتفعة باالضافة الى رأسمالها التشغيلي. ان قدرة الشركة على تأمني التمويل املصرفي بتكلفة متدنية، متوقفة على 

وضع الشركة املالي في املستقبل ووضع االقتصاد العام ووضع االسواق املالية، وأسعار الفائدة، وتوافر االئتمان من قبل املصارف أو اجلهات املقرضة األخرى، وثقة املقرضني 

في الشركة. قد حتتاج الشركة إلى احلصول على التمويل لتنفيذ خططها املستقبلية. وفي حال عدم متكنها من تأمني التمويل املطلوب في املستقبل، أو مخالفتها لتعهدات التمويل، 

فقد يؤثر ذلك سلبا على أدائها التشغيلي واملالي. باإلضافة لذلك، يتم احتساب أغلب مدفوعات الفائدة مبوجب تسهيالت ديون الشركة بناء على معدالت فائدة عائمة. إَنّ أية 

تغيرات غير مناسبة في أسعار الفائدة سيكون لها أثر سلبي على األداء املالي للشركة.

مخاطر االعتماد على عمالء رئيسيين  10-1-2

 يعتمد دخل الشركة وشركاتها التابعة على أوامر الشراء التي ينفذها بعض عمالئها الرئيسيني، وعليه فان عمليات الشركة وشركاتها التابعة ونتائجها املالية ميكن أن تتأثر 

سلبا في حال عدم قدرتهم على إبرام املزيد من العقود مع عمالئهم الرئيسيني، أو عدم قدرتهم على تنويع قاعدة عمالئهم من أجل التخفيف من االعتماد على عدد محدود من 

العمالء. ومع ذلك فان مبيعات الشركة وشركاتها التابعة تتوزع على نطاق واسع بني مختلف الدول وشرائح العمالء، إذ أن أكبر عشر عمالء للشركة وشركاتها التابعة لم تزد 

نسبة مبيعاتهم خالل العام املنتهي في 31 ديسمبر 2010م عن 45% من مجمل مبيعات الشركة وشركاتها التابعة.

مخاطر عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات  11-1-2

دخلت الشركة وشركاتها التابعة في اتفاقيات مع بنوك جتارية محلية للحصول على تسهيالت عديدة، من بينها تسهيالت قصيرة وطويلة االجل مت ضمانها بواسطة املساهمني 

والشركات التابعة لنفس املجموعة. في البعض من هذه التسهيالت، يحق للبنوك انهاء أو الغاء تلك التسهيالت وبدون أي سبب شرعي، ومطالبة الشركة املدينة بكافة املبالغ 

والعموالت التي تصبح مستحقة على الفور.

 كما ابرمت الشركة وشركاتها التابعة اتفاقيات حصلت مبوجبها على قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي، مت مبوجبها رهن مصانع وأصول الشركة وشركاتها 

التابعة كضمان. 

في حال قامت الشركة أو أي من شركاتها التابعة في املستقبل بخرق أي من هذه االتفاقيات، أو في حال قررت البنوك الغاء أو انهاء التسهيالت املمنوحة للشركة او الشركات 

التابعة، فقد تطالب البنوك وصندوق التنمية الصناعية الشركة أو شركاتها التابعة بسداد الديون على الفور. وفي حال عجزها فانه سيتم االستيالء على األصول املرهونة من قبل 

تلك اجلهات مما سيؤدي الى انقطاع في أعمال الشركة ويؤثر سلبًا على ادائها املالي.

االعتماد على موظفين رئيسيين  12-1-2

يعتمد أداء الشركة على خبرات وقدرات مسئوليها التنفيذيني وكبار موظفيها اآلخرين. ويتوقف مستقبل الشركة بدرجة كبيرة على قدرتها على استقطاب أفراد من ذوي الكفاءات 

واملؤهالت العالية والقدرة على االحتفاظ بهم، حيث أن املنافسة شديدة، في الوقت احلالي، على مثل هؤالء املوظفني الذين لديهم اخلبرات الواسعة املطلوبة. وتعمل الشركة على 

استمرارية تطبيق استراتيجيات املوارد البشرية وأفضل املمارسات من أجل تقليل تسرب املوظفني منها للحد من آثار فقدان املوظفني الرئيسيني. ولكن على أية حال، ال توجد 

هناك أي ضمانات بأن أعمال الشركة لن تتأثر في حال عدم متكنها من اجتذاب وتطوير واالحتفاظ باملوظفني املؤهلني أو استبدالهم مبوظفني على نفس املستوى من املؤهالت. 

وقد تتضرر الشركة من جراء فقدان خدمات واحد أو أكثر من موظفيها الرئيسيني الذين ال ميكن استبدالهم على املدى القصير واملتوسط، مما قد يؤدي إلى تعطل األعمال ويؤثر 

سلبا على الوضع املالي للشركة ونتائج عملياتها. وقد متكنت الشركة حتى اآلن من االستعاضة عن هؤالء املوظفني الذين غادروا مبوظفني آخرين مؤهلني.
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خبرة االدارة المحدودة في االمتثال اللتزامات الشركات المساهمة العامة  13-1-2

بالرغم من حتويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة تتمتع بهيكلة ادارية أكثر تطورًا، تفتقد االدارة احلالية للخبرة املالئمة في إدارة الشركات املتداولة 

في االسواق العامة، وفي االمتثال للقوانني واالنظمة املتعددة التي تخضع لها الشركات العامة. على وجه اخلصوص، سوف تخضع الشركة لرقابة مشددة من قبل هيئات الرقابة 

ولعدد من التزامات االفصاح واالبالغ وتقدمي التقارير التي سوف تتطلب اهتماما كبيرا من قبل اإلدارة. من املرجح أن هذه االلتزامات سوف حتول انتباه االدارة بعيدا عن 

اإلدارة اليومية للشركة مما ميكن أن يؤثر سلبا على العمليات التجارية للشركة وربحيتها. كما وأن نظام حوكمة الشركات التي تخضع له الشركات املساهمة املدرجة في االسواق 

املالية العامة والذي يفرض على االدارة تطوير وتنفيذ سياسات مالئمة إلدارة الشركات، باالضافة الى املشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة والعديد من اللجان سوف يفرض  

أعباء إضافية على اعضاء مجلس االدارة.

التزامات التأمين  14-1-2

تخضع عمليات الشركة ملخاطر ترتبط بعملها في مجال الصناعات البالستيكية وغيرها، وعلى الرغم من أن الشركة حتتفظ بعدة أنواع من التغطية التأمينية، إال أن تلك البوالص 

قد ال توفر التأمني الكامل ضد جميع املخاطر احملتملة واملتعلقة بأعمال الشركة.

نتيجة لظروف السوق املتغيرة فإن أقساط التأمني ونسب التحمل في بعض بوالص التأمني ميكن أن تزيد بصورة كبيرة في بعض احلاالت. كما أن هناك بعض أنواع التأمني غير 

متوفرة أو تتوفر فقط ملبالغ مخفضة في التغطية التأمينية أو لم يتم التأمني عليها من قبل تكوين )مثل بوليصة التأمني على املعدات االلكترونية، والتأمني على معاشات العاملني 

)فوق تغطية التأمينات االجتماعية(، والتأمني على مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة واملدراء التنفيذيني(، ولذلك فإذا تكبدت الشركة مسؤولية كبيرة غير مؤمنة أو ليست مؤمنة 

متامًا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في التكاليف التشغيلية وهو ما يؤدي إلى خفض ربحيتها.

االلتزام بالسعودة  15-1-2

يتعني على جميع املنشآت العاملة في القطاع الصناعي مبا فيها الشركة االلتزام بنسبة السعودة املطلوبة من قبل وزارة العمل. 

 

وبناءًا على التغيرات اجلديدة التي قامت بها وزارة العمل السعودي صنفت شركة تكوين وشركة ألتراباك في النطاق األخضر، بينما صنفت ساف في النطاق املمتاز. 

وقد طورت تكوين برامج تدريبية وخطط توظيف لضمان توفر املهارات املناسبة والقدرات املطلوبة للقوى العاملة. وفيما يلي مستويات السعودة في الكيانات القانونية املستقلة 

لشركة تكوين و شركتيها التابعني كما في 7 ديسمبر 2011م:

• شركة تكوين: 22 % أي 65 موظفًا سعوديًا من إجمالي عدد املوظفني البالغ 301 موظفًا.
• شركة ألتراباك: 25% أي  7 موظفني سعوديني من إجمالي عدد املوظفني البالغ 28 موظفًا.

• ساف: 41% أي 67 موظفًا سعوديًا من إجمالي عدد املوظفني البالغ 165 موظفًا.

وحترص الشركة على التقيد مبعدل السعودة، ولهذا يشكل تدريب وتطوير مهارات وكفاءات املوظفني السعوديني أولوية كبرى بالنسبة للشركة. ومع هذا فقد تقوم وزارة العمل 

في املستقبل بتشديد تعليمات نسبة السعودة املطلوبة، أو تصدر عقوبات لعدم االلتزام بها، أو قد تخفف تلك التعليمات حسب أوضاع الشركات السعودية ذات الكثافة العمالية.

وقد تتأثر أعمال الشركة ونتائجها املالية ومركزها املالي بشكل سلبي في حال عدم قدرتها احلصول على تأشيرات العمالة الالزمة أو املوافقات على نقل كفاالت العاملني لديها 

نتيجة عدم متكنها مستقباًل في احملافظة على نسبة السعودة املطلوبة أو في حال إصدار وزارة العمل تعليمات أكثر صرامة فيما يتعلق مبتطلبات السعودة.

مخاطر المقاضاة  16-1-2

باستثناء الدعاوى املذكورة في الفقرة 15-3 أدناه، ال يوجد هناك حاليًا أي نزاع جوهري قائم )حسب معرفة الشركة( ضد الشركة أو أي من شركاتها التابعة. وفي حال لم 

تنجح الشركة في الدفاع عن أية مطالبة مقدمة ضدها، سوف يكون لذلك تأثير سلبي على أعمال وعمليات الشركة. 

المخاطر المتعلقة بالسوق   2-2

األوضاع االقتصادية الحالية   1-2-2

تعتمد عمليات وأداء تكوين على الظروف االقتصادية على الصعيد العاملي، والتي تأثرت باألزمة املالية التي ظهرت في عام 2008م، وقد تبقى متقلبة في املستقبل املنظور. هذه 

الظروف جتعل من الصعب على العمالء احلاليني واحملتملني التنبؤ والتخطيط بدقة ألنشطة األعمال في املستقبل، وقد حتملهم على إبطاء أو خفض اإلنفاق على منتجات الشركة. 

وميكن لهذه الظروف االقتصادية أيضا أن جتعل املنافسني يخفضوا األسعار بشكل كبير أو يتخذوا إجراءات غير عادية للحصول على مزايا تنافسية، والتي قد جتبر الشركة 

على تقدمي تخفيضات مماثلة، وبالتالي خفض ربحيتها. وال ميكن للشركة أن تتنبأ بوقت أو قوة أو مدة أي تباطؤ اقتصادي أو انتعاش اقتصادي الحق. وميكن لهذه العوامل 

وغيرها من العوامل االقتصادية أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على الطلب على منتجات الشركة، وعلى وضعها املالي مبا في ذلك ربحيتها ونتائج عملياتها.

 

البيئة التنافسية  2-2-2

تتسم األسواق التي تعمل فيها تكوين بالتنافسية العالية. وفي املاضي واجهت الشركة ضغوطا على أسعارها في األسواق، وميكن أن تعاني انخفاضًا في أسعار منتجاتها نتيجة 

للمنافسة. وعلى الرغم من أن سياسة الشركة ال تركز على التنافس على األسعار بقدر ما تركز في جودة ومتيز منتجاتها وخدماتها، وعلى الرغم بأنها استطاعت مع مرور الوقت 

التعويض جزئيًا عن ضغوط األسعار من خالل حتسني هيكل تكاليفها وجعل عملية التصنيع أكثر كفاءة من خالل إدخال تقنيات جديدة ومبتكرة، فقد ال تستطيع تكوين مواصلة 

القيام بذلك في املستقبل. وبالتالي فإن أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها املالي قد تتأثر جوهريًا وسلبيًا من جراء تراجع أسعار منتجاتها، وميكن أن يؤدي مثل هذا االنخفاض 

إلى فقدان األعمال وانخفاض في هوامش الربحية.

5



مخاطر المبيعات الدولية وأسعار تبادل العمالت والفائدة  3-2-2

تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها التجارية مع العمالء في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وقد تتأثر مبيعات الشركة وأرباحها سلبًا بالظروف االقتصادية و/أو الظروف السياسية 

والقوانني أو اللوائح املتغيرة في البلدان األجنبية، التي ليس للشركة سيطرة عليها. ويؤثر أي إرباك في األسهم احمللية والدولية واألسواق املالية سلبيا على االقتصاد احمللي وعلى 

األسواق العاملية التي تنفذ الشركة فيها أعمالها. والشركة غير قادرة حاليًا على تقييم أو التنبؤ الدقيق باآلثار املستقبلية الضطرابات األسواق األخرى على السيولة والبيانات 

املوحدة ملركزها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.

تتعامل الشركة في جميع صادراتها الدولية بالدوالر األمريكي املرتبط بالريال السعودي، وأي تذبذب بني قيمة الريال السعودي والدوالر األمريكي قد يكون له تأثير سلبي على 

أرباح الشركة. وأي حتول سلبي في أسعار الصرف في األسواق التي ال يهيمن عليها الدوالر ميكن أن يكون له تأثير سلبي على ربحية الشركة بسبب ارتباط الريال السعودي 

مع الدوالر األمريكي.فضال عن ذلك، فإن التقلبات في أسعار الفوائد بني البنوك السعودية )سايبور( ميكن أن يزيد من تكاليف االقتراض ويكون لها تأثير سلبي على نتائج 

العمليات. لذا، فإن الزيادات في أسعار الفائدة القصيرة األجل ستؤثر مباشرة على مقدار الفائدة التي تدفعها الشركة.

البيئة والسالمة العامة  4-2-2

إن من شأن إلزام املصانع في املستقبل بتطبيق معايير أكثر صرامة لتوفير متطلبات وقائية للسالمة أن يزيد من تكاليف الشركة، مما قد ينعكس بشكل سلبي على نتائج أعمالها 

ومركزها املالي.

قد تتأثر أعمال الشركة ونتائجها املالية ومركزها املالي بشكل سلبي في حال حدوث خسائر أو أضرار مادية قد تنتج عن التعامل مع املواد اخلطرة والسامة أو في حال وقوع 

حوادث أثناء عمليات اإلنتاج ال تكون مغطاة بوثائق التأمني أو نتجت عن حوادث لم يتم تغطيتها بوثائق تأمني.

المخاطر االقتصادية   5-2-2

ال تزال مساهمة القطاع النفطي في الناجت احمللي اإلجمالي في اململكة كبيرة على الرغم من السياسات الناجحة واملستمرة في التنويع االقتصادي التي تطبقها احلكومة. وعلى 

أية حال، ال يضمن مثل هذا التنويع عدم تأثر الشركة سلبا بالظروف االقتصادية والسوقية والسياسية املتغيرة في املستقبل. 

وأي تقلبات في أسعار النفط سيكون لها تأثير مباشر على اقتصاد اململكة وميكن أن ُيلمس ذلك في وقت الحق في جميع نواحي اقتصاد اململكة، مبا في ذلك األسواق التي 

تعمل فيها الشركة. وهذه التقلبات ميكن أن تؤثر على السعر السوقي لألسهم.

المخاطر المتعلقة بأسهم الشركة  3-2

عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة   1-3-2

لم يوجد سوق لتداول أسهم الشركة سابقًا سواء داخل أو خارج اململكة، وال يوجد ضمان بتوّفر سوق نشطة لتداول تلك األسهم املطروحة بعد اإلدراج في القائمة الرسمية، وإن 

وجدت فال يوجد ضمان الستمراريتها، وقد يتأثر سعر السهم بعوامل عّدة منها النتائج التشغيلية للشركة واألوضاع االقتصادية بشكٍل عام.

مت حتديد سعر الطرح بناء على عدة عوامل، مبا في ذلك تاريخ وتوقعات أعمال الشركة، والصناعة التي تنافس فيها، وتقييم إدارة الشركة، والنتائج التشغيلية واملالية. إن مختلف 

العوامل، مبا في ذلك النتائج املالية للشركة، والظروف العامة في هذه الصناعة، وصحة االقتصاد بشكل عام، والبيئة التنظيمية التي تعمل الشركة في إطارها، والعوامل األخرى 

ذات الصلة اخلارجة عن نطاق سيطرة الشركة ميكن أن تسبب تقلبات كبيرة في األسعار وسيولة التداول ألسهم الشركة.

 

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين   2-3-2

بعد هذا االكتتاب، سيمتلك املساهمون البائعون 70% من أسهم الشركة املصدرة. ونتيجة لذلك، فإن املساهمني البائعني مجتمعني ميكنهم التأثير في جميع األمور التي تتطلب 

موافقة املساهمني، وميكنهم ممارسة هذه احلقوق على النحو الذي يؤثر بشكل كبير على أعمال الشركة، ووضعها املالي، ونتائج عملياتها مبا في ذلك انتخاب أعضاء مجلس 

اإلدارة، وعمليات الشركة الهامة، والتعديالت في رأس املال.

 

بيع األسهم وطرح أسهم لالكتتاب مستقباًل  3-3-2

بيع كميات كبيرة من األسهم في السوق العام بعد انتهاء االكتتاب، أو توقع حدوث مثل هذا البيع، ميكن أن يؤثر سلبا على السعر السوقي لألسهم. بعد استكمال االكتتاب 

بنجاح، يخضع املساهمون البائعون لفترة حظر ملدة 6 أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، وال يجوز لهم خاللها التصرف في أي سهم من أسهمهم. إن بيع 

عدد كبير من األسهم من قبل أي من املساهمني البائعني بعد انتهاء فترة احلظر البالغة 6 أشهر ميكن أن يكون له أثر سلبي على سوق األسهم، ورمبا يؤدي إلى انخفاض 

السعر السوقي لألسهم.

ال تعتزم الشركة حاليًا إصدار أسهم إضافية فور انتهاء عملية االكتتاب. وفي حال مت إصدار أسهم جديدة فقد يؤثر ذلك سلبًا على أسهم الشركة في السوق وبالتالي يؤدي 

إلى انخفاضها.

توزيع األرباح  4-3-2

إن توزيع األرباح مستقباًل يعتمد، من بني أمور أخرى، على قدرة الشركة في حتقيق األرباح، وعلى مركزها املالي، ومتطلبات رأس املال، ومتطلبات االحتياطيات القانونية، 

واالئتمان املتوفر للشركة، والظروف االقتصادية العامة، وغيرها من العوامل التي تخضع للتقدير املطلق ملجلس اإلدارة بشأن اإلعالن عن توزيع أرباح حسبما يراه مناسبا. وعلى 

الرغم من أن تكوين تعتزم توزيع أرباح سنوية على املساهمني، فإن الشركة ال تضمن بأنها ستدفع فعال أي أرباح، أو تقدم أي ضمان مبقدار املبلغ الذي سيدفع في أي سنة 

من السنوات. ويخضع توزيع أرباح األسهم لقيود معينة واردة في النظام األساسي للشركة.
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المخاطر المتعلقة »بتداول« كسوق جديد حيث السيولة ليست مضمونة  5-3-2

يعتبر سوق تداول سوق متواضع احلجم بالنسبة لألسواق املالية العاملية، مثل أسواق الواليات املتحدة واململكة املتحدة، بحيث ال ميكن للشركة ضمان سيولة أسهمها على سوق 

تداول. كما و أن العموالت وكلفة العمليات على سوق تداول مرتفعة بالنسبة لالسواق العاملية االخرى. إن جميع تلك العوامل تؤدي الى انخفاض السيولة وتقلب سريع لسعر 

السهم، مما يصعب عملية بيع السهم من قبل حامله حينما يريد.  

المخاطر السياسية والتشريعية  4-2

المخاطر السياسية واألمنية  1-4-2

قد تؤثر املخاطر السياسية واألمنية في املنطقة بشكل سلبي على قيمة االستثمارات في الشركة. على املستثمرين احملتملني األخذ بعني االعتبار املخاطر اجليوسياسية في منطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا حيث تواجه العديد من تلك الدول حالة عدم استقرار واضطرابات شعبية. علمًا بأن الشركة خفضت تقديراتها لنتائجها املالية املتوقعة لعام 2011م 

نتيجة االضطرابات في اليمن وسوريا ومصر.  

المخاطر المتعلقة بالتشريعات والقوانين والبيئة التنظيمية  2-4-2

تخضع أعمال الشركة لألنظمة والقوانني املعمول بها في اململكة العربية السعودية بصفة خاصة و في الدول األخرى التي قد تعمل بها الشركة. وقد تخضع هذه القوانني واألنظمة 

للتغيير. ومن املمكن أن تؤثر التغيرات القانونية التي تسببها عوامل سياسية أو  اقتصادية أو فنية أو بيئية على عمليات الشركة ونتائجها املالية بشكل جوهري. وقد تقوم الشركة 

بتعديل منتجاتها أو عملياتها لكي يتماشى نشاطها مع أية تغييرات مستقبلية في تلك التشريعات والقوانني. األمر الذي قد يكون له تأثير على مبيعات الشركة وتدفقاتها النقدية 

املستقبلية.
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3. نبذة عن السوق
3-1      مقدمة

عينت تكوين شركة إيراس االستشارية إلجراء دراسة سوقية تغطي القطاعات التي تعمل الشركة فيها في اململكة ودول مجلس التعاون اخلليجي وفي العالم )»تقرير السوق«(. 

وإيراس من الشركات التي تعمل على مستوى العالم في تقدمي االستشارات املهنية لشركات القطاعني العام واخلاص العاملة في العديد من املجاالت والقطاعات املختلفة. يقع 

املقر الرئيسي إليراس في لندن باململكة املتحدة، ويوجد في الشركة حاليًا 31 موظفًا. 

إن تقرير السوق »تقرير إيراس« هو املصدر الذي استقيت منه املعلومات الواردة أدناه. وقد أعطت إيراس موافقتها اخلطية على استخدام تقرير السوق في نشرة اإلصدار هذه، 

ولم تسحب تلك املوافقة. إضافة لذلك، فإن إيراس ال متتلك أي أسهم أو مصالح في الشركة أو في أي من شركاتها التابعة أو املنتسبة أو األطراف ذات العالقة.

لم يتم حتديث تقرير السوق منذ إصداره في 25 أغسطس 2010م، وال يتضمن أيًا من املستجدات التي طرأت في السوق منذ ذلك احلني.

3-2      التغليف البالستيكي

يتصف السوق العاملي للتغليف البالستيكي بالتشتت والتجزؤ. ويعتبر التغليف بالبالستيك في مناطق كثيرة سوقًا حتكمه السلعة، حيث يقوم منتجون مختلفون بإنتاج القوارير 

واألكواب والعبوات واألغلفة. وعلى الرغم من خفة وزن منتجات التغليف البالستيكية إال أنها تأتي بأحجام كبيرة جتعل من مصاريف شحنها جزءًا هامًا من التكلفة اإلجمالية 

للمنتجات. وبالتالي، فإن العمالء مييلون إلى تفضيل املنتجني احملليني على االستيراد. وفي دول مجلس التعاون اخلليجي يتم إنتاج نسبة عالية )تصل إلى أو تزيد عن 90%( من 

منتجات التغليف القياسية من قبل مصنعني محليني. ولعل الطبيعة التجزئية لسوق التغليف جتعل من الصعب احلصول على تقديرات موثوقة بشأن حجمها. 

• القوارير البالستيكية  

تستخدم القوارير البالستيكية في مشروبات األلبان والعصائر واملياه املعدنية، وقد مت تقدير حجم سوق القوارير البالستيكية في دول مجلس التعاون اخلليجي واململكة العربية 

السعودية بناًء على تقدير استهالك األلبان والعصائر، واحلصة النسبية من كل نوع من أنواع عبوات التغليف املستخدمة في قطاعات السوق، مع األخذ باالعتبار النسبة الوزنية 

لعبوات التغليف املستخدمة لكل وحدة من حجم املنتج. ففي دول مجلس التعاون اخلليجي قدرت إيراس إجمالي الطلب على عبوات التغليف البالستيكية لأللبان والعصائر حاليًا 

بنحو 74,828 طن، منها 42,988 طن في اململكة. وقد مت احتساب حجم السوق بناء على حجم استهالك املشروبات مضروبًا في حصة السوق النسبية لكل من العبوات التغليفية 

)الكرتون، HDPE، و PET( ومتوسط النسبة الوزنية للمادة البالستيكية لكل لتر من منتجات املشروبات. وقد منا السوق حسبما هو موضح في اجلدول أدناه مبعدل سنوي 

تراكمي بلغ 4,1 في املائة سنويًا خالل الفترة املمتدة من 2004م حتى 2009م.

جدول 1: الطلب على القوارير البالستيكية من صناعة األلبان والعصائر في دول مجلس التعاون الخليجي

• العبوات المصنوعة من البولي ستايرين  

وباملثل، مت اتباع منهجية مقارنة لتقدير حجم سوق العبوات املصنوعة من البولي ستايرين في دول مجلس التعاون اخلليجي واململكة والتي تستخدم في األلبان ومشتقاتها 

)مثل الزبادي و الزبدة واألجبان وغيرها( باإلضافة إلى العصائر واملياه املعدنية. وبناًء على تقديرات السوق، فإن إجمالي الطلب في دول مجلس التعاون اخلليجي على العبوات 

املصنوعة من البولي ستايرين للمواد الغذائية يبلغ نحو 25,040 طنًا، متثل اململكة منه 15,024 طنًا، وحسبما يتضح من اجلدول أدناه، فقد منت السوق مبعدل منو سنوي 

تراكمي بلغ 4,1% خالل الفترة املمتدة من عام 2004م لغاية 2009م. 

مجلس  دول  في  والعصائر  األلبان  صناعة  من  ستايرين  البولي  من  المصنوعة  العبوات   على  الطلب   :2 جدول 
التعاون الخليجي

معدل النمو 2009م2008م2007م2006م2005م2004مبالطن
السنوي التراكمي

4٫5%34,53135,91237,34938,84340,39642,988السعودية

دول مجلس التعاون 
3٫6%26,68027,74828,85730,01231,21331,840األخرى

4٫1%61,21163,66066,20668,85571,60974,828اإلجمالي

2009م2008م2007م2006م2005م2004مبالطن
معدل النمو 

السنوي التراكمي

4٫1%12,30412,80513,32713,87014,43515,024السعودية

4٫1%8,2028,5378,8859,2479,62410,016دول المجلس األخرى

4٫1%20,50621,34222,21223,11724,05925,040اإلجمالي

املصدر: تقرير إيراس

املصدر: تقرير إيراس
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محركات النمو

لقد كان النمو في سوق التغليف البالستيكي لقطاع منتجات األلبان والعصائر في املاضي مدفوعًا بنمو الطلب على املرطبات وإحالل البالستيك محل الكرتون والزجاج في 

تغليف تلك املواد. ففي سوق منتجات األلبان، زاد النمو في دول مجلس التعاون اخلليجي واململكة عن 4% سنويًا، وذلك أكثر من النمو السكاني في اململكة البالغ 2,5% سنويًا. 

وهذا النمو السنوي املستمر في استهالك احلليب للشخص في اململكة ميثل مؤشر جيد للوصول مستقباًل إلى االستهالك العاملي، حيث بلغ استهالك احلليب في اململكة بحسب 

أبحاث السوق نحو 55 لترًا للشخص في السنة فيما بلغ استهالك الشخص في أمريكا 105 لترات للشخص وفي اململكة املتحدة 112 لترًا للشخص في السنة )املصدر: التقرير 

.) www.fil-idf.org  2007/423 الصادر من االحتاد العاملي ملنتجات األلبان رقم

كما أن استخدام العبوات البالستيكية كان من العوامل الدافعة للنمو، حيث حتول صانعو املرطبات من عبوات الكرتون والزجاج إلى عبوات البالستيك نظرًا ألفضلية قوارير 

البالستيك الشفافة من حيث املظهر وتكاليف الشحن واستقرار الطعم في البالستيك. وعلى سبيل املثال، نظرًا حلساسية احلليب للضوء، فقد دأبت شركات األلبان تاريخيًا على 

اختيار عبوات كرتون مقاومة للضوء لبيع منتجات األلبان طويلة الصالحية. غير أن التحسينات التي طرأت على تقنيات البالستيك والتي وفرت احلماية من الضوء قد زادت من 

انتشارها في سوق احلليب مما شكل فرصة كبيرة ملنتجي عبوات التغليف البالستيكية.

ومن دوافع النمو األخرى في اململكة واخلليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا النمو السكاني املرتفع نسبيًا )الذي يصل إلى 2,5% سنويًا(، وارتفاع مداخيل املستهلكني وقدرتهم 

على اإلنفاق وتدني تكلفة البوليميرات نسبيًا في اململكة، مما حسن من القدرات التنافسية للبالستيك مقارنة باملواد األخرى.

المنافسين

هناك العديد من الشركات املنافسة لتكوين في سوق التغليف البالستيكي ملنتجات األلبان والعصائر في اململكة، نستعرضها فيما يلي:

• شركة اخلليج العربي لصناعة البالستيك في جدة، وتقوم بتصنيع األنابيب وقطع التركيبات البالستيكية، والعلب وقوارير املنتجات الشخصية، وقوارير األطعمة والعصائر، 
والعبوات املصنوعة من البولي ستايرين. وتقدر القدرة التحويلية للمصنع بنحو 28,000 طن في السنة.

• العبيكان إلوباك حللول التغليف في السعودية وأسواق الشرق األوسط، وينتج تشكيلة واسعة من املنتجات التي تتضمن كراتني األلبان والعصائر، وهي متحالفة مع املراعي في 
.)PS(  وعبوات )HDPE( و )PET( هذا النشاط، كما تنتج قوارير

• شركة منتجات التغليف، ولها مصنعان في الرياض، وهي مشابهة لتكوين في تركيزها على عبوات تغليف األلبان والعصائر واملياه. ويشمل خط إنتاج هذه الشركة القوارير 
واألكواب والعبوات والصفائح البالستيكية.

• شركة البالستيك السعودية، وتصنع عبوات التغليف اخلاصة باألطعمة، واإلعاشة، ومنتجات الرعاية الشخصية والصحية، واملواد الكيماوية، وزيوت التشحيم، وعبوات منتجات 
األلبان والعصائر. وتبلغ قدرتها اإلنتاجية 12,000 طن في السنة من منتجات التغليف.

• مصنع صافوال للتغليف، الذي يلبي احتياجات العديد من املنتجات وتشمل زيت املائدة، والعصائر، واأللبان، وقوارير املاء، وعبوات املاء، وعبوات املواد املضافة على الوقود، 
وقوارير الشامبو وملطف الشعر، وقوارير الرعاية املنزلية والشخصية. وقد انطلقت هذه الشركة في بداية عقد الثمانينات من القرن املاضي كمصنع داخلي للبالستيك مكرسًا 

خلدمة ودعم متطلبات زيت املائدة الذي تنتجه صافوال مع التركيز كذلك على قوارير منتجات األلبان.

• مصنع الوطنية للبالستيك، وهو مصنع ضخم للبالستيك يقع في مدينة الرياض، ويصنع عبوات التغليف لقطاع عريض من الصناعات مبا في ذلك املواد اإلنشائية، والدهانات، 
واملنتجات االستهالكية، والزيوت، وزيوت التشحيم، والصناعة الغذائية، وصناعة األلبان والعصائر. ويبلغ إجمالي الطاقة التحويلية لهذا املصنع نحو 55,000 طن سنويًا. ولدى 

هذه املجموعة شركة تابعة وهي املصنع الوطني للمنتجات الغذائية التي تنتج له عبوات العصائر.

باإلضافة إلى ما ذكر من الشركات املنافسة أعاله فإن هناك عددًا من شركات إنتاج األلبان والعصائر تقوم داخليًا بإنتاج جزء من احتياجاتها من عبوات التغليف البالستيكية 

ومنها شركتي املراعي وحلواني. وبناًء على االستعراض الوارد أعاله للمصنعني في السوق، وإذا استثنينا شركات األلبان التي يوجد لديها مصانع داخلية إلنتاج منتجات 

التغليف الستخدامها اخلاص، فإن تكوين تعد من املصنعني القالئل الذين يعتمدون بشكل رئيسي على سوق منتجات األلبان والعصائر، فيما تغطي املصانع الكبيرة األخرى 

تشكيلة واسعة من قطاعات سوق التغليف.

تحليل المنافسة والتوجهات المستقبلية

التغليف البالستيكي يلعب دورًا مهمًا في صناعة األلبان والعصائر، حيث أن منتجي األلبان والعصائر بحاجة إلى متييز أنفسهم عن غيرهم من املنافسني بطريقة تغليفهم 

ملنتجاتهم التي تعكس للمستهلكني جودة املنتج وبالتالي حتفزهم للشراء. كما أن سهولة استخدام و فتح املنتج باإلضافة إلى املظهر اجلذاب عوامل مهمة في عملية اختيار 

التغليف املناسب. 

هذه األهمية املتزايدة في التغليف تبرر قيام منتجي األلبان والعصائر بتوطيد عالقاتهم مبورديهم في مجال التغليف، ولدى تكوين اتفاقيات وحتالفات مع عدة شركات من أمثال 

الصافي دانون واملراعي وندى لأللبان وغيرها. تكمن أهمية هذه االتفاقيات طويلة املدى في تقليلها ملخاطر تغيير املوردين، كما أنها تساعد بتثبيت األسعار في العقود األمر 

الذي يقلل من احلاجة ملجاراة أسعار املنافسني على املدى القصير.

عادة يعرف سوق التغليف في صناعة األلبان والعصائر باملنافسة الشديدة التي تشبه العديد من أسواق السلع، وبالتالي يعكس منو منخفض في الطلب وفي الهوامش الربحية. 

ولكن بالنسبة للسوق السعودي وما جاوره يعد هذا األمر غير صحيح كليًا، حيث أن مستويات النمو في استهالك األلبان والعصائر أعلى من تلك في أمريكا وأوروبا وذلك ألن 

االستهالك للفرد في ازدياد مستمر نتيجة تغير أذواق املستهلكني ومستويات الدخل. باألضافة إلى ذلك فإن طريقة التغليف التقليدية فتحت املجال الستخدام التغليف كأداة 

جذابة للمستهلكني، حيث أن املنتجات توفر اآلن بأشكال وأحجام متعددة أكثر مما كانت عليه في السابق. تتركز توجهات تكوين نحو تقدمي منتجات التغليف البالستيكي في 

سوق األلبان والعصائر السعودي بشكل رئيسي، حيث أن الهوامش الربحية تكون أعلى بسبب املالءمة اللوجستية، ومن ثم نحو دول اخلليج وبعض دول الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، ولكن من املمكن أن يتم استطالع إمكانية فرص التصدير في املستقبل إلى أسواق الشرق األوسط األخرى وأفريقيا وأوروبا وذلك لالستفادة من ميزة وانخفاض تكاليف 

املواد اخلام ووفرتها محليًا باألخص رغوة البولي ستايرين املستخدمة في تشكيل وتعبئة وختم األغلفة. 
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)PET Preform( التغليف بالمواد البالستيكية  3-3

تقدر CMAI Group األمريكية منو حجم سوق التغليف العاملي، الذي تستحوذ قوارير PET على 70% منه، بنسبة 9,1% خالل الفترة املمتدة من 2004م لغاية 2009م. 

وُتعد قوارير PET اخليار السائد للقوارير املستخدمة في تعبئة املياه املعدنية، كما أنها منافس قوي للزجاج وعلب الصفيح في سوق املشروبات الغازية اخلفيفة التي يدخل 

الكربون في تركيبها. إن حتليل إيراس  للطلب على القوارير البالستيكية PET يدل على أن موردي عبوات التغليف البالستيكية )Preform( في املنطقة يعملون بكامل طاقتهم. 

وبينما تقدر الطاقة اإلنتاجية لعبوات )PET Preform( في السعودية بنحو 160,000 طن، فإن إيراس قدرت الطلب على قوارير PET في عام 2009م في السعودية وباقي 

دول مجلس التعاون اخلليجي بنحو 143,952 و 97,371 طنًا على التوالي، وبنمو قدره 5% عن الطلب في عام 2008م. ويدل حتليل السوق على وجود حاجة إلى التوسع 

املستمر في الطاقات اإلنتاجية لتلبية الطلب املتنامي.

)PET( جدول 3: الطلب على قوارير

20082009

دول الخليج األخرىالسعوديةدول الخليج األخرىالسعوديةبالطن

16,71914,68918,55816,305الحليب والعصائر

35,47821,28737,96122,777المشروبات الغازية

84,47656,31887,43358,289الماء

136,67392,294143,95297,371اإلجمالي

املصدر: تقرير إيراس

محركات النمو

يتأثر تطور سوق منتجات التغليف Preform PET في اململكة واخلليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا بعوامل االقتصاد العام وعوامل تتعلق بالصناعة نفسها. ويتم بيع 

منتجات PET Preform في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل رئيسي إلى مصنعي املرطبات واملياه والعصائر واملشروبات الغازية. ولكون االستخدام النهائي 

ملنتجات PET Preform في صناعات املرطبات، فإن هناك عوامل تؤثر على الطلب على هذه املنتجات مثل النمو السكاني، وتزايد مستويات الدخل، وزيادة إنفاق املستهلكني. 

إضافة لذلك، فإن سوق منتجات PET Preform تتأثر إيجابيًا إزاء عوامل متعلقة بالصناعة، ومنها التحول من العبوات املصنوعة من الزجاج أو الكرتون أو األملنيوم نحو 

قوارير PET الشفافة. وثمة عامل آخر يتعلق بالصناعة أال وهو تدني تكلفة البوليميرات في اململكة مما يعطي عبوات PET ميزة من حيث التكلفة التنافسية على املواد األخرى.

المنافسين

مصنع ألتراباك في جدة هو من أضخم مصانع PET Preform في املنطقة، إذ تبلغ حصته في السوق نحو 20%. وبحسب السوق، فإن أكبر خمس متنافسني، الذين 

يستحوذون على أكثر من 70% من سوق اململكة العربية السعودية هم:

• الشركة اخلليجية ألنظمة التعبئة والتغليف: تصنع نطاقًا واسعًا من املنتجات التي تشمل )PET Preform(، قوارير وعبوات )PET(، أنواع مختلفة من العبوات للمشروبات 
الغازية اخلفيفة، املياه، املنتجات الصيدالنية، الزيت، واستخدامات أخرى. وتقوم هذه الشركة بتصنيع )PET Preform( بأحجام وتصاميم مختلفة لتلبية احتياجات املشروبات 

الغازية اخلفيفة وقوارير املياه املعدنية. ويتكون نطاق املنتجات من قوالب Preform مرنة وخفيفة الوزن بتشطيبات مختلفة للعنق. وتقدر طاقتها اإلنتاجية 37,800 طن في 

السنة.

• انترغلف )Intergulf(: واحدة من أكبر الشركات املنتجة لقوالب )PET Preform( في اخلليج ولديها مصنعان واحد في الشارقة واآلخر في دبي. كما تصنع هذه الشركة 
العبوات وعبوات البولي بروبيلني، حيث تستهدف تلك العبوات سوق املياه املعدنية. ويعتقد بأنها الشركة الوحيدة املصنعة ملنتجات القوالب PET Preform والعبوات في منطقة 

 Preforms اخلليج، التي تقدم املفهوم خلدمات التشطيب وتشمل تصميم القوارير، وتصنيع النماذج القياسية، واختبارات األداء، وتصنيع القوالب، وتبلغ طاقتها اإلنتاجية من

نحو 1,1 مليار قطعة في السنة، أي ما يعادل 29,700 طن في السنة. وتشكل صادراتها جزءًا رئيسيا من حجم مبيعاتها، إذ تبلغ نسبة الصادرات 65% من إنتاجها، وتذهب 

معظم تلك الصادرات إلى دول مجلس التعاون اخلليجي وأفريقيا وخصوصًا جنوب وغرب أفريقيا والسودان. 

• صافوال للبالستيك: وهي مملوكة من شركة صافوال، وتقدم طيفًا واسعًا من حلول التغليف البالستيكية لصناعات األلبان، واملرطبات، ومواد التجميل، والرعاية الشخصية، وزيوت 
التشحيم، والصناعات الصيدالنية، واملنتجات الصناعية، مبا في ذلك قوالب )PET Preform(. وتبلغ الطاقة اإلنتاجية ملصنع جدة نحو 700 مليون قطعة في السنة من 

القوارير التي تتراوح سعتها بني 200 ملي لتر و 2,2 لتر، أي ما يعادل 20,250 طن في السنة. 

• الزامل للصناعات البالستيكية: وينتج مجموعة واسعة من القوالب املشكلة باحلقن، واحلرارة، والبثق، والنفخ، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية احلالية للقوالب املشكلة باحلقن نحو 600 
مليون قطعة في السنة بأحجام تتراوح بني 200 ملي لتر و 3 لترات، أي ما يعادل 20,250 طن في السنة. ولهذه الشركة شراكة مع مجموعة البال بالستيكس )النمساوية(. 

وهناك العديد من شركات تعبئة القوارير، وخصوصًا في قطاع املياه املعدنية، التي تقوم بصناعة قوالب التعبئة )Preforms( مبواصفات محددة الستخداماتها الشخصية، 

أو ما يسمى »سوق االستخدامات احلصرية«، وتقدر الطاقة اإلنتاجية لها بنحو 2 مليار قطعة في السنة، أي ما يعادل 54,000 طن في السنة.

تحليل المنافسة والتوجهات المستقبلية

لدى ألتراباك قاعدة عمالء متنوعة باإلضافة إلى تنظيم لوجستي فعال يدعم جودة خدماتها املقدمة لعمالئها الرائدين مثل بيبسي كوال وكوكا كوال )األردن واإلمارات( في قطاع 

تعبئة املرطبات، و مثل نوفا ونستله وصفا في قطاع املياه املعدنية، و مثل ندى واملراعي في قطاع األلبان و مثل العوجان في قطاع العصائر.

وعلى الرغم من ذلك فإن سوق )Preforms( شديد املنافسة بوجود خمسة موردين رئيسيني في منطقة دول اخلليج العربية باإلضافة إلى عدة شركات تعبئة لديها قدرات إنتاجية 

داخلية. ومع أن تطوير املنتج )مثل خفة الوزن و منتجات أغطية جديدة( سيقوم بدعم امليزة التنافسية لدى املطورين، إال أن هذا السوق سيظل سوق سلعة شديد املنافسة، ولكنه 

سوق يتميز بأنه ينمو بشكل مضطرد.
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النسبة من اإلجماليالقدرة بالطن في السنةمليون قطعة / العامالموقعالشركة

19٫9%1,40037,800جدةأنظمة الخليج للتغليف

17٫0%1,20032,400جدةألتراباك

Intergulf 15٫6%1,10029,700الشارقةإنتر غلف

10٫6%75020,250جدةصافوال للبالستيك

الزامل للصناعات 
8٫5%60016,200الدمامالبالستيكية

28٫4%2,00054,000أخرى )تقديرات(

100٫0%7,050190,350اإلجمالي

املصدر: تقرير إيراس

سوق األقمشة غير المنسوجة  4-3

السوق العاملي لألقمشة غير املنسوجة يشكل ساحة تنافسية ضخمة تغلب عليها املنافسة املتجزئة أو املتشتتة، حيث يتولى العديد من املوردين تزويد املنتجات غير املنسوجة 

ر منو سوق األقمشة العاملية غير املنسوجة خالل الفترة املمتدة من 2005م  لنطاق عريض من االستخدامات من االستهالك الصحي إلى االستخدامني الطبي والصناعي. وقد قِدّ

حتى 2008م من 5,1 مليون طن إلى 6,3 مليون طن، مبعدل منو سنوي تراكمي بلغ 7,3%. وشهدت آسيا النمو األكبر خالل )2005م-2009م( حيث منا فيها الطلب مبعدل 

9,5% سنويًا تليها أمريكا الشمالية بنسبة منو بلغت %9,4.

جدول 5: الطلب العالمي على األقمشة غير المنسوجة

وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فقد قدرت سوق األقمشة غير املنسوجة بنحو 117,731 طنًا خالل عام 2009م، متثل اململكة 10,9% منها أو 12,834 طنًا، فيما 

متثل باقي دول مجلس التعاون اخلليجي 4,35%، أو 5,123 طنًا. وقد اقتسمت شمال أفريقيا وغرب آسيا )باستثناء تركيا( باقي سوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنحو 

50,000 طن لكل منهما. والسوق موزعة بني املستخدمني في القطاع الصحي )60% من الطلب(، والصناعي )35% من الطلب( والطبي )5% من الطلب(، وذلك بناء على تقديرات 

السوق لعام 2009م.

2005مليون طن
النسبة 

% من 
اإلجمالي

2006
النسبة 

% من 
اإلجمالي

2007
النسبة 

% من 
اإلجمالي

2008
النسبة 

% من 
اإلجمالي

2009
النسبة % من 

اإلجمالي

33٫8%33٫32٫3%31٫72٫1%30٫91٫9%31٫41٫7%1٫6آسيا

أمريكا
الشمالية

1٫3%25٫51٫5%27٫31٫7%28٫31٫7%27٫01٫8%26٫5

23٫5%23٫81٫6%25٫01٫5%25٫51٫5%27٫51٫4%1٫4أوروبا الغربية

16٫2%15٫91٫1%15٫01٫0%16٫40٫9%15٫70٫9%0٫8أخرى

100%1006٫7%1006٫3%1006٫0%1005٫5%5٫1اإلجمالي

املصدر: تقرير إيراس

تركز ألتراباك على األسواق القريبة جغرافيًا والتي متكنها من وصول الشحنات إليها وتوفير مراقبة للجودة عن طريق التواصل عند احلاجة. وتتواجد ألتراباك في سوق ينمو 

باستمرار وبوجود تنافس قوي وفي سوق يثمن فيه العمالء تطوير املنتجات واجلودة العالية. وبناء على ذلك فإنه يتطلب استمرار ألتراباك في حتقيق نسب منو عالية بأن تسعى 

إلى تطبيق برامج استثمارية قوية في توسيع قدراتها اإلنتاجية.

جدول 4: قدرة التصنيع من عبوات PET Preform في عام 2009م
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اإلجماليغير ذلكالقطاع الطبيالقطاع الصحيبالطن

30,4292,53617,75050,715غرب آسيا باستثناء تركيا

29,4352,45317,17149,059شمال أفريقيا

6,4171,0275,39012,834المملكة العربية السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي 
باستثناء السعودية 

3,0742561,7935,123

69,3556,27242,104117,731اإلجمالي

املصدر: تقرير إيراس

جدول 6: الطلب على األقمشة غير المنسوجة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام 2009م

12

محركات النمو

يعتبر النمو السكاني ومنو الدخل من أهم العوامل الدافعة ألسواق األقمشة غير املنسوجة في القطاع الصحي والطبي.

إضافة لذلك، فقد تعزز الطلب العاملي على املواد بتقنية )Spunmelt( بفعل حلول هذه املواد مكان األقمشة غير املنسوجة )carded( واألقمشة النسيجية التقليدية، حيث 

أن األقمشة بتقنية )Spunmelt( غير املنسوجة هي أخف وزنًا وأقوى وذات أداء أعلى باملقارنة مع املواد التقليدية، وفي نفس الوقت مجدية اقتصاديًا. ويتم تفضيل املسحات 

الطبية واحلفائظ التي تستخدم ملرة واحدة على األقمشة التقليدية التي يتطلب غسلها بعد كل استخدام وال تتمتع بنفس األداء من ناحية احلماية. 

التحسينات التقنية التي تؤدي إلى خفض أوزان األقمشة وتقليص التكاليف وحتسني التنافسية السعرية للمواد املصنوعة بتقنية )Spunmelt(، ستسهم في دعم منو الطلب 

على تلك املنتجات.

المنافسين

تتنافس ساف في اململكة مع منتجني آخرين للمواد غير املنسوجة، وكل منهما يركز على األسواق الصحية والصناعية، وهما:

• الشركة السعودية األملانية للمنتجات غير املغزولة: وتقع في الدمام باملدينة الصناعية الثانية، وتقوم بتصنيع أقمشة البولي بروبيلني غير املنسوجة بتقنية Spunmelt، وتبيع 
منتجاتها إلى سوق املنتجات الصحية )حفائظ األطفال والفوط الصحية النسائية( وكذلك إلى القطاع الزراعي )عوازل احلشرات و ضوء الشمس(. وتقدر طاقتها اإلنتاجية بنحو 

31 ألف طن في السنة.

• شركة )MADA( للمنتجات غير املنسوجة: تقع في اجلبيل، وتقوم بتصنيع األقمشة غير املنسوجة املصنوعة من البولي بروبيلني و)PET(. وتركز الشركة أساسًا على بيع 
منتجاتها لسوق املنتجات الصحية والصناعية. وتقدر طاقتها اإلنتاجية بنحو 10 آالف طن في السنة.

 ، )SMS( مبا أن الصادرات تشكل النسبة األكبر من مبيعات ساف مقارنة مببيعاتها داخل اململكة، فإن ساف تتنافس باألساس مع شركات عاملية في سوق األقمشة الطبية

وهناك العديد من الشركات املنافسة لساف ولكن ليس ألحدهم حصة طاغية في السوق، و جميعهم ميلكون حصة متقاربة ومن هؤالء املنافسني: 

 )DuPont( دو بونت •
)Kimberly Clark( كيمبرلي كالرك •

)Ahlstrom Nonwovens( ألستروم للمنتجات غير املنسوجة •
)Freudenberg Nonwovens( فرودينبيرغ للمنتجات غير املنسوجة •

)FiberWeb( فايبر ويب •
)PGI Nonwovens( بي جي آي للمنتجات غير املنسوجة •

تحليل المنافسة والتوجهات المستقبلية

لدى ساف قاعدة عمالء متنوعة في سوق األقمشة غير املنسوجة تشمل على سبيل املثال شركات سينو بروتيكشن هولدجنز )Sino Protection Holdings(، و ماروبيني 

كوربوريشن )Marubeni Corporation(، وبروكتر آند غامبل )Procter & Gamble(. كما أن املناطق اجلغرافية ملبيعات ساف تشمل دول عديدة في قارات أمريكا 

و أوروبا وآسيا و أفريقيا باإلضافة إلى الشرق األوسط، وهذا التنوع في العمالء واألسواق يقلل من مخاطر أن تؤثر خسارة أحد العمالء على مبيعات الشركة. كما أن امتالك 

ساف ملنتج مسجل )™Medalon( لألقمشة الطبية ذات اجلودة العالية يقلل من تأثير صغر حجم مبيعاتها، حيث تزيد حجم املبيعات في القطاعات األخرى الصحية والزراعية 

والصناعية و تكون املنافسة شديدة في هذه القطاعات. وعلى الرغم من أن ساف تصنع منتجات للقطاع الصحي إال أنها ال تعد من األسواق الواعدة بالنمو حيث من املتوقع أن 

تكون املبيعات من هذا القطاع مستقرة في اخلمس سنوات املقبلة على عكس القطاع الطبي املهيأ للنمو والذي يتعرض املنتج فيه حلساسية أكبر في جودة األداء كما أن املنافسة 

فيه بدرجة أقل. سيكون تركيز ساف منصب على األسواق ذات هامش الربح املرتفع والنمو العالي مثل القطاع الطبي ومنتجات )™Medalon(، كما  أن ساف ستسعى في 

الدخول إلى أسواق جديدة خاصة التي يوجد بها نسب منافسة منخفضة ولكن قابلة للنمو مثل األسواق في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.



4. الشركة  
لمحة عامة  1-4

تقوم شركة تكوين املتطورة للصناعات، وشركتيها التابعة ساف وألتراباك من خالل مصانعهم الثالثة في اململكة العربية السعودية، بتصنيع وبيع منتجات التغليف البالستيكية 

واألقمشة غير املنسوجة ملجموعة متنوعة من العمالء اخلليجيني والدوليني، حيث تبيع الشركة منتجات التغليف البالستيكية التي تصنعها إلى قطاعات صناعية متنوعة مثل 

صناعات األلبان واألطعمة والعصائر واملشروبات اخلفيفة، فيما تبيع الشركة منتجاتها من األقمشة غير املنسوجة إلى أسواق القطاعني الطبي والصحي. ويعتبر عمالء الشركة 

من الرواد في قطاعاتهم، ومن بني عمالئها ملنتجات التغليف البالستيكية شركة نوفا لتعبئة املياه، وشركة مكة لتعبئة املياه، والصافي دانون، وندى. وباملثل تقوم الشركة ببيع 

منتجاتها الصحية و الطبية غير املنسوجة لعمالء من أمثال ماروبيني كوربوريشن )Marubeni Corporation( وبروكتر آند غامبل )Procter & Gamble( وغيرهما. 

وحتافظ الشركة على حصة سوقية قوية ومتنامية في األسواق التي تنافس فيها. وترى اإلدارة أنها طورت عددًا من العمليات الصناعية اخلاصة بالشركة مما مكنها من حتقيق 

منو مضطرد وأن تصبح رائدة في السوق في تصنيع كل من منتجات التغليف البالستيكية وصناعات األقمشة غير املنسوجة.

تعود جذور تكوين إلى تاريخ 1414/5/5هـ )املوافق 1993/10/21م( عندما مت إنشاء فرع مؤسسة باسم مصنع العثمان للمنتجات البالستيكية على يد مؤسسها محمد 

عبد الله زيد العثمان برأس مال وقدره 1,000,000 ريال سعودي مدفوع نقدًا في مدينة األحساء باململكة العربية السعودية مبوجب الترخيص الصادر عن وزارة الصناعة رقم 

1157/ص. وفي 1422/2/6هـ )املوافق 2001/4/30م( حتول فرع املؤسسة  إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال يبلغ  32,000,000 ريال حيث جرى إثبات عقد 

تأسيسها لدى كاتب عدل منطقة العيون حتت رقم 95 صحيفة )37-46( تاريخ 1422/02/06 هـ، وبسجل جتاري رقم )2250021688( بتاريخ 1422/05/05 هـ، حتت 

مسمى شركة العثمان للمنتجات البالستيكية )»بالستيكو«(. وفي 1425/5/16هـ )املوافق 2004/7/4م( جرى تخفيض رأسمال بالستيكو، نتيجة فصل ساف ككيان قانوني 

مستقل، بتعديل عقد تأسيسها مبوجب قرار الشركاء الذي جرى توثيقه لدى فضيلة كاتب العدل برقم 17472 من املجلد رقم 755 لعام 1425 هـ تاريخ 1425/05/16 هـ 

بحيث أصبح  20,950,000 ريال سعودي. وفي 1431/1/11هـ )املوافق 2009/12/28م( مت مجددًا تعديل عقد تأسيس بالستيكو بزيادة رأسمالها  مبوجب قرار الشركاء 

الذي جرى توثيقه لدى فضيلة كاتب العدل برقم 96 من املجلد 266 لعام 1431هـ فأصبح 33,675,000 ريال سعودي وذلك من خالل حتويل األرباح املبقاة الى حساب رأس 

املال. وفي 1431/10/25هـ )املوافق 2010/10/04م( مت زيادة رأس املال  إلى 97,539,000 ريال سعودي وذلك من خالل استحواذ شركة بالستيكو  على 99% من شركة 

صناعة العبوات الفائقة احملدودة )»ألتراباك«(، بالقيمة الدفترية، ومن خالل االستحواذ على 53% في شركة مصنع األنسجة املتطورة  )»ساف«(  وبالتالي زيادة حصتها من 

46% إلى 99% وذلك بالقيمة الدفترية لكل منهما وقد جرى توثيق قرار الشركاء لدى فضيلة كاتب العدل برقم 65 تاريخ 1431/10/25هـ وبتاريخ 1431/12/28هـ )املوافق 

2010/12/04م( صدر القرار الوزاري رقم )391/ق( القاضي باملوافقة على الترخيص بتحويل شركة العثمان للمنتجات البالستيكية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها لتصبح شركة تكوين املتطورة للصناعات مبوجب السجل التجاري رقم 2051044381 الصادر من مدينة اخلبر بتاريخ 1432/1/9هـ 

)املوافق 2010/12/15م( )وقد مت تعديل رقم السجل التجاري للشركة عند التحويل بسبب نقل مقر الشركة من مدينة االحساء الى مدينة اخلبر(. وفي 1432/2/6هـ )املوافق 

2011/1/10م( مت زيادة رأس مال تكوين  إلى 300,000,000ريال سعودي من خالل حتويل مبلغ الزيادة من األرباح املبقاة ومن االحتياطي النظامي ومن حساب مساهمة 

املساهمني، مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ 1432/2/1هـ )املوافق 2011/1/5م(. ويقع املقر الرئيسي للشركة مببنى بوابة األعمال - جناح 1 -  مكتب 

رقم 109، على طريق امللك فيصل بن عبدالعزيز، ص.ب 2500، اخلبر 31952، اململكة العربية السعودية. 

يوضح اجلدول التالي التطورات التاريخية لرأس مال الشركة:

جدول 7: تطورات التارخية لرأس مال شركة تكوين
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نقدية1414/5/51,000,000هـ مساهمة 

التابعة ساف1422/2/632,000,000هـ الشركة  النقدية في تملك حصة في  المساهمة  تمت رسملة 

المال وذلك عن طريق فصل شركة ساف كشركة مستقلة قانونيًا1425/5/1620,950,000هـ تم تخفيض رأس 

المبقاة1431/1/1133,675,000هـ األرباح  تحويل من 

بالقيمة 1431/10/2597,539,000هـ ساف  من   %53 و  ألتراباك   من   %99 على  تكوين  استحواذ  عملية  من  كجزء 
97,539,000 ريال. 33,675,000 إلى   الدفترية، زادت الشركة رأس مالها من 

 مصدر زيادة رأس المال كان على النحو التالي:
1( 26,781,580 ريال من األرباح المبقاه

37,082,420 ريال من حساب مساهمة المساهمين )حساب مساهمة المساهمين   )2
نشأت من رسملة األرباح المبقاه الناتجة عن استثمار تكوين في  ساف في عام 2006م( 

الجدير بالذكر أن  تكوين، ألتراباك وساف كانت مملوكة من قبل المساهمين الحاليين 
الحاليين  المساهمين  نفس  وهم  أعاله.  المذكورة   االستحواذ  عملية  قبل  تكوين  في 

للشركة.

المساهمين.  قبل  من  جديدة  نقدية  مبالغ  أي  ضخ  يتم  لم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الدفترية. بالقيمة  ألتراباك  وساف تمت  واالستحواذات على 

التاريخ
رأس المال المدفوع

)بالريال السعودي(
مصدر زيادة رأس المال



هيكل الملكية  2-4

فيما يلي قائمة باملساهمني قبل وبعد طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام:

جدول 8: هيكل الملكية لدى تكوين
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300,000,000 ريال.1432/2/6300,000,000هـ 97,539,000 ريال إلى  زيادة رأس مال الشركة من 
التالي: مصدر زيادة رأس المال كان على النحو 

رسملة  عن  )الناتجة  المساهمين  مساهمة   حساب  طريق  عن  ريال   149,609,371  )1
و  ريال،   88,434,786 بـساف  يتعلق  فيما  المساهمين،  مساهمة  حساب  في  األرباح 
المبقاه  األرباح  لنقل  المحاسبية  المعالجة  هذه  استخدمت  ريال(.   61,174,585 ألتراباك 

األم التابعة للشركة  الشركات  من 
2(  37,955,250 ريال من خالل األرباح المبقاه

3( 14,896,379 ريال من خالل االحتياطي النظامي

لم يتم ضخ أي مبالغ نقدية جديدة من قبل المساهمين.

بعد االكتتاب قبل االكتتاب المساهمون

رأس المال % األسهم رأس المال % األسهم

152,455,020 %50٫818 15,245,502 217,792,880 %72٫598 21,779,288 شركة العثمان القابضة

41,983,200 %13٫994 4,198,320 59,976,000 %19٫992 5,997,600 شركة عبدالرحمن بن صالح 

الراجحي وشركاه

7,169,440 %2٫390 716,944 10,242,060 %3٫414 1,024,206 خالد بن عبدالرحمن بن صالح 

الراجحي

4,196,170 %1٫399 419,617 5,994,530 %1٫998 599,453 عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل 

العثمان

4,196,170 %1٫399 419,617 5,994,530 %1٫998 599,453 عبد المحسن بن محمد بن عبد اهلل 

العثمان

90,000,000 %30 9,000,000 - - - الجمهــــــــور

300,000,000 %100 30,000,000 300,000,000 %100 30,000,000 المجموع



شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه

جدول 10: هيكل الملكية لدى شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه

الملكيات المباشرة )بما يزيد عن 5% من رأس مال الشركة(

جدول 11: الملكيات المباشرة في شركة تكوين )بما يزيد عن 5% من رأس مال الشركة(

املصدر: تكوين

املصدر: تكوين

نسبة الملكيةالمساهمون

51,00%عبدالرحمن صالح الراجحي

20,00%خالد عبدالرحمن صالح الراجحي

6,50%حصة عبدالعزيز الفياض

5,00%بدر عبدالرحمن صالح الراجحي

5,00%تركي عبدالرحمن صالح الراجحي

5,00%سعد عبدالرحمن صالح الراجحي

2,50%أروى عبدالرحمن صالح الراجحي

2,50%بسمة عبدالرحمن صالح الراجحي

2,50%شروق عبدالرحمن صالح الراجحي

100,00%اإلجمالي

بعد االكتتاب قبل االكتتاب المساهمون

رأس المال % األسهم رأس المال % األسهم

152,455,020 %50٫818 15,245,502 217,792,880 %72٫598 21,779,288
 شركة العثمان

القابضة

41,983,200 %13٫994 4,198,320 59,976,000 %19٫992 5,997,600
 شركة عبدالرحمن بن

صالح الراجحي وشركاه
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هياكل ملكية الشركات المساهمة في الشركة  3-4

شركة العثمان القابضة

جدول 9: هيكل الملكية لشركة العثمان القابضة

نسبة الملكيةالمساهمون

56,00%محمد عبد اهلل زيد العثمان

12,00%عبد اهلل محمد عبد اهلل العثمان

12,00%عبد المحسن محمد عبد اهلل العثمان

12,00%مريم عبدالعزيز علي األحمد

8,00%عبدالعزيز محمد عبد اهلل العثمان

100,00%اإلجمالي

املصدر: تكوين



الملكيات المباشرة وغير المباشرة )بما يزيد عن 5% من رأس مال الشركة(

جدول 12: الملكيات المباشرة وغير المباشرة في شركة تكوين ) بما يزيد عن 5% من رأس مال الشركة(

املصدر: تكوين

اإلجماليالملكية المباشرةالملكية غير المباشرةالشركة المالكة للحصةاالسم

40,655%0,000%40,655%شركة العثمان القابضةمحمد عبد اهلل زيد العثمان

10,710%1,998%8,712%شركة العثمان القابضةعبد اهلل محمد عبد اهلل العثمان

10,710%1,998%8,712%شركة العثمان القابضةعبد المحسن محمد عبد اهلل العثمان

شركة عبدالرحمن صالح عبدالرحمن صالح الراجحي
الراجحي وشركاه

%10,196%0,000%10,196

8,712%0,000%8,712%شركة العثمان القابضةمريم عبدالعزيز علي األحمد

شركة عبدالرحمن صالح خالد عبدالرحمن الراجحي
الراجحي وشركاه

%3,998%3,414%7,412

5,808%0,000%5,808%شركة العثمان القابضةعبدالعزيز محمد عبد اهلل العثمان

94,203%7,41%86,793%اإلجمالي

الشكل 1: هيكل الملكية لدى تكوين والشركات التابعة

تكوين

ألتراباكساف

%1.998

%99

%1

%1

%1.998%19.992%3.414%72.598

%99
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شركة عبدالرحمن 

صالح الراجحي وشركاه



الشكل 2: هيكل الشركات التابعة لشركة العثمان القابضة

%99

%1

*%51

%1

%99

أنشطة الشركة   4-4

تقوم تكوين، وشركتيها التابعة ساف وألتراباك من خالل مصانعهم في اململكة العربية السعودية، بتصنيع وبيع منتجات التغليف البالستيكية واألقمشة غير املنسوجة ملجموعة 

متنوعة من العمالء اخلليجيني والدوليني، حيث تبيع الشركة منتجات التغليف البالستيكية التي تصنعها إلى قطاعات صناعية متنوعة مثل صناعات األلبان واألطعمة والعصائر 

واملشروبات اخلفيفة، فيما تبيع الشركة منتجاتها من األقمشة غير املنسوجة إلى أسواق القطاعني الطبي والصحي. ويعتبر عمالء الشركة من الرواد في قطاعاتهم، ومن بني 

عمالئها ملنتجات التغليف البالستيكية شركة نوفا لتعبئة املياه، وشركة مكة لتعبئة املياه، والصافي دانون، وندى. فيما تضم قائمة عمالء الشركة للمنتجات الطبية والصحية غير 

املنسوجة ماروبيني كوربوريشن )Marubeni Corporation( وبروكتر آند غامبل )Procter & Gamble( وغيرهما. وحتافظ الشركة على حصة سوقية قوية ومتنامية 

في األسواق التي تنافس فيها. وترى اإلدارة أنها طورت عددًا من العمليات الصناعية اخلاصة بالشركة مما مكنها من حتقيق منو مضطرد وأن تصبح رائدة في السوق في تصنيع 

كل من منتجات التغليف البالستيكية وصناعات األقمشة غير املنسوجة.

• التغليف البالستيكي: مصنع التغليف البالستيكي باألحساء )تكوين، بالستيكو سابقًا(  

بدأت تكوين بنشاط تصنيع التغليف البالستيكي منذ تاريخ 1414هـ املوافق 1993م، من خالل مصنع التغليف البالستيكي الذي يقع في األحساء وتبلغ مساحته 50,000 متر 

مربع. واملصنع مختص في تصنيع منتجات التغليف البالستيكية عالية اجلودة لقطاعات تصنيع األلبان واملرطبات في اململكة العربية السعودية والشرق األوسط. يقوم املصنع 

بتصنيع صفائح البولي ستايرين، والعبوات البالستيكية املشكلة باحلرارة مع أغطيتها، وقوارير البولي إيثيلني عالي الكثافة )HDPE( )املشكلة بالنفخ(، واألغطية واألغلفة 

املشكلة باحلقن. ويتضمن استخدام منتجات هذا املصنع األكواب، والعبوات، واألغطية، والقوارير، واألغلفة، ولفات الصفائح املستخدمة لتغليف منتجات األلبان والعصائر، 

واألطعمة، واملياه، واملرطبات. وتبيع الشركة منتجاتها للعديد من العمالء املرموقني منهم الصافي دانون، وندى لأللبان، ونادك، و شركة نوفا لتعبئة املياه. وقد شهدت األسواق 

التي تنافس فيها الشركة منوًا تاريخيًا كبيرًا، حيث يتزايد الطلب من العمالء على منتجات التغليف البالستيكية عالية اجلودة والتي تتميز بشفافية أعلى، وخفة أكبر في وزنها، 

ودورة حياة أطول. ويوضح اجلدول التالي أبرز التطورات التي شهدها املصنع تاريخيًا.
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شركة تقنية نظافة البيئة
%90

شركة األغذية والتوزيع

المحدودة %49

المتحدة للصناعات
الحديدية

%51

* شركة األغذية والتوزيع احملدودة مملوكة بنسبة 49% من شركة العثمان القابضة و 51% من شركة ندى لأللبان



الحدثالسنة

• تأسس المصنع1993

التجارة والصناعة1999 التي تقدمها وزارة  • حصل المصنع على جائزة »المصنع المثالي« لعام 1999م 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة2001 • تحول من مصنع 

2003)ISO  9001 العالمية اآليزو )2008 -  • حصلت الشركة على شهادة الجودة 
)111ig( الثالثة آلة اإلنتاج  • تم تركيب 

)111ig( تم تركيب قالب 18 تجويف آلالت •

2004)Rocheleau( آلة تشكيل بالنفخ 8 رؤوس • تم تركيب 

2007)Husky( تم تركيب خط تشكيل بالبثق •
• تم ترفيع شهادة الجودة )ISO( الخاصة بالشركة

إنتاج قوارير اكتيفيا للصافي • البدء في 
 )sleeved( القوارير الكاملة إنتاج ملصقات  • تم إدخال 

PET 38 ميلي لتر  إنتاج عبوات  • البدء في 
PET األول2008 إنتاج  • تم تركيب خط 

البولي ستايرين • تم تركيب خط جديد لتقنية صفائح 

الثاني2009  PET إنتاج  • تم تركيب خط 

ألتراباك بالقيمة الدفترية، و تم أيضًا االستحواذ على 53% في ساف بالقيمة الدفترية 2010 • تم االستحواذ على حصة 99% في 
وبالتالي زيادة حصة الشركة من 46% إلى 99% في ساف 

إلى شركة مساهمة مقفلة • تم تحويل الشركة 
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جدول 13: التطورات التي شهدها مصنع التغليف البالستيكي باألحساء حسب تسلسلها الزمني

خطوط اإلنتاج

فيما يلي جدول يوضح املنتجات املصنعة من قبل تكوين واستخداماتها:

جدول 14: منتجات تكوين:

االستخدامالمنتج

تستخدم في التشكيل والتعبئة والتغليف الفوري، ومن أجل التشكيل بالحرارة لألكواب لفات صفائح البولي ستايرين
والعبوات الصغيرة التي تستخدم لمرة واحدة وخصوصًا في منتجات األلبان وصناعة 

المرطبات
أكواب وأغطية البولي ستايرين المشكلة 

بالحرارة
تستخدم لتعبئة وتغليف الزبادي واللبن والقـشطة والجبنة والحلويات والعصائر 

والمياه

)HDPE( تستخدم لتعبئة وتغليف الحليب واللبن والعصائر والمشروبات األخرىقوارير البولي إيثيلين عالي الكثافة

)PET( التي تم إضافتها إلى خط اإلنتاج مؤخراً لتعبئة وتغليف العصائر القوارير المصنعة من PET تستخدم قوارير
ومنتجات األلبان

تستخدم األغطية في قوارير منتجات األلبان والمشروبات والمرطباتأغطية العبوات والقوارير



تتتمثل عمليات اإلنتاج بشكل رئيسي من أربعة خطوط إنتاج، وهي التشكيل باحلرارة، واإلنتاج بالنفخ، والبثق، واحلقن. 

:)Thermoforming( الحراري  التشكيل  • طريقة 
تستخدم في صناعة األكواب واألغطية املصنوعة من مادة البولي ستايرين املشكلة باحلرارة، وتكون بيضاء أوشبه شفافة أوشفافة 

:)Blow molding( بالنفخ  اإلنتاج  • طريقة 
تستخدم في القوارير املصنوعة من البولي إيثيلني عالي الكثافة )HDPE( والقوارير املصنوعة من تيرفثاالت البولي إيثيلني  ) PET( الشفاف والتي تتراوح سعتها بني 200 

ملل إلى 3 لتر 

:)Extrusion( بالبثق  التشكيل  • طريقة 
تستخدم في صناعة لفات البولي ستايرين  مبختلف املقاسات من حيث السمك والعرض 

:)Injection( اإلنتاج بالحقن  • طريقة 
تستخدم في صناعة املغلفات واألغطية املستخدمة لقوارير األلبان واملشروبات والعصيرات

تتميز عمليات إنتاج تكوين بأنه يتم إعادة تصنيع جميع املواد املهدرة من اآلالت بحيث يستخدم كمواد أولية لعمليات تصنيع أخرى وبالتالي زيادة الكفاءة اإلنتاجية للمصنع،  

وفيما يلي عرض تفصيلي لآلالت املستخدمة في عمليات اإلنتاج املختلفة:

• آالت تصنيع لفات صفائح البولي ستايرين  

يستخدم املصنع ثالث آالت تشكيل بالبثق أملانية الصنع )Reifenhauser( لصناعة لفات الصفائح: إحداها طبقتني، والثانية ثالث طبقات والثالثة أربع طبقات.

• آالت تصنيع أكواب وأغطية البولي ستايرين   

 )Illig( إلنتاج أكواب البولي ستايرين وأغطيتها لصناعة املرطبات، يوجد لدى تكوين ست آالت ذات مواصفات عالية للتشكيل باحلرارة بالتفريغ والضغط، مت شراؤها من شركة

األملانية، ومن شركة جون براون )األمريكية(، والتي متكنها من حتقيق تفاوتات متقاربة، ومواصفات صارمة، وتفاصيل دقيقة جدًا. وهذه اآلالت هي جزء من جيل جديد من 

معدات التشكيل باحلرارة التي تستخدم أحدث تقنيات احلاسب اآللي، والتقنيات اإللكترونية وااللكتروميكانيكية، لتحقيق معدالت عالية جدًا من التدوير ومستويات استثنائية من 

الدقة والتكرار، التي ال حتققها اآلالت التقليدية املوجودة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومن فوائد اآلالت رباعية الطبقات )طراز Reifenhauser( أن لها القدرة 

على تصنيع صفائح البولي ستايرين، و البولي بروبلني، و صفائح رغوة البولي ستايرين التي ال تتوفر ملنافسي تكوين. وتعد تكوين أول شركة في اململكة تقوم بتصنيع الصفائح 

من رغوة البولي ستايرين.

)HDPE( آالت تصنيع قوارير البولي إيثيلين عالي الكثافة •  

من أجل تصنيع القوارير املشكلة بالنفخ، يوجد لدى تكوين تسع آالت للتشكيل بالنفخ تعمل آليًا، وقد مت احلصول على تلك اآلالت من يونيلوي Uniloy )الواليات املتحدة 

األمريكية(، وروشلو Rocheleau )الواليات املتحدة األمريكية( وبيكوم Bekum )أملانيا(. وتنتج آالت التشكيل بالنفخ )روشلو( العبوات ذات الفم الواسع، والقوارير اخلفيفة 

الوزن التي تخدم ملرة واحدة ضمن نطاق السعات 200-1000 مللي لتر. أما آالت يونيلوي فتصنع قوارير سعة 1 و2 لتر، فيما تصنع آالت بيكوم القوارير سعة 1 و2 و3 لتر. 

وبشكل عام، فإن هذه اآلالت املتطورة لديها قطع متحركة أقل من آالت التشكيل بالبثق املتواصلة ذات التكلفة األدنى، وحتتاج لدورة صيانة أقل، كما أن لها أوقات دورة أسرع، 

مما يجعلها ذات مزايا تنافسية مميزة لتكوين وخصوصًا في سوق منتجات األلبان واملشروبات ذات املواصفات العالية.

• آالت تصنيع العبوات واألغطية للقوارير  

 Husky النمساوية(، وهسكي( Engel وإجنيل )األملانية( Demag لتصنيع العبوات واألغطية للقوارير املشكلة بالنفخ، تستخدم تكوين آالت التشكيل باحلقن من نوع دمياغ

 HDPE واآلالت األخرى مخصصة لعبوات ،PET مخصصة ألغطية Husky الكندية(، حيث يوجد لدى الشركة سبع آالت أساسية وآلة احتياطية. هذا علمًا أن آالت هسكي(

وأغطيتها. ومعظم اآلالت ميكنها إنتاج لغاية 7900 قطعة في الساعة، ولكن اآللتني األحدث فيمكنها إنتاج أكثر من 30,000 قطعة في الساعة من العبوات العالية الدقة.

إضافة لذلك، فإن آالت الطباعة تكون متكاملة مع املصنع للطباعة مباشرة على العبوات. آلة طباعة األوفست )فاندام Vandam( الهولندية الصنع لها ثمانية ألوان ميكنها طباعة 

650 عبوة في الدقيقة أو 36,000 قطعة في الساعة. بينما ماكينتني بوليتايب )Polytype( السويسريتني مع العناوين ذات الست ألوان املتماثلة ميكنها تشغيل 450-300 

عبوة في الدقيقة )اعتمادًا على حجم العبوة(. وجميع آالت الطباعة لديها نظام جتفيف سريع )UV curing( لتمكينها من التشغيل بشكل أسرع.

• آالت تصنيع مصغرات القوارير المصنعة من PET )مرحلة واحدة ومرحلتان(  

للمصنع آلتني للتشكيل باحلقن والنفخ مبرحلة مفردة )Nissei( لقوارير PET التي تتراوح سعاتها من 200 ملي لتر إلى 1,75 لتر، بقدرات إنتاجية تبلغ 2,000-3,000 قطعة 

في الساعة اعتمادًا على حجم القارورة. إضافة لذلك، فلدى الشركة آلتني أخرتني لتشكيل PET بالنفخ ذات سرعات عالية )Sidel – مرحلتني( بقدرة 9,500 – 14,400 قارورة 

في الساعة. ويتراوح احلجم بني 200 مللي لتر، و300 ملي لتر، و 1 لتر من قوارير PET. يذكر بأن املواد األولية املستخدمة في جميع اآلالت املبينة أعاله وهي البولي ستايرين 

والبولي إيثلني وترفثاالت البولي إثيلني يتم توريدها من سابك، وفيما يلي جدول يوضح كمية املواد اخلام املستخدمة لكل اآلالت في كل عملية من عمليات اإلنتاج املختلفة للثالث 

سنوات املاضية:

19



جدول 15: كمية المواد األولية المستخدمة  لمصنع التغليف البالستيكي باألحساء )التابع لتكوين(:

ويوضح اجلدول التالي الطاقة اإلنتاجية لكل عملية من عمليات اإلنتاج باملصنع:

جدول 16: الطاقة اإلنتاجية لمصنع التغليف البالستيكي باألحساء )التابع لتكوين(:

المادة األولية عملية اإلنتاج
المستخدمة

2008م
)بالطن(

2009م
)بالطن(

2010م
)بالطن(

طريقتي التشكيل بالبثق 
)Extrusion( و التشكيل الحراري 

*)Thermoforming(

10,29815,95918,995البولي ستايرين

طريقة اإلنتاج بالنفخ
)Blow molding(

البولي إيثلين و 
ترفثاالت البولي 

)PET( إثيلين

3,3973,9045,970

)Injection( 1,1011,1911,300البولي إيثلينطريقة اإلنتاج بالحقن

14,79621,05426,265مجموع المواد األولية المستخدمة 

* تم بيان المواد األولية المستخدمة للعمليتين معًا وذلك ألن طريقة التشكيل الحراري هي عملية تحويلية وليست عملية إنتاجية بحد ذاتها، حيث أن مدخالت العملية يتم جلبها من بعض 

مخرجات عملية البثق

عملية اإلنتاج
2008م

)بالطن(
2009م

)بالطن(
2010م

)بالطن(
طريقة التشكيل بالبثق )Extrusion(+ طريقة التشكيل 

)Thermoforming( الحراري
13,60823,32823,328

)Blow molding + PET( 5,2376,2219,201طريقة اإلنتاج بالنفخ

)Injection( 1,7541,4831,483طريقة اإلنتاج بالحقن

20,59931,03234,012الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية للمصنع

 )Thermoforming( 6,5006,5006,850طريقة التشكيل الحراري

مالحظة: جزء من ناجت عملية التشكيل بالبثق يستخدم كمدخالت لعملية التشكيل احلراري
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وفيما يلي بيان القوائم املالية ملصنع التغليف البالستيكي باألحساء التابع لتكوين:

جدول 17: القوائم المالية لمصنع التغليف البالستيكي باألحساء )التابع لتكوين(:

البيانات المالية الرئيسية 
)بآالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2008م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2009م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2010م
)مراجعة(

األداء  التشغيلي

123,188131,849187,418إجمالي المبيعات

)145,644()101,098()102,025(تكلفة المبيعات

41,775 21,16330,751الربح اإلجمالي

)5,136()3,992()3,824(مصاريف المبيعات والتوزيع

)9,407()8,499()8,061(المصاريف العمومية واإلدارية

27,232 9,27718,260األرباح التشغيلية

70,414 16,35122,350صافي الدخل حسب القوائم المالية

 )51,995 ()9,832()8,343(استبعاد: األرباح من الشركات التابعة

18,419 8,00812,518صافي الدخل المتعلق بالمصنع

المركز المالي

118,842129,320148,813الموجودات المتداولة

50,33767,98978,039الممتلكات والمعدات

1,1533,7752,633الموجودات غير الملموسة

243,974280,068506,393إجمالي الموجودات

120,137128,377127,602المطلوبات المتداولة

133,335153,209163,192إجمالي المطلوبات

110,639126,859343,202حقوق المساهمين

المؤشرات الرئيسية

22٫29%23٫32%17٫18%هامش الربح اإلجمالي

9٫83%9٫49%6٫50%هامش الربح الصافي )المتعلق بالمصنع(

0٫991٫011٫17النسبة الجارية )مرات(

32٫23%54٫70%54٫65%إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

47٫55%120٫77%120٫51%إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين

20٫52%17٫62%14٫78%العائد على حقوق المساهمين

13٫90%7٫98%6٫70%العائد على الموجودات

42٫15%7٫03%37٫46%معدل نمو المبيعات

47٫13%56٫33%23٫73%معدل نمو األرباح

• عبوات التغليف البالستيكية )PET Preform(: مصنع PET في جدة ) ألتراباك(  

تأسست ألتراباك في جدة مبوجب السجل التجاري رقم 4030126251 تاريخ 1419/10/16هـ )املوافق 1999/2/3م( حتت اسم شركة تتراباك بت العربية السعودية احملدودة 

وقد كان مصنع عبوات التغليف البالستيكية ترفثاالت البولي إثيلني )PET Preform( مملوك سابقًا من قبل تتراباك كجزء من مجموعة التغليف بالكرتون التابعة للشركة. وفي 

1427/4/03هـ )املوافق 2006/5/01م(، مت شراء املصنع من قبل السيد محمد عبدالله العثمان والسيد عبدالله محمد العثمان ومت تغيير اسمها لتصبح شركة صناعة العبوات 

الفائقة احملدودة )ألتراباك( وذلك مبوجب قرار الشركاء الذي جرى توثيقه لدى فضيلة كاتب العدل برقم 143 صحيفة 140 و141 من املجلد 14/ش/م تاريخ 1428/4/29هـ،. 
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يتخصص املصنع في إنتاج قوالب التغليف البالستيكية )PET Preform(، ويبيع تلك املنتجات إلى الشركات املتخصصة في تعبئة املرطبات. ويركز املصنع على البيع 

لشركات تعبئة املشروبات اخلفيفة واملرطبات التي تشمل املياه املعدنية، واملشروبات الغازية، وشركات تصنيع األلبان والعصائر في اململكة والشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

وقد اكتسبت ألتراباك سمعة مميزة لدى كبار الشركات املتخصصة في تعبئة املرطبات في املنطقة، وهي اآلن توسع نشاطها ليشمل أسواق منتجات األلبان والعصائر التي يتم 

خدمتها من خالل املصنع األول. وقد توسع املصنع منذ تأسيسه إلى تسعة أضعاف، وارتفع إنتاجه في عام 2010م إلى أكثر من 1,2 مليار وحدة في السنة. وال يقوم املصنع 

بتصنيع القوارير، وإمنا يقوم ببيع قوالب Preform لتلبية متطلبات السوق بسعات تتراوح بني 330 ميلي لتر و2,25 لتر.

املصنع على درجة عالية من التقنية اآللية ويستخدم أحدث املعدات التي متكنه من حتقيق أوقات دورات سريعة )وهو الزمن املطلوب إلنتاج دفعة من قوالب Preform(، فيما 

تبلغ نسبة الناقد )النفايات( أقل من 0,5%، ويتم بيع جميع النفايات إلى شركات إعادة التدوير التي تستفيد منها في صناعات أخرى. 

تتكون تقنية اإلنتاج من آالت تشكيل البالستيك PET باحلقن من )هسكي( باإلضافة إلى استخدام مجففات من )Piovan and Plastic Systems(. ويضم املصنع تسعة 

آالت تشكيل عبوات PET Preform باحلقن، وهذه اآلالت تتكون من أنظمة عالية األداء )Husky G Line & Husky HYPET Line(. ويتم التحكم مبستوى الرطوبة 

Dew ودرجة حرارة صالة اآلالت من خالل االستخدام االنتقائي ملواد البناء، وتصميم املرفق وأنظمة تكييف العمليات، إضافة إلى استخدام واقيات تعرق القوالب الفردية. هذا 
علمًا أن عملية تشكيل القوالب في ظل هذه الظروف متّكن املصنع من التصنيع املتماثل للعبوات من أعلى جودة على مستوى األبعاد واملستوى النظري، مع مستوى متدني من 

االسيتالديهايد )رائحة انبعاثات البالستيك وخصوصًا في قوارير املياه( األمر الذي لم يكن باإلمكان  حتقيقه في السابق على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

وتوفر طريقة وضع املعدات في املصنع مرونة فائقة في مقاسات القوارير العبوات، وفي نفس الوقت تقلل من زمن الدورات اإلنتاجية.

وقد تبنت تكوين تقنية جديدة في تصنيع قوالب Preform ذات اجلدران الرقيقة. وستتيح هذه التقنية إنتاج قوالب Preform ذات أوزان أقل مما يقلل كذلك من أوقات دورات 

اإلنتاج وتكاليفه، وبالتالي يخفض السعر للعمالء، ومن شأن ذلك أن يعطي تكوين ميزة تنافسية عن صانعي قوالب Preform اآلخرين املنافسني.

في يوليو 2010م، أنشأت الشركة خط إنتاج جديد للقوالب Preform  وهو اخلط التاسع الذي من شأنه أن يزيد قدرتها اإلنتاجية بحوالي 300 مليون وحدة في السنة، وهذا 

التوسع سيمكن الشركة جزئيًا من تزويد عمالئها بقوالب Preform PET من مصنع إنتاج عبوات التغليف البالستيكية، مثل ندى لأللبان )وهي شركة تابعة لشركة العثمان 

القابضة(، واملراعي، ونادك، وقوارير احلليب الطازج وقوارير العصائر الطازجة.

الحدثالسنة

• تأسس المصنع من قبل تتراباك1999

القابضة2006 • تم االستحواذ على المصنع من قبل مجموعة العثمان 

ألتراباك2007 إلى  • تم تغيير اسم الشركة 
)Husky( تم تركيب خط اإلنتاج السابع من هسكي •

2008)ISO  90001 العالمية ) 2008 -  • تم الحصول على شهادة الجودة 
)Husky( الثامن من هسكي • تم تركيب خط اإلنتاج 

2009)Husky( التاسع من هسكي التعاقد على إضافة خط اإلنتاج  • تم 

التاسع في شهر يوليو2010 التجاري لخط اإلنتاج  • بدأ التشغيل 
المتطورة للصناعات،  الدفترية من قبل تكوين  بالقيمة  الشركة  • تم االستحواذ على 99% من 

فيما امتلكت ساف على الـ1% المتبقية. وامتلكت ألتراباك بدورها على 1% من ساف.
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وفي تاريخ 1431/4/14هـ )املوافق 2010/3/30م(، استحوذت تكوين على حصة األغلبية في ألتراباك بالقيمة الدفترية مبوجب قرار الشركاء الذي جرى توثيقه لدى فضيلة 

كاتب العدل برقم 118 صحيفة 118 من املجلد /ع/ر تاريخ 1431/4/14هـ حيث أصبحت تكوين متتلك حاليًا 99 % من ألتراباك، فيما متتلك ساف نسبة الـ 1% املتبقية. ويبلغ 

رأسمالها حاليًا  25,000,000 مليون ريال بقيمة إسمية وقدرها 1000 ريال لكل حصة. ويوضح اجلدول التالي أبرز التطورات التي شهدهها املصنع تاريخيًا.

جدول 18: التطورات التي شهدها مصنع ألتراباك  حسب تسلسلها الزمني



ويحصل املصنع على جزء من املواد األولية التي تتطلبها عملية التصنيع من سابك وهي مادة ترفثاالت البولي إثيلني )PET( كما تستورد جزء من كوريا. توضح اجلداول التالية 

اآلالت املوجودة في املصنع والكميات املستخدمة من املواد االولية باإلضافة إلى الناجت للسنوات الثالث املاضية:

جدول 19: اآلالت و كميات المواد األولية المستخدمة والطاقات اإلنتاجية لمصنع ألتراباك في عام 2008م:

جدول 20: اآلالت و كميات المواد األولية المستخدمة والطاقات اإلنتاجية لمصنع ألتراباك في عام 2009م:

الطاقة اإلنتاجية )بالوحداة(كمية المواد األولية )بالطن(النوعاآللة

Husky3,105٫7581,069,936الخط األول

Husky2,226٫1099,786,288الخط الثاني

Husky3,123٫0380,009,328الخط الثالث

Husky2,534٫81159,459,708الخط الرابع

Husky2,822٫30139,752,692الخط الخامس

Husky2,782٫79181,464,836الخط السادس

Husky5,587٫30152,295,344الخط السابع

Husky1,732٫58106,215,724الخط الثامن

23,914٫651,000,053,856المجموع

195٫29كمية الناقد )النفايات بالطن(

0٫82%نسبة الناقد

الطاقة اإلنتاجية )بالوحداة(كمية المواد األولية )بالطن(النوعاآللة

Husky2,793٫0074,784,144الخط األول

Husky2,229٫4185,697,760الخط الثاني

Husky3,068٫9981,943,488الخط الثالث

Husky2,773٫47205,442,500الخط الرابع

Husky2,748٫85188,455,704الخط الخامس

Husky3,007٫1585,411,968الخط السادس

Husky7,306٫96152,675,424الخط السابع

Husky5,046٫54263,146,376الخط الثامن

28,974٫371,137,557,364المجموع

211٫27كمية الناقد )النفايات بالطن(

0٫73%نسبة الناقد
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جدول 21: اآلالت و كميات المواد األولية المستخدمة والطاقات اإلنتاجية لمصنع ألتراباك في عام 2010م:

الطاقة اإلنتاجية )بالوحدة(كمية المواد األولية )بالطن(النوعاآللة

Husky2,578٫5965,931,168الخط األول

Husky2,261٫4684,579,840الخط الثاني

Husky3,578٫8276,297,248الخط الثالث

Husky2,498٫94186,258,000الخط الرابع

Husky3,086٫93179,188,668الخط الخامس

Husky2,707٫3799,339,148الخط السادس

Husky6,912٫33161,146,944الخط السابع

Husky4,881٫65236,565,176الخط الثامن

Husky1,730٫57146,294,304الخط التاسع

30,236٫651,235,600,496المجموع

140٫45كمية الناقد )النفايات بالطن(

0٫46%نسبة الناقد
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وفيما يلي بيان القوائم املالية ملصنع ألتراباك:

جدول 22: القوائم المالية لمصنع ألتراباك

البيانات المالية الرئيسية 
)بآالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2008م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2009م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2010م
)مراجعة(

األداء  التشغيلي

165,687162,822177,186إجمالي المبيعات

)141,794()124,646()138,001(تكلفة المبيعات

27,68638,17635,392الربح اإلجمالي

)6,460()6,143()4,916(مصاريف المبيعات والتوزيع

)5,030()4,321()3,682(المصاريف العمومية واإلدارية

19,08827,71223,903األرباح التشغيلية

17,18525,05622,301صافي الدخل

المركز المالي

88,20084,18086,473الموجودات المتداولة

22,36321,37326,588الممتلكات والمعدات

1,6971,146-الموجودات غير الملموسة

110,562107,251115,925إجمالي الموجودات

63,45130,63917,598المطلوبات المتداولة

64,44446,07630,732إجمالي المطلوبات

46,11861,17585,193حقوق المساهمين

المؤشرات الرئيسية

19٫97%23٫45%16٫71%هامش الربح اإلجمالي

12٫59%15٫39%10٫37%هامش الربح الصافي

1٫392٫754٫91النسبة الجارية )مرات(

26٫51%42٫96%58٫29%إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

36٫07%75٫32%139٫74%إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين

26٫18%40٫96%37٫26%العائد على حقوق المساهمين

19٫24%23٫36%15٫54%العائد على الموجودات

8٫82%)1٫73%(34٫60%معدل نمو المبيعات

)11٫00%(45٫80%1٫42%معدل نمو األرباح
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• األقمشة غير المنسوجة: مصنع األقمشة غير المنسوجة باألحساء ) ساف(  

تأسس مصنع ساف في عام 2002م من قبل فرع مؤسسة باسم مصنع األنسجة املتطورة على يد مؤسسها محمد عبد الله زيد العثمان برأس مال وقدره 4,575,000 ريال 

سعودي في مدينة األحساء باململكة العربية السعودية. ومت حتويل ساف بتاريخ 1426/8/15هـ )املوافق 2005/9/19م( إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال وقدره 

4,600,000 ريال، وبقيمة إسمية وقدرها 1000 ريال للحصة، مبوجب السجل التجاري رقم 2250027835 بتاريخ 1423/4/4هـ )املوافق 2002/6/15م(، واملوثق عقد 

تأسيسها لدى فضيلة كاتب العدل حتت رقم 2659  من املجلد  1223 بتاريخ 1426/8/15هـ )املوافق 2005/9/19م(. وفي 1427/7/13هـ )املوافق 2006/8/7م( متت 

زيادة رأس مال الشركة إلى 73,800,000 ريال بقيمة إسمية 1000 ريال للسهم، وقد متت زيادة رأس املال عن طريق حتويل مبلغ 20,890,000 ريال سعودي من األرباح 

املبقاة باإلضافة إلى مساهمة نقدية من الشركاء مببلغ 48,310,000 ريال سعودي. وفي 1431/5/25هـ )املوافق 2010/5/9م(، قامت تكوين بزيادة ملكيتها في ساف بعد 

استحواذها على 53% من ساف، وأصبحت تكوين متتلك حاليا 99% في ساف فيما متتلك ألتراباك الـ 1% املتبقية. ويوضح اجلدول التالي أبرز التطورات التي شهدها املصنع 

تاريخيًا.

يقوم املصنع بإنتاج وبيع األقمشة غير املنسوجة )Spunmelt( ألسواق القطاعني الطبي والصحي في مختلف أرجاء العالم. ويقوم العمالء الذين يشترون املنتجات غير 

املنسوجة من تكوين بتحويلها إلى منتجات طبية وصحية منها حفائظ األطفال، واألقنعة الواقية، وأغطية العمليات اجلراحية، وغيرها. وقد مت توجيه إنتاج املصنع نحو التصدير، 

حيث يتم تصدير 80% من مبيعاته إلى الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا والشرق األقصى. وقد حصل املصنع على شهادة اجلودة العاملية  ) ISO 90001 - 2008( في 

2004/7/4م. وقد بدأ املصنع بخط إنتاج واحد، لكن مت مضاعفة طاقته اإلنتاجية في عام 2006م بإضافة خط إنتاج ثان، وفي نفس السنة )2006م( أصبح املصنع أول 

مصنع )Spunmelt( يقوم بإنشاء مصنع املعاجلة اخلاص به ألقمشة األردية الطبية والصحية ضمن أعماله القائمة وتبلغ الطاقة اإلنتاجية احلالية للمصنع 28,000 طن متري 

من األقمشة سنويًا وهي نفس الطاقة اإلنتاجية للمصنع في األعوام الثالث املاضية.

للمصنع خطي إنتاج مت احلصول عليهما من )Reifenhauser Reicofil( ويتمتع باملرونة إلنتاج األقمشة بعرض 3,2 متر و 4,2 متر بحسب تفضيالت العميل وبطاقة 

إنتاجية تبلغ 14,000 طن متري خلط اإلنتاج الواحد. ويتبوأ املورد )Reifenhauser Reicofil( مركز الريادة في العالم لتقنية )Spunmelt(. علمًا أن خطوط اإلنتاج 

املستخدمة لتقنية )Spunmelt( لديها القدرة على إنتاج أقمشة عالية الدرجة )الدرجة الثالثة أو أعلى حسب مواصفات احتاد األدوات الطبية املتقدمة )AAMI( الذي 

يصدر القواعد املنظمة ملستويات اجلودة من الدرجات 1-5( مقارنة مع العمليات األخرى، مبا في ذلك تقنية )spunlace( الواسعة االنتشار التي حتقق فقط الدرجة الثانية من 

مواصفات )AAMI(. وتعد تكوين أول شركة في اململكة تنتج الدرجة األولى والثانية والثالثة من اجلودة حسب مواصفات )AAMI(. وميكن لهذه التقنية املتقدمة تقدمي عزل 

أقوى ضد تسرب السوائل فضاًل عن األوزان اخلفيفة لهذه األقمشة، ما يجعلها إحدى املزايا التنافسية لتكوين. وتتمثل مزايا هذه األقمشة مبا يلي: أواًل، األقمشة األخف وزنًا توفر 

في التكلفة نظرًا النخفاض احلاجة الستخدام املواد اخلام من البوليمرات. ثانيًا، تظهر التوجهات السائدة في السوق طلبًا متزايدًا على األقمشة غير املنسوجة األخف وزنًا واألقوى 

واألفضل أداًء في ظل االستهالك الكبير في األسواق املتخصصة. كما أن الشركات التي استثمرت في هذه التقنية ومعداتها مثل تكوين ميكنها االستفادة من هذه التوجهات.

الحدثالسنة

• تم تأسيس المصنع2001

التجاري لخط اإلنتاج األول2002 • بدأ التشغيل 

آند غامبل2003 • التوقيع على االتفاقية األولى مع بروكتر 

2004)ISO  90001 العالمية ) 2008 -  • الحصول على شهادة الجودة 
• الحصول على جائزة منجزات رواد األعمال في )IDEA04( )معرض األقمشة غير المنسوجة في 

)INDA  ميامي، الواليات المتحدة األمريكية، الذي أقامه اتحاد صناعة األقمشة غير المنسوجة
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة2005 • التحول من مؤسسة 

• تركيب أول خط معالجة للمنتجات الطبية
الراجحي وشركاه اتفاقية شراكة مع شركة عبدالرحمن صالح  • إبرام 

الثاني • تركيب خط اإلنتاج 
الثاني2006 التجريبي لخط اإلنتاج  • بدء التشغيل 

• تطوير خط المعالجة2008

• االستحواذ على 99% في الشركة بالقيمة الدفترية من قبل شركة تكوين المتطورة للصناعات  2010
و1% تم امتالكها من قبل ألتراباك، وتملكت ساف بالمقابل 1% من ألتراباك

جدول 23: التطورات التي شهدها مصنع ساف حسب تسلسلها الزمني
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خطوط المنتجات

تقوم تكوين من خالل مصنعها لألقمشة غير املنسوجة بإنتاج تشكيلة واسعة من األقمشة بتقنية )Spunmelt(. وتعتمد هذه املواد التي تنتجها تكوين على البولي بروبيلني، 

ولها استخدامني هما:

• االستخدام الصحي، حيث تنتج تكوين األقمشة غير املنسوجة والتي تستخدم في حفاظات األطفال والفوط الصحية النسائية وتعتبر هذه األقمشة اقتصادية التكلفة، وهي إما 
hydrophilic )الصفائح العلوية( أو hydrophobic )BLC( املستخدمة في تصنيع احلفائظ، واملسحات الطبية، والضمادات وغيرها.

• االستخدام الطبي: حيث يورد املصنع األقمشة املصنعة محليا لديه بتقنية )Spunmelt( املعاجلة وغير املعاجلة لتصنيع أغطية الرأس الطبية واملالبس الطبية الوقائية، وأغطية 
العمليات اجلراحية وغيرها من األقمشة املستخدمة في غرف اجلراحة.

وتتيح وحدة املعاجلة الداخلية املزيد من املعاجلة لألقمشة غير املنسوجة إلنتاج أقمشة مقاومة للكهرباء الساكنة والكحول لألغطية واألردية املستخدمة في غرف اجلراحة.

إضافة لذلك، تقدم تكوين خط منتجات لألقمشة الطبية مبسمى ميدالون )™Medalon( حيث أن تكوين متتلك هذه العالمة التجارية،. وقد اكتسب اسم هذا املنتج سمعة عاملية 

بني املنتجات الطبية لألقمشة غير املنسوجة عالية اجلودة )ولديه مقاومة للكحول من الدرجة )8و9((. وتقدم الشركة كذلك أقمشة أقل معاجلة تتراوح بني الدرجتني )6و7(. وهذه 

املاركة )™Medalon( هي أكثر املنتجات من حيث هامش الربح من بني جميع املنتجات التي تبيعها تكوين. وتنوي تكوين زيادة التركيز على القطاع الطبي أكثر من القطاع 

الصحي.

ويستخدم املصنع مادة البولي بروبلني باإلضافة إلى بعض املواد الكيميائية املضافة ويتم احلصول على جميع املواد األولية من سابك، كما أن جميع املواد الناقدة يتم بيعها 

لشركات إعادة التدوير والتي تقوم بإعادة تدويرها لتستفيد منها في صناعة وسائد النوم وأغطية األسرة، وال تزيد نسبة الناقد في عملية اإلنتاج عن 10%.  وفيما يلي جدول 

يوضح كمية املواد األولية املستخدمة في الثالث سنوات املاضية:

جدول 24: كمية المواد األولية المستخدمة لمصنع ساف

2010م2009م2008مالمادة األولية

   27,567    24,182    23,549 البولي بروبلين

8778291,015أخرى )مواد كيميائية مضافة(

24,42625,01128,582مجموع المواد األولية

الطاقة اإلنتاجية
)بالطن المتري(

28,00028,00028,000
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وفيما يلي بيان القوائم املالية املراجعة ملصنع ساف:

جدول 25: القوائم المالية لمصنع ساف

البيانات المالية الرئيسية 
)بآالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2008م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2009م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2010م
)مراجعة(

األداء  التشغيلي

215,756199,886257,977إجمالي المبيعات

)207,532()158,693()183,397(تكلفة المبيعات

32,36041,19350,444الربح اإلجمالي

)1,744()790()1,290(األبحاث والتطوير

)4,127()3,297()3,619(مصاريف المبيعات والتوزيع

)8,189()9,355()7,414(المصاريف العمومية واإلدارية

20,03627,75136,384األرباح التشغيلية

18,13721,37429,693صافي الدخل

المركز المالي

114,734131,553139,977الموجودات المتداولة

300,044283,228256,403الممتلكات والمعدات

5,5764,2123,008الموجودات غير الملموسة

420,354418,993400,000إجمالي الموجودات

126,460148,587132,240المطلوبات المتداولة

261,989247,254205,956إجمالي المطلوبات

158,365171,739194,044حقوق المساهمين

المؤشرات الرئيسية

 19٫55%20٫61%15٫00%هامش الربح اإلجمالي

11٫51%10٫69%8٫41%هامش الربح الصافي

0٫910٫891٫03النسبة الجارية )مرات(

51٫49%59٫01%62٫33%إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

106٫14%143٫97%165٫43%إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين

15٫30%12٫45%11٫45%العائد على حقوق المساهمين

7٫42%5٫10%4٫31%العائد على الموجودات

29٫06%)7٫36%(27٫23%معدل نمو المبيعات

38٫93%17٫84%)1٫15%(معدل نمو األرباح
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العميل#
النسبة التي يمثلها 
من مجمل مبيعات 

الشركة

الشركة ذات 
العالقة

المنطقة

شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع 1
الزراعي )ندى(

المملكة العربية السعودية/ المنطقة الشرقيةتكوين %7٫54

المملكة العربية السعودية/ المنطقة الوسطىتكوين 5٫54%شركة الصافي دانون2

سينو بروتيكشن هولدنجز 3
)Sino Protection Holdings(

هونج كونجساف%5٫01

اليمن/ صنعاءألتراباك4٫31%شركة النهدين للمياه المعدنية 4

اميرالد ننووفنز5
)Emerald Nonwovens(

تايالندساف%4٫04

سافابالست كومباني6
)Savaplast Co.(

إيرانساف%4٫04

مودرن بردكتس كومباني7
)Modern Products Co.(

المملكة العربية السعودية/ جدةساف%3٫66

ماروبيني كوربوريشون8
)Marubeni Corporation(

اليابانساف%3٫34

بروكتر آند غامبل9
)Procter & Gamble( 

الواليات المتحدة ساف%3٫24

ماستر آند فرانك10
)Master & Frank( 

تايوانساف%2٫96

--43٫66%المجموع

4-5  رسالة الشركة واستراتيجيتها

تتمثل رسالة تكوين في أن تتبوأ الريادة في تقدمي منتجات التغليف البالستيكية في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأن تصبح الشركة الرائدة في تقدمي األقمشة بتقنية 

)Spunmelt( لألسواق الدولية. ومن املتوقع استمرارية قدرة الشركة على حتقيق أهدافها نظرًا لتركيزها الثابت على تقدمي قيمة مضافة عالية وأفضل احللول االقتصادية 
والفعالة واملبتكرة في تصنيع األغلفة البالستيكية واألقمشة غير املنسوجة لعمالئها بشكل متواصل، والتركيز على الشراكة الطويلة املدى مع عمالئها في األسواق العاملية لقطاعات 

البضائع الطبية والصحية والغذائية واالستهالكية.

العمالء الرئيسيون للشركة  6-4

متتلك تكوين وشركاتها التابعة قاعدة متنوعة وعريضة من العمالء وفيما يلي جدول يوضح كبار عمالء الشركة ونسبة مبيعاتهم إلى مجمل مبيعات الشركة املوحدة خالل العام 

املنتهي في 31 ديسمبر 2010م:

جدول 26: كبار العمالء لشركة تكوين وشركاتها التابعة
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العميل#
النسبة التي يمثلها من 
مجمل مبيعات الشركة

المنطقة

شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع 1
الزراعي )ندى(

المملكة العربية السعودية/ المنطقة الشرقية%24٫47

المملكة العربية السعودية/ المنطقة الوسطى18٫00%شركة الصافي دانون2

المملكة العربية السعودية/ المنطقة الوسطى8٫60%شركة المراعي3

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 4
)نادك(

المملكة العربية السعودية/ المنطقة الوسطى%6٫91

مصر6٫07%دانون ايجيبت )مصر(5

6)Best of France( مصر5٫06%بيست أوف فرانس

المملكة العربية السعودية/ المنطقة الشرقية3٫35%مجموعة شركات العليان7

السودان3٫20%شركة النيل األزرق لأللبان المحدودة8

المملكة العربية السعودية/ المنطقة الوسطى2٫36%مصنع مياه تانيا9

المملكة العربية السعودية/ المنطقة الغربية2٫30%شركة تتراباك للتصنيع المحدودة10

-80٫32%المجموع

وتوضح الثالث جداول التالية كبار العمالء لتكوين وشركاتها التابعة على حدة ونسبة مبيعاتهم إلى مجمل مبيعات كل شركة خالل العام املنتهي في 31 ديسمبر 2010م:

جدول 27: كبار العمالء لشركة تكوين )بالستيكو سابقًا( 
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العميل#
النسبة التي يمثلها من 
مجمل مبيعات الشركة

المنطقة

اليمن/ صنعاء14٫81%شركة النهدين للمياه المعدنية 1

المملكة العربية السعودية9٫50%شركة العوجان الصناعية2

األردن9٫20%شركة بيبسيكو )األردن(3

شركة مياه مكة المكرمة المحدودة 4
)صفا(

المملكة العربية السعودية/ المنطقة الغربية%7٫27

شركة المشروعات الصناعية 5
السعودية )بيبسي كوال بقشان(

المملكة العربية السعودية/ المنطقة الغربية%7٫18

شركة عمان للمرطبات 6
)ش م ع ع (

عمان%6٫54

شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة 7
)مياه نوفا(

المملكة العربية السعودية%5٫28

شركة كوكا كوال السعودية لتعبئة 8
المرطبات

المملكة العربية السعودية%3٫94

المملكة العربية السعودية/ المنطقة الوسطى2٫19%شركة اتحاد الخليج لألغذية9

65٫61%المجموع

جدول 28: كبار العمالء لشركة ألتراباك



العميل#
النسبة التي يمثلها من 
مجمل مبيعات الشركة

المنطقة

1)Sino Protection Holdings( هونج كونج11٫83%سينو بروتيكشن هولدنجز

2)Emerald Nonwovens( تايالند9٫53%اميرالد ننووفنز

3)Savaplast Co.( إيران9٫53%سافابالست كومباني

4)Modern Products Co.( المملكة العربية السعودية/ جدة8٫63%مودرن بردكتس كومباني

5)Marubeni Corp.( اليابان7٫87%ماروبيني كوربوريشون

6)Procter & Gamble( الواليات المتحدة 7٫64%بروكتر آند غامبل

7)Master & Frank( تايوان6٫98%ماستر آند فرانك

8)Copius International( الصين6٫88%كوبيوس انترناشونال

9)Ahlstrom Nonwovens( فنلندا5٫34%ألستروم ننووفنز

10)Faderco Hygiene( الجزائر2٫01%فاديركو هايحين

76٫23%المجموع

جدول 29: كبار العمالء لشركة ساف

سياسة الشركة اللوجستية  7-4

لدى تكوين خدمات لوجستية وفرق تخطيط في كل إدارة مشتريات مسؤولة عن االتصال بني العمالء، واإلنتاج، ومستودع املواد اخلام.

األطراف ذات العالقة  8-4

باإلضافة إلى شركة تكوين املتطورة للصناعات، يوجد لدى شركة العثمان القابضة )وهي املساهم الرئيسي في شركة تكوين( سبع شركات تابعة )كما هو موضح في الشكل 2( 

تعمل في قطاعات متنوعة. كما يوجد لدى شركة العثمان القابضة محفظة صغيرة من االستثمارات تقدر قيمتها بنحو 4,3% من إجمالي أصول الشركة القابضة. 

 لدى شركة تكوين عقود جتارية مع ثالثة من الشركات التابعة لشركة العثمان القابضة ومع السيد محمد العثمان:

1. شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي )ندى(: تأسست عام 1982م في الهفوف إلنتاج منتجات األلبان املبسترة والعصائر، ويشمل ذلك منتجاتها احلليب الطازج املنزوع 

الدسم والقليل الدسم وكامل الدسم، واحلليب املبستر )UHT(، واللنب الطازج، واللبنة، والزبادي، ومعجون الطماطم، وتشكيلة من عصائر الفواكه. ويتم توزيع منتجات ندى من 

األلبان والعصائر على نطاق واسع في اململكة واإلمارات العربية املتحدة والكويت وقطر، فيما توزع منتجاتها طويلة األجل في عدد من الدول عامليًا.

2. شركة أنظمة حلول األعمال االستراتيجية: وهي شركة متخصصة في تقدمي اخلدمات واحللول املتكاملة ألعمال تقنية املعلومات.

3. شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة: تأسست شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة في عام 1997م. ويتركز تواجدها باملنطقة الشرقية من اململكة العربية 

السعودية. وهي عضو في احتاد النقل اجلوي الدولي )أياتا( وتقدم الوكالة خدمات السفر وتأجير السيارات وحجز الفنادق في مختلف أنحاء العالم.
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الوصف / األنشطةاسم الشركة

إصدار تذاكر السفر الستخدام الشركات واألفراد لدى تكوين )ساف وألتراباك(شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة

تأجير أرض لكل من شركة تكوين وشركة ساف لتشييد مصنع للشركة في السيد محمد العثمان 
محافظة األحساء شمال قرية العيون

شراء القوارير وعبوات التغليف األخرى من شركة تكوين المتطورة للصناعات شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي )ندى(
بأسعار مماثلة لتلك المعروضة على العمالء اآلخرين وبنفس الشروط.

استئجار الفلل لتكوين وساف، لإلدارة العليا، وسكن العاملين، وذلك بأسعار 
مماثلة لتلك المطروحة على العمالء اآلخرين وبنفس الشروط.

ضمان شركة ندى لدين شركة تكوين بالنسبة للتسهيالت المالية الممنوحة 
من قبل البنك األهلي التجاري )للمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة قسم 

»عقود التمويل من هذه النشرة«(.
تقديم خدمات إدارة التقنية لتكوين وساف وألتراباك. ويتضمن العقد مادة شركة أنظمة حلول األعمال االستراتيجية

تتعلق بإنهاء الخدمات تسمح لتكوين بإنهاء العقد بناًء على إشعار مسبق 
قبل 6 أشهر من اإلنهاء.

32

 أنشطة وعالقات األطراف ذات العالقة 

جدول 30: وصف األطراف ذات العالقة



5. المزايا التنافسية، والخطط، والتوقعات المستقبلية   

المزايا التنافسية   1-5

الريادة في توريد األقمشة غير المنسوجة للقطاع الطبي بناًء على عملية تصنيع خاصة بالشركة
لقد طورت تكوين آلية معاجلة خاصة بها إلنتاج األقمشة غير املنسوجة ذات اجلودة العالية، وهذه العملية تتيح للشركة تصنيع هامش أعلى حسب مواصفات احتاد األجهزة 

الطبية املتقدمة )AAMI( – من الدرجة األولى والثانية والثالثة لألقمشة التي تباع بشكل رئيسي لألسواق الدولية الستخدامها في إنتاج أغطية العمليات اجلراحية واملالبس 

املستخدمة في غرف اجلراحة وتقوم الشركة ببيع هذه املنتجات حتت العالمة التجارية املسجلة ميدالون )™Medalon(. وتصنع هذه األقمشة بتقنية Spunmelt إال أنها 

تتميز عن األقمشة غير املنسوجة ذات املواصفات األقل التي تباع بدون أي عمليات معاجلة إضافية بأنها متتلك خاصيات مقاومة وعزل أعلى، وقد استحوذت تكوين من خالل 

مصنعها التابع لساف على حصة تقدر بنحو 6% من السوق العاملية إلنتاج األنسجة الطبية في عام 2009م.

المصنع الوحيد للصفائح المصنوعة من رغوة البولي ستايرين في المملكة والشرق األوسط
تكوين هي الشركة الوحيدة في الشرق األوسط التي تصنع صفائح البولي ستايرين من خالل العملية التصنيعية التي صممتها الشركة، والتي يتم تطويرها بشكل مستمر من 

خالل الفريق التقني الذي يتولى مهمة األبحاث والتطوير في الشركة. وهذه العملية متكن الشركة من تصنيع الصفائح املستخدمة في التشكيل والتعبئة والتغليف الفوري من قبل 

عمالئها، وتتميز بأن وزنها أخف من البدائل احلالية بسبب ارتفاع كثافة تلك املواد، وهي بالتالي توفر مزايا من حيث الوزن للمستخدمني من خالل خفض التكاليف املتعلقة بالوزن.

حصة سوقية رائدة في منتجات التغليف البالستيكية في المملكة
حتافظ تكوين على مركزها الريادي في سوق منتجات التغليف البالستيكية. وبحسب تقارير إيراس تقدر حصة تكوين في السوق بنحو 40% من العبوات البالستيكية املستخدمة 

لتعبئة منتجات األلبان، فيما تقدر حصتها السوقية بنحو 90% في لفات الصفائح البالستيكية، و من خالل شركتها التابعة ألتراباك تستحوذ تكوين على20% من سوق العبوات 

املصنوعة من )PET preform( خالل عام 2009م.

قائمة عمالء مستقرة تتكون من كبار الشركات
عمالء تكوين هم من الرواد في قطاعاتهم. ومن عمالء الشركة في منتجات التغليف البالستيكية املراعي، والصافي دانون، وندى، ونوفا لتعبئة املياه. فيما تضم قائمة عمالء الشركة 

 Sino( و سينو بروتيكشن هولدجنز )Savaplast Co.(سافابالست كومباني ،)Marubeni Corporation( في قطاع األقمشة غير املنسوجة ماروبيني كوربوريشن

Protection Holdings(، وبروكتر آند غامبل )Procter & Gamble(. هذا علمًا أن أكبر عشرة عمالء لدى تكوين كانوا عمالء لديها أو لدى الشركات التابعة لها 
لفترة سابقة طويلة متوسطها 8 سنوات )املصدر: الشركة(. كما أن عالقات الشركة طويلة املدى مع العمالء وعقودها تسهم بنحو 72.6% من مبيعات املجموعة في عام 2010م 

)7.5% منها فقط متثل املبيعات لشركة ندى وهي العميل الوحيد لتكوين الذي يعتبر شركة ذات عالقة(.

القدرة المبرهنة في التحالف مع العمالء
ترى إدارة تكوين أن قدرتها على التحالف مع عمالئها لتزويدهم مبنتجات رائدة في القطاعات ذات العالقة قد ساعدتها على إرساء قواعد قوية لتواجدها في األسواق التي تنافس 

فيها. فعلى سبيل املثال، في عام 2010م طورت الشركة مبساعدة آالت هسكي قدرتها على تصنيع القوالب خفيفة الوزن وقوالب العبوات املعبئة حتت درجات حرارة عالية. كما 

أنه من خالل تصاميمها الداخلية وتصنيع منتجات التغليف البالستيكية حسب متطلبات العمالء، فقد طورت الشركة عالقات استراتيجية هامة مع عمالئها. وقد عملت الشركة 

من خالل اتفاقيتها مع الصافي دانون، على تصميم صفائح مبتكرة عالية اجلودة مصنوعة من رغوة البولي ستايرين، والتي يتم تصنيعها لالستخدام العاملي حصريًا للصافي 

دانون ومجموعة دانون.

استخدام أحدث المكائن واآلالت مما يعزز من التشغيل االقتصادي لعمليات الشركة
تستخدم تكوين آالت ومعدات عصرية وحديثة في كافة مصانعها. وتختار الشركة على الدوام أحدث املعدات وأفضلها أداًء لعمليات التشكيل بالبثق، والتشكيل باحلرارة، والتشكيل 

بالنفخ، والتشكيل باحلقن. وتقوم الشركة على الدوام بتحديث آالتها لكي يتسنى لها تقدمي أفصل اخلدمات واملنتجات لعمالئها. ومن بني صناع اآلالت التي تستخدمها الشركة، 

 ،)Bekum( بيكام ،)Uniloy( يونيلوي ،)Rocheleau( روشلو ،)Husky( سابقًا، باإلضافة إلى هسكي )Reifenhauser(وهي ريفنهاوزر ،)Reicofil( وريكوفيل

دمياغ )Demag(، وإجنل )Engel(. وقد متكنت الشركة جراء حصولها على آالت وتقنيات متقدمة من تصنيع منتجات عالية اجلودة بأقل قدر من األخطاء اإلنتاجية مما مييز 

الشركة عن منافسيها. كما أن االستثمار في اآلالت املتقدمة تكنولوجيًا قد مكن الشركة من تشغيل أعمالها بأدنى قدر ممكن من التوقفات في املصانع ومبستويات قليلة من 

الكميات املهدرة. 

التصنيع بتكاليف منخفضة وهيكل عمليات التوزيع
تستفيد تكوين من املواد البالستيكية منخفضة التكلفة التي يتم احلصول عليها بكميات ضخمة من خالل برنامج اخلصومات الذي تقدمه سابك التي تتولى توريد املواد اخلام، 

مما يوفر للشركة ميزة على منافسيها اإلقليميني من حيث التكلفة. وتتمثل سياسة سابك في منح هذه اخلصومات وفي حتديد نسبة اخلصم بناء على كمية املواد التي يتم شراؤها 

كل عام من كل شركة، وقد وقعت تكوين وساف اتفاقية بهذا الشأن مع سابك بينما تقوم شركة ألتراباك حاليًا بالتفاوض مع سابك لتوقيع اتفاقية مماثلة. كما أن قدرة الشركة 

على االستفادة من انخفاض تكلفة ترتيبات الشحن إلى األسواق االستراتيجية الهامة في آسيا متكنها من تقدمي حلول مجدية اقتصاديًا للقطاع الطبي من منتجات األقمشة 

غير املنسوجة.

خبرات فريق اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة
يتكون فريق اإلدارة العليا وأعضاء املجلس لدى تكوين من أشخاص يجمعون بني القدرات االحترافية واخلبرة، إذ يضم فريق اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة أشخاصًا 

يتمتعون بخبرات واسعة في قطاعات عمل تكوين، وقد اكتسب هؤالء األشخاص على خبراتهم من العمل لدى شركات مساهمة عامة ريادية. وجتمع هذه اخلبرات البراعة واملعرفة 

الداخلية واخلارجية، في املجاالت املالية ومراجعة احلسابات وأنظمة املعلومات واملوارد البشرية.
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الخطط المستقبلية  2-5

كي يتسنى للشركة حتقيق أهدافها، فإنها تخطط إلى تنمية نشاطها من خالل إضافة وحتسني خطوط اإلنتاج لزيادة طاقتها اإلنتاجية وتعزيز حصتها السوقية. وتتبنى تكوين 

استراتيجية تقوم على خطط مرسومة بعناية للتوسع في كافة القطاعات، وبالتالي فقد وضعت خططًا للقيام مبا يلي:

• إضافة آلة تشكيل جديدة ملصنع ألتراباك في جدة من نوع هسكي Husky كل 15-24 شهرًا )إذ سيتم إضافة ثالث آالت جديدة خالل اخلمس سنوات القادمة(. بعد إضافة 
اآلالت الثالث، مساحة عمليات اإلنتاج في املصنع ستكون مستغلة بالكامل. لذلك، إذا أرادت الشركة إضافة املزيد من اآلالت  بإمكانها حتويل املساحة املتوفرة في املستودعات 

إلى أماكن مخصصة لإلنتاج.

• سيتم كذلك إضافة ثالث آالت جديدة في مصنع التغليف البالستيكي باألحساء لتصنيع عبوات )PET( خالل الثالث سنوات املقبلة.
• إضافة خط إنتاج ثالث جديد لتصنيع األقمشة غير املنسوجة في عام 2013م لزيادة اإلنتاج من هذه األقمشة بنسبة %50.

اجلدير بالذكر أن اخلطط املبينة أعاله يتم متويلها من مصادر الشركة الذاتية باإلضافة إلى قروض ممنوحة من قبل صندوق التنمية الصناعية والبنوك التجارية ومت تضمينها 

في ميزانيات الشركة املستقبلية.
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األهداف الرئيسية  3-5

وتنطوي خطط الشركة املستقبلية على األهداف التالية التي تسعى الشركة لتحقيقها خالل اخلمس سنوات القادمة:

• االنتهاء من توسيع املبنى اخلاص بخط اإلنتاج الثالث لألقمشة غير املنسوجة في مصنع ساف بحلول شهر سبتمبر 2012م.
• بداية اإلنتاج التجاري خلط اإلنتاج الثالث لألقمشة غير املنسوجة في مصنع ساف في بداية عام 2013م.

اآلفاق المستقبلية   4-5

ستستفيد تكوين بشكل كبير من مركزها الريادي في قطاعات السوق املختلفة، محليًا وعامليًا، لتنفيذ املزيد من التوسعات من خالل تصنيع املزيد من املنتجات ذات القيمة املضافة، 

والتي من شأنها حتسني تشكيلة املنتجات، مما يزيد من منو هامش الربح وبالتالي تعزيز أرباح الشركة.

إن تركيز تكوين املستمر على أنشطة البحث والتطوير يعتبر حجر الزاوية في كافة االبتكارات التي عززت من ريادتها للسوق، وحتقيق املزيد من االبتكارات مستقباًل لتعزيز هذه 

الريادة والربحية.

إن سياسات تكوين في التعامل مع موظفيها، وعمالئها، ومورديها هي الباعث األول على جناحها، وتقوم هذه التعامالت على مبدأ الشفافية، واألمانة، واملصلحة املتبادلة، والعمل 

اجلماعي وغير ذلك من الركائز األساسية التي تقوم عليها األهداف واخلطط االستراتيجية للشركة.



6. العمليات التشغيلية والوظائف المساندة  
يشرف على إدارة الشركة حاليًا مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية. سيعتمد املجلس على ثالث جلان إلجراء أعمال الشركة، جلنة املراجعة 

وجلنة الترشيحات واملكافآت واللجنة التنفيذية، وستكون جلنة املراجعة مدعومة من قبل وظائف املراقبة الداخلية. وستكون هذه الوظائف حتت إشراف مجلس اإلدارة لضمان 

استقالليتها. ويوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي اإلداري للشركة: 

الشكل 3: الهيكل التنظيمي اإلداري لتكوين 

وعلى الصعيد التشغيلي قامت شركة تكوين بوضع هيكل تشغيل ومساندة فعال مكون من 5 إدارات تقدم الدعم و املساندة ملختلف أقسام الشركة. ويضطلع بإدارة هذه اإلدارات 

فريق من املوظفني احملترفني من ذوي اخلبرات واإلمكانيات العالية.

وتتألف إدارات الشركة التشغيلية اخلمس مما يلي:

1- إدارة الشؤون املالية وتقنية املعلومات ونظم املعلومات اإلدارية

2- إدارة اإلنتاج

3- إدارة التسويق واملبيعات

4- إدارة الصيانة

5- إدارة املشتريات

35

الرئيس المالي التنفيذي
إيوان مكبينيت

العضو المنتدب
عبدالمحسن العثمان
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ويوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي التشغيلي للشركة:

الشكل 4: الهيكل التشغيلي لتكوين 

الرئيس المالي التنفيذي
إيوان مكبينيت

إدارة التسويق
والمبيعات

إدارة التسويق
والمبيعات

إدارة التسويق
والمبيعات



وفيما يلي بيان تفصيلي جلميع األقسام اإلدارية والتشغيلية بالشركة.

إدارة الموارد البشرية  1-6

تتمثل املسؤوليات الرئيسية إلدارة املوارد البشرية مبا يلي:

• تنفيذ سياسة املوارد البشرية في الشركة، وحتديثها بشكل منتظم لتعكس االحتياجات والظروف املتغيرة.
• رعاية االحتياجات من القوى العاملة لكل إدارة من إدارات الشركة وجعلها متوافقة مع متطلبات العمل بشكل عام.

• العمل بشكل وثيق مع املدراء اإلداريني في كل شركة وتنسيق مختلف األنشطة مثل توطني الوظائف والتدريب والتطوير والصحة والسالمة.

6-2  إدارة المراجعة الداخلية

تتمثل املسؤوليات الرئيسية إلدارة املراجعة الداخلية مبا يلي:

• إعداد وتقدمي خطة املراجعة السنوية إلى جلنة املراجعة لدراستها واعتمادها.
• تقدمي تقارير دورية إلى جلنة املراجعة بشأن حالة خطة مراجعة احلسابات للسنة احلالية، ومدى كفاية موارد اإلدارة. 

• تقدمي تقارير املراجعة إلى جلنة املراجعة واإلدارة، وتعرض لهم رأي املراجعني بشأن هيكل املراقبة الداخلية وحتدد قضايا املراقبة الهامة وتقدم التوصيات ذات العالقة. 
• تقييم مدى كفاية وحسن توقيت استجابة اإلدارة، واإلجراءات التصحيحية املتخذة بشأن جميع القضايا الهامة التي تتم مالحظتها في مثل هذه التقارير. وإجراء مراجعات 

متابعة حسب الضرورة، وتقدمي تقارير دورية إلى جلنة املراجعة بشأن سير عمل اإلدارة.

• التأكد من االختيار والتطوير واإلشراف على موظفي املراجعة بحيث يتمتعوا بالكفاءة واالحترافية. 
• تقييم اإلضافات أو التغييرات في عمليات الرقابة الداخلية املتزامنة مع تطويرها وتنفيذها.

• إبقاء جلنة املراجعة على اطالع بالتوجهات الناشئة وأفضل املمارسات في مجال املراجعة الداخلية.
• املساعدة في التحقيق في األنشطة االحتيالية الكبيرة املشتبه بها داخل الشركة. والتأكد من رفع التقارير إلى جلنة املراجعة بشأن النتائج، حسب ماهو مناسب.

إدارة الشئون المالية وتقنية المعلومات ونظم المعلومات اإلدارية  3-6

تتمثل املسؤوليات الرئيسية إلدارة الشئون املالية وتقنية املعلومات ونظم املعلومات اإلدارية مبا يلي:

تكون إدارة احلسابات مسئولة عن أنشطة احلسابات واملالية التي تضطلع بها الشركة، ويتضمن ذلك مراجعة التحصيالت والودائع لدى البنوك، واستكمال الوثائق ذات الصلة، 

واحلصول على موافقة من األشخاص املخولني، وتسجيل جميع العمليات وإدخالها في نظام احلاسب اآللي للشركة. وتقوم أيضا بإعداد امليزانيات للمراجعة الشهرية وامليزانيات 

ربع السنوية وحتليل امليزانية العمومية وقائمة الدخل. وتقوم بالتنسيق مع املراجعني اخلارجيني وتقدمي البيانات املطلوبة لعمليات املراجعة التي يتعني تنفيذها. 

أما إدارة تقنية املعلومات فهي مسئولة عن جميع املسائل املتعلقة باملعلومات والتقنية، وتقوم بتوفير املعدات، وحتافظ على شبكات تقنية املعلومات وحتديثات البرامج. في حني 

أن إدارة نظم املعلومات اإلدارية هي املسئولة عن التنفيذ الناجح لنظم املعلومات اإلدارية في الشركة.

إدارة اإلنتاج   4-6

تتمثل املسؤوليات الرئيسية إلدارة اإلنتاج مبا يلي:  

• يقوم فريق إدارة اإلنتاج مبراجعة ومراقبة العمليات التشغيلية لآلالت وأوامر املبيعات اليومية مقارنة مع اإلنتاج اليومي لآلالت.
• التأكد من استخدام كافة اآلالت والقوى البشرية بكفاءة.

• التأكد من حتقيق هدف املبيعات مع احلفاظ على اجلودة النوعية وفقا ملتطلبات العمالء.
• التأكد من أن كل آلة تعمل بشكل سلس وحتقق الهدف اليومي مبا في ذلك اجلودة وأن املشغلني لديهم مواد كافية لتشغيل اآلالت بكفاءة. وأن املواد اخلام ومواد التعبئة 

والتغليف متوفرة الستخدامها على أساس يومي.

• احملافظة على سالمة العاملني واملنتجات كإجراء روتيني يومي.
• التنسيق مع اإلدارات املختلفة فيما يتعلق بدرجة االستعجال أو األولوية املطلوبة من قبل العمالء واملواد التي سيتم استخدامها.

• تسجيل اإلنتاج اليومي واستهالك املواد )املواد اخلام ومواد التغليف( لكل دورة عمل جزئية. 
• طلب ونقل املواد اجليدة املكتملة وشبه املكتملة إلى املستودع.
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إدارة التسويق والمبيعات   5-6

تتمثل الوظائف الرئيسية إلدارة التسويق واملبيعات في تشجيع العمالء على اتباع مسار محدد أو التأثير على قراراتهم بقبول منتج أو خدمة أو فكرة. وفيما يلي العمليات 

الرئيسية لهذه اإلدارة:

• حتديد احتياجات العميل
• تطوير املفهوم اخلاص باملنتج أو اخلدمة

• ضمان التوزيع الفعال للمنتجات
• احلصول على أفضل قيمة ممكنة من بيع املنتجات

• التأكد من رضى وارتياح العميل للخدمات واملنتجات املقدمة له
وتتضمن املسؤوليات األخرى إلدارة التسويق واملبيعات ما يلي:

• جذب عمالء جدد محليًا ودوليًا
• حضور ومشاهدة االختبارات التجريبية للمنتجات املطورة حديثًا وزيارة العمالء )اجلدد واحلاليني( بشأن املنتجات اجلديدة املزمع تطويرها أو تعديلها

• إعداد تقارير املبيعات الشهرية، وحتديث سجالت املبيعات اليومية، ومراقبة حالة املخزون يوميًا
• إعداد الرموز واألسعار اخلاصة باملنتجات اجلديدة في النظام، وإرسالها إلى إدارة نظم املعلومات لتفعيل تلك الرموز

• التنسيق مع اإلدارات املعنية لتطوير منتجات جديدة وإصدار طلبات العينات أو تغييرات املنتجات لكافة العمالء لإلنتاج واملتابعة
• إعداد جداول التسليم اليومية )وكذلك سندات التسليم وفواتير الشحن( وتنفيذ عمليات التوريد والتسليم وفقًا للجدول

• ترتيب احلاويات لكافة شحنات التصدير وتقدمي البيانات التفصيلية للحصول على وثائق التصدير الالزمة وكذلك التأمني على النقل البري من شركات التأمني
• التنسيق مع الشاحنات و شركات النقل إلجراء الترتيبات املتعلقة بالشاحنات على أساس يومي، وفي نفس الوقت، التنسيق مع املستودع وإدارة اإلنتاج بشأن جدول 

الشحن اليومي

• مراقبة ومتابعة متطلبات العمالء الرئيسيني والتأكد من تلبية مواعيد التوريد من خالل التخطيط املناسب لإلنتاج والتسليم.
• حتصيل الديون من املناطق احملددة والعمالء احملددين في األوقات احملددة واحلصول على تأكيدات بشأن األرصدة من العمالء

• إعداد سندات الدفع لشركات النقل واإلمدادات، وإعداد كشوف شهرية باحلسابات غير املسددة جلميع العمالء، وكذلك إعداد مؤشر شهري رئيسي لسير األعمال في 
نهاية الشهر.

إدارة الصيانة  6-6

تتمثل املسؤوليات الرئيسية إلدارة الصيانة مبا يلي:

• ضمان التشغيل السلس جلميع اآلالت باحلد من أعمال الصيانة التصحيحية.
• تنفيذ الصيانة الوقائية جلميع اآلالت.

• مراقبة قطع الغيار جلميع اآلالت وتقليل الوقت الالزم لتحري األعطال. 
• تدريب موظفي الصيانة بانتظام للقيام بتحري األعطال بكفاءة وبشكل أسرع. 

• التأكد من أن كل املرافق كافية وتعمل على نحو سلس لكافة اآلالت. 
• التركيب والتشغيل التجريبي للمشاريع اجلديدة )جلميع اآلالت اجلديدة(.

• التأكد من أن جميع مؤشرات األداء الرئيسية واألهداف يتم تنفيذها وفقا للخطة.

إدارة المشتريات  7-6

تتأكد إدارة املشتريات بأن جميع البنود املطلوبة من قبل الشركة يتم احلصول عليها في الوقت املناسب وبالكميات املطلوبة وبأقل تكلفة من املصدر املعتمد. وتتمثل املسؤوليات 

األخرى إلدارة املشتريات مبا يلي:

• حتديد مواصفات البضائع واخلدمات التي يجب شراؤها.
• اختيار املورد األكثر مالءمة وتطوير اإلجراءات الختيار أفضل املوردين.

• إعداد وإجراء املفاوضات مع املوردين من أجل التوصل إلى اتفاق معهم. 
• إصدار أمر ملورد مختار لتطوير نظام فعال ألوامر الشراء والتعامل معها.

• رصد ومراقبة األوامر لتأمني التوريد )اإلسراع في التوريد(.
• املتابعة والتقييم )تسوية املطالبات، وحفظ ملفات املورد مع حتديثها، وتقييم املوردين وتصنيف درجاتهم(.
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7. هيكل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة   1-7

تدار الشركة حاليًا من قبل مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء. ويتكون مجلس اإلدارة للشركة من السادة التالية أسماؤهم:

جدول 31: مجلس إدارة تكوين

وفيما يلي بيان للسير الذاتية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة:

عبد اهلل محمد العثمان

• العمر: 39 عامًا
• اجلنسية: سعودي

• املنصب: رئيس مجلس اإلدارة
• املؤهالت العلمية:

• درجة البكالوريوس من كلية اإلدارة الصناعية عام 1995م تخصص تسويق من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.
• اخلبرة العملية:

• 2010م حتى تاريخه: عضو مجلس اإلدارة ملجموعة اجلذور العربية 
)GIB( 2010م حتى تاريخه: عضو مجلس اإلدارة لبنك اخلليج الدولي •

• 2010م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي )ندى(
• 2006م حتى تاريخه: مستشار للتجارة اخلارجية بسفارة بلجيكا في اململكة العربية السعودية

• 2006م حتى تاريخه: نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية للشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوني )والء للتأمني(
• 2005م حتى تاريخه: عضو مجلس أمارة املنطقة الشرقية

• 2005م حتى تاريخه: قنصل فخري بالقنصلية البرتغالية في مملكة البحرين
• 2004م حتى تاريخه: رئيس تقنيات البيئة النظيفة 

 )USG( 2004م حتى تاريخه: رئيس شركة مصنع املتحدة للصناعات احلديدية •
)IMCO( 2003م حتى تاريخه: رئيس شركة العثمان للتسويق الصناعي •

• 2002م حتى تاريخه: نائب رئيس مجلس إدارة شركة العثمان القابضة
• 2001م حتى تاريخه: رئيس شركة أنظمة حلول األعمال اإلستراتيجية  

• 2002 - 2005م: عضو اللجنة الصناعية للغرفة التجارية والصناعية في املنطقة الشرقية
• 2002 – 2008م: عضو اللجنة الصناعية الوطنية ملجلس الغرف التجارية السعودية

المنصباالسم
الملكية 
المباشرة

الملكية غير 
المباشرة

نوع العضوية

رئيس مجلس عبد اهلل محمد العثمان
اإلدارة

غير مستقل وغير تنفيذي%1,998%8,712

غير مستقل و تنفيذي8,712%1,998%عضوعبد المحسن محمد العثمان

غير مستقل وغير تنفيذي3,998%3,414%عضوخالد عبد الرحمن الراجحي

غير مستقل وغير تنفيذيال يوجدال يوجدعضوجورجس الخوري أبراهام*

مستقل وغير تنفيذيال يوجدال يوجدعضوعبد العزيز صالح الربدي* 

مستقل وغير تنفيذيال يوجدال يوجدعضوموسى عبدالمحسن الموسى* 

الدكتور/ سليمان عبد العزيز 
التويجري* 

مستقل وغير تنفيذيال يوجدال يوجدعضو

املصدر: تكوين

* مبوجب املادة 18 من النظام األساسي لتكوين واملادة 68 من نظام الشركات يجب أن ميتلك كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أسهمًا بقيمة 10,000 ريال سعودي )»أسهم ضمان العضوية«( يتم إيداعها بأحد البنوك احمللية، وحيث ال ميتلك جورجس 
أبراهام وعبدالعزيز الربدي وموسى املوسى وسليمان التويجري أسهم ضمان العضوية في الوقت احلالي سيتم نقل أسهم ضمان العضوية لكل منهم بعد الطرح العام األولي. 
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عبد المحسن محمد العثمان

• العمر: 37 سنة
• اجلنسية: سعودي

• املنصب: عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب
• املؤهالت العلمية:

• درجة بكالوريوس العلوم في احملاسبة اإلدارية عام 1997م من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.
• اخلبرات العملية:

• 2011م حتى تاريخه: العضو املنتدب لشركة تكوين 
• 2010م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي )ندى(

• 2010م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة شركة األحساء للتنمية 
• 2010م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة شركة بيان العقارية 

• 2010م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة للتدريب الفني واملهني
• 2010م حتى تاريخه: عضو املجلس احمللي مبحافظة األحساء

• 2009م حتى تاريخه: عضو مجلس التنمية السياحي مبحافظة األحساء
• 2006م حتى تاريخه: الرئيس التنفيذي لشركة العثمان القابضة

• 2006م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في محافظة األحساء
• 2005م حتى تاريخه: رئيس مجلس إدارة شركة مصنع األنسجة املتطورة )ساف(

• 2005م حتى تاريخه: رئيس مجلس إدارة مدرسة ندى العاملية
• 2003م حتى تاريخه: عضو اللجنة البالستيكة في مجلس الغرف التجارية، )الرياض(

• 1998م حتى تاريخه: عضو اللجنة الوطنية ملنتجي األلبان الطازجة - الرياض
• 2000-2001م: املدير العام لشركة العثمان للمنتجات البالستيكية احملدودة )بالستيكو(

• 2002-2005م: الرئيس التنفيذي لشركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي )ندى(
• 1997-1999م: نائب املدير العام لشركة العثمان للمنتجات البالستيكية احملدودة )بالستيكو(

خالد عبد الرحمن الراجحي

• العمر: 40 سنة
• اجلنسية: سعودي

• املنصب: عضو مجلس اإلدارة
• املؤهالت العلمية:

• درجة بكالوريوس في العلوم املالية عام 1994م من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
• اخلبرات العملية:

• 2009م حتى تاريخه: رئيس جلنة املراجعة وعضو جلنة االستثمار في شركة االتصاالت السعودية
• 2009م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة وعضو جلنة املراجعة في شركة دانة غاز - االمارات العربية املتحدة

• 2008م حتى تاريخه: عضو جلنة املراجعة في شركة األسمنت السعودية
• 2007م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوني )والء(

• 2007م حتى تاريخه: رئيس مجلس إدارة مستشفى بروكير للرعاية
• 2006م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية
• 2006م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة شركة األسمنت السعودية

• 2005م حتى تاريخه: الرئيس التنفيذي لشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه
• 2005م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة بنك البالد

• 2005م حتى تاريخه: عضو اللجنة التنفيذية في بنك البالد
• 2004-2005م: عضو  اللجنة التأسيسية في بنك البالد

• 2004-2010م: عضو  جلنة املزايا واملكافآت في بنك البالد



جورجس الخوري أبراهام

• العمر: 52 سنة
• اجلنسية: أسترالي

• املنصب: عضو مجلس إدارة
• املؤهالت العلمية:

• درجة البكالوريوس في إدارة األعمال مع التخصص في مجال املالية واإلدارة عام 1981م من جامعتي سان جوزيف في بيروت وباريس دوفني في فرنسا
• اخلبرات العملية:

• 2009م حتى تاريخه: كبير املستشارين بشركة العثمان القابضة
• 1997م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة شركة العثمان القابضة

• 2000-2008م: العضو املنتدب لقسم البالستيك لدى شركة العثمان القابضة ويضم بالستيكو، وساف، وألتراباك
• 2010- حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي )ندى(

• 1993-2000م: مدير عام شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي )ندى(
• 1988-1993م: شريك ومدير عام في شركة بولي ماركيتينج للتجارة احملدودة مبدينة سيدني في أستراليا

• 1983-1987م: مدير املشاريع في شركة املطلق لألثاث
• 1982-1983م: محاسب لدى شركة سعودي أوجيه احملدودة

عبد العزيز صالح الربدي

• العمر: 49 سنة
• اجلنسية: سعودي

• املنصب: عضو مجلس إدارة
• املؤهالت  العلمية:

• درجة البكالوريوس في اإلدارة الصناعية عام 1985م من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
• اخلبرات العملية: 

• 2009م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة أسواق عبد الله العثيم
• 2009م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة معهد دول مجلس التعاون اخلليجي

• 2008م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان الصناعية
• 2007م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوني )والء للتأمني(

• 2007م حتى تاريخه: عضو اإلحتاد االقتصادي السعودي
• 2006م حتى تاريخه: عضو جلنة إستراتيجية تطوير القصيم

ASR Capital 2003م حتى تاريخه: رئيس شركة •
• 2000-2003م: العضو املنتدب لشركة نادك 
• 1996-1999م: املدير العام لشركة الزوردي 

• 1993-1996م: رئيس فريق وحدة اإلقراض بصندوق التنمية الصناعية السعودي
• 1992-1993م: مستشار اقتصادي بقنصلية اململكة العربية السعودية في دبي

• 1989-1992م: مدير مشروع بوحدة اإلقراض في صندوق التنمية الصناعية السعودي
• 1987-1991م: محلل مشروع لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي

الدكتور/ سليمان عبد العزيز التويجري

• العمر: 46 سنة
• اجلنسية: سعودي

• املنصب: عضو مجلس إدارة
• املؤهالت العلمية:

• درجة الدكتوراه في احملاسبة عام 1998م من جامعة كيس ويسترن ريزيرف، كليفالند، أوهايو، الواليات املتحدة األمريكية
• درجة ماجستير في احملاسبة عام 1993م من جامعة إلينوي، أوربانا - تشامبني، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية

• درجة بكالوريوس في احملاسبة عام 1990م من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
• اخلبرات العملية:

• 2009م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة الشركة الدولية لتوزيع املياه )توزيع( 
• 2008م حتى تاريخه: الرئيس التنفيذي ملجموعة شركات أميانتيت

• 2005-2008م: املدير العام لشركة ندى
• 2005م حتى تاريخه: عضو جلنة املراجعة بشركة ندى 

• 2007م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة وعضو جلنة املراجعة بالشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوني )والء للتأمني( 
• 2003-2005م: مدير اخلدمات املشتركة بشركة زجول لالتصاالت املتقدمة

• 2002-2003م: عضو مجلس إدارة صندوق الطالب، املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني
• 2001-2003م: األمني العام لصندوق التعليم العالي
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• 2003-2004م: مستشار بدوام جزئي وعضو مجلس إدارة شركة املسبوكات الدولية 
• 2001-2003م: مستشار بدوام جزئي لدى زجول لالتصاالت املتقدمة

• 2001-2002م: مراجع حسابات داخلية متطوع بدوام جزئي لدى مؤسسة امللك عبد العزيز ورفاقه لرعاية املوهوبني
• 2001-2002م: مستشار بدوام جزئي ملؤسسة فنود 

• 2001م: مستشار بدوام جزئي ملؤسسة الراجحي للصرافة 
• 2001-2002م: مستشار بدوام جزئي ملستوصف الثميري
• 2000-2001م: مستشار بدوام جزئي ملستوصف اجلزيرة

• 2000م: مستشار بدوام جزئي للغرفة التجارية والصناعية باملنطقة الشرقية
• 1999-2002م: مستشار بدوام جزئي ملعايير األصول غير امللموسة لدى الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني 

• 1998-1999م: مستشار بدوام جزئي ملستشفى الثميري العام
• 1998-2000م: مدرب لدى الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني 

• 1998-2000م: أستاذ مساعد للمحاسبة بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن
• 1999م: مدرب بشركة أرامكو السعودية

• 1999م: مدرب بالغرفة التجارية والصناعية باملنطقة الشرقية
• 2000م: مدرب بشركة الرازي للبتروكيماويات

• 1997م: ممثل ضرائب، الضرائب املستعجلة، كليفالند، أوهايو، الواليات املتحدة األمريكية
• 1990-1991م: محلل مالي لدى بروكتر آند غامبل 

• 1988-1989م: متدرب لدى بنك سعودي دولي، لندن، اململكة املتحدة

موسى عبدالمحسن الموسى

• العمر: 59 سنة
• اجلنسية: سعودي

• املنصب: عضو مجلس إدارة
• املؤهالت العلمية:

• بكالوريوس في االقتصاد عام 1979م من جامعة أريزونا، أريزونا، الواليات املتحدة 
• اخلبرات العملية:

• 1994م - 2010م: املدير اإلقليمي للمجموعة املصرفية للشركات واالستثمار والقطاع العام باملنطقة الشرقية، سامبا
• 1987-1992م: نائب املدير اإلقليمي للمجموعة املصرفية للشركات واالستثمار، سامبا

سكرتير مجلس اإلدارة  2-7

عبدالعزيز محمد السعدون 

• العمر: 38 سنة
• اجلنسية: سعودي

• املنصب: سكرتير مجلس اإلدارة )باإلضافة إلى مسؤول حوكمة الشركات(
مت تفصيل السيرة الذاتية أدناه في القسم 7-3 )»اإلدارة العليا لتكوين«(

اإلدارة العليا    3-7

تتألف إدارة شركة تكوين من أعضاء مؤهلني ومتمرسني يتمتعون باملعرفة واخلبرة الالزمة إلدارة أعمال الشركة، وقد جنحت الشركة في االحتفاظ بكبار أعضاء فريق اإلدارة وفي 

تطوير أداء منسوبيها وترقيتهم إلى مواقع عليا بالشركة، وترتبط كل إدارات األقسام مباشرة  إلى الرئيس التنفيذي. وفيما يلي وصفًا ألعضاء اإلدارة العليا للشركة:



جدول 32: اإلدارة العليا لتكوين

العمرالجنسيةالمنصباالسم
الملكية 
المباشرة

الملكية غير 
المباشرة

إجمالي الملكية

عبدالمحسن 
العثمان

10,710%8,712%1,998%37سعوديالعضو المنتدب

ال يوجدال يوجدال يوجد47سعوديالرئيس التنفيذيمحمد الحربي

ال يوجدال يوجدال يوجد59إيرلنديالرئيس المالي التنفيذيإوين مكبينيت

مسؤول حوكمة عبد العزيز السعدون
الشركات وسكرتير 

مجلس اإلدارة

ال يوجدال يوجدال يوجد38سعودي

ال يوجدال يوجدال يوجد34سعوديمدير الموارد البشريةسليمان العوفي

مدير عام التغليف زيد الناظر
البالستيكي

ال يوجدال يوجدال يوجد47أردني

المدير العام لشركة منير حداد
األقمشة غير 

المنسوجة )ساف( 

ال يوجدال يوجدال يوجد58لبناني

المدير العام لشركة هاني الجمل
صناعة العبوات الفائقة 

)ألتراباك(

ال يوجدال يوجدال يوجد44لبناني

وفيما يلي بيان بالسير الذاتية لإلدارة العليا بالشركة:

محمد سليمان الحربي

• العمر: 47 سنة
• اجلنسية: سعودي

• املنصب: الرئيس التنفيذي
• املؤهل التعليمي:

• بكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1992م من جامعة والية نيو ميكسيكو  بالواليات املتحدة األمريكية
• اخلبرات العملية: 

• 2010م حتى تاريخه: الرئيس التنفيذي بشركة تكوين املتطورة للصناعات
• 2010م حتى تاريخه: عضو في جلنة املراجعة بشركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساهمة عامة(

• 1998-2010م: الشركة السعودية األملانية للمنتوجات غير املنسوجة )تابعة ملجموعة الزامل القابضة(. بدأ في عام 1998 كنائب مدير عام ثم في عام 2000م أصبح 
  املدير العام للشركة وفي عام 2007م عني الرئيس التنفيذي للشركة 

• 1994-1998م: مدير مشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي
• 2009-2010م: عضو مجلس إدارة في القطاع الصناعي مبجموعة الزامل 

• 2009-2010م: عضو مجلس إدارة في شركة الزامل للبتروكيماويات و البالستيك
• 2008-2009م: عضو مجلس إدارة وعضو جلنة املراجعة في شركة حائل للتنمية الزراعية )قبل استحواذها من قبل شركة املراعي(

• عضو اللجنة الصناعية للغرفة التجارية والصناعية في املنطقة الشرقية
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إوين مكبينيت

• العمر: 59 سنة
• اجلنسية: إيرلندي

• املنصب: الرئيس املالي التنفيذي 
• املؤهل التعليمي:

• بكالوريوس اآلداب عام 1973م في الوساطة في االقتصاد والعلوم السياسية من كلية ترينيتي  مبدينة دبلن في جمهورية ايرلندا
• زميل في معهد احملاسبني القانونيني في جمهورية إيرلندا 

• اخلبرات العملية: 
• 2010م حتى تاريخه: الرئيس املالي التنفيذي بشركة تكوين املتطورة للصناعات

• 2006-2010م: مدير ومدير مشارك بشركة بيرس ترست احملدودة
• 1988-2004م: كبير املدراء املاليني بشركة املراعي احملدودة، الرياض

• 1984-1987م: مراقب مالي بشركة بيركات إنترناشونال احملدودة، دبلن
• 1980-1984م: مراقب مالي بشركة إنترناشونال تروفي كمبونانتس احملدودة، دبلن

• 1978-1980م: مراقب مالي بشركة بيتر ليونس احملدودة، دروغيدا
• 1973-1978م: مشرف مراجعة حسابات بشركة كوبرز آند اليبراند، دبلن ودار السالم، تنزانيا

عبدالعزيز محمد السعدون

• العمر: 38 سنة
• اجلنسية: سعودي

• املنصب: مسؤول حوكمة الشركات وسكرتير مجلس اإلدارة
• املؤهالت العلمية:

• درجة املاجستير في احملاسبة واملالية  عام 2004م من جامعة اسيكس باململكة املتحدة
• درجة بكالوريوس في احملاسبة عام 1999م من جامعة امللك فيصل

• اخلبرات العملية:
• 2011م حتى تاريخه: سكرتير مجلس اإلدارة بشركة تكوين املتطورة للصناعات

• 2010م حتى تاريخه: مسؤول حوكمة الشركات بشركة تكوين املتطورة للصناعات
• 2009-2010م: مدير جتاري في شركة العثمان للمنتجات البالستيكية )بالستيكو(

)MEFIC( 2007-2009م: املدير املالي املكلف في شركة الشرق األوسط لالسثمار املالي •
• 2005-2007م: مسؤول في إدارة اإلفصاح املستمر في هيئة السوق املالية

• 2000-2003م: معيد بجامعة امللك فيصل مبدينة األحساء

سليمان صالح العوفي

• العمر: 34 سنة
• اجلنسية: سعودي

• املنصب: مدير املوارد البشرية 
• املؤهالت العلمية:

• شهادة املاجستير في إدارة األعمال عام 2009 من اجلامعه املاليزيه املفتوحه، البحرين
• شهادة البكالريوس في التسويق عام 2004 من األكادمييه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، البحرين

• اخلبرات العملية:
• 2011م حتى تاريخه: مدير املوارد البشرية بشركة تكوين املتطورة للصناعات 

• 2008-2011م مدير املوارد البشرية بشركة اخلليج للصناعات التغليفية
• 1997-2008م : إداري منسق بقسم اجلودة بالشركة الوطنية للصناعات الغازية )إحدى شركات سابك( 

زيد الناظر

• العمر: 47 سنة
• اجلنسية: أردني

• املنصب: مدير عام مصنع التغليف البالستيكي باألحساء
• املؤهالت العلمية:

• بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال عام 1988م من جامعة والية جاكسون
• اخلبرات العملية: 

• 2007م حتى تاريخه: مدير عام مصنع التغليف البالستيكي باألحساء التابع لشركة تكوين املتطورة للصناعات
• 1988-2007م: مدير عام الشركة العربية للمنتجات الورقية، اخلبر )سابقًا: املدير التنفيذي للتسويق 1988-1992م، مدير املبيعات الوطنية والصادرات 1992-1998م، 

  نائب مدير عام 1998-2001م(   

منير حداد 

• العمر: 58 سنة
• اجلنسبة: لبناني

• املنصب: مدير عام ساف 
• املؤهالت العلمية:



• بكالوريوس العلوم في الكيمياء عام 1976م من اجلامعة األمريكية في بيروت
• اخلبرات العملية: 

• 2008م حتى تاريخه: مدير عام ساف
• 2003-2008م: مدير عام الشركة السعودية لتصنيع الورق )سابقًا: نائب مدير التسويق واملبيعات(

• 1999-2000م: مدير عام يونيباك، مصر
• 1994-1999م: مدير عام إيسترن باك، الدمام

• 1987-1993م: مدير املشاريع واملشتريات، مجموعة إندفكو، الدمام
• 1982-1987م: مدير عام ومدير وحدة، سفاري باك احملدودة، جدة

هاني الجمل 

• العمر: 44 سنة
• اجلنسية: لبناني

• املنصب: مدير عام ألتراباك
• املؤهالت العلمية:

• درجة بكالوريوس العلوم في االقتصاد وعلوم الكمبيوتر عام 1991م من اجلامعة األمريكية في بيروت
• اخلبرات العملية: 

• 1996م حتى تاريخه: مدير عام ألتراباك، جدة
• 1995-1996م: مدير إنتاج، شركة التسويق الوطنية، جدة

• 1994-1995م: مدير املشاريع بشركة معارض الرياض، الرياض
• 1993-1994م: مدير املخازن واإلنتاج، مؤسسة شلوال التجارية

• 1993-1993م: مدير املخازن واإلنتاج، شركة احلمراء للتسويق والتجارة، لبنان
• 1992-1993م: مدير إداري ومدير التسويق، شركة نور لإللكترونيات )سوني فرانشايز(، لبنان

• 1990-1994م: مساعد مدير خطابات االعتماد والضمان، بنك اخلليج ولبنان، لبنان

حوكمة الشركة  4-7

يهدف إطار حوكمة الشركة إلى توفير سلسلة من العالقات بني الشركة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها ومساهميها وغيرهم من اجلهات واألطراف املعنية. ويوفر هذا اإلطار اآللية 

التي يتم من خاللها وضع أهداف الشركة والسبل التي تؤدي إلى بلوغ هذه األهداف وكذلك وضع احلوافز املناسبة لقيام مجلس اإلدارة وإدارة الشركة مبتابعة حتقيق األغراض 

التي تخدم مصلحة الشركة ومساهميها. ونتيجة لهذا اإلطار، تتوقع الشركة أن تتمكن من استخدام مواردها بطريقة أكثر فعالية.

وعليه تقر الشركة أن مجلس اإلدارة قد اعتمد دليل حوكمة الشركة، وتراعي الشركة بنوده و تلتزم به. وتقر الشركة التزامهم بالتقيد باملادة )69( و )70( من نظام الشركات و 

بجميع املواد الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية. هذا ووفقا للمادة )69( من نظام الشركات ووفقا للمادة )18( من الئحة حوكمة الشركات 

في اململكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 1-212-2006 وتاريخ1427/10/21هـ املوافق 2007/11/12م ال يجوز أن يكون 

لعضو مجلس اإلدارة املصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي تعامالت أو عقود تقدم حلساب الشركة إال بترخيص من اجلمعية العامة العادية يجدد كل سنة. ويستثنى من ذلك 

التعامالت أو العقود التي تتم باملناقصة العامة في حال كان  عرض العضو املعني هو األقل. كذلك على عضو مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس عن كل مصلحة شخصية له 

في التعامالت أو العقود التي تتم حلساب الشركة و تدون هذه املعلومات في محضر اجتماع املجلس وال يجوز لعضو املجلس املعني املشاركة في التصويت على القرار املتعلق 

بذلك في اجتماع مجلس اإلدارة أو اجتماع اجلمعية العامة. ويقوم رئيس املجلس بإبالغ اجلمعية العامة العادية )عند انعقادها( بالتعامالت والعقود التي يكون ألي عضو من 

أعضاء املجلس مصلحة فيها، على أن يكون هذا التبليغ مشفوعا بتقرير خاص يعده مراجع حسابات الشركة. وتنص املادة )70( من نظام الشركات و املادة )18( من الئحة 

حوكمة الشركات على أنه اليجوز لعضو مجلس اإلدارة بدون ترخيص من اجلمعية العامة العادية، يجدد سنويا، أن  يشارك في أي عمل  من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر 

في إحدى فروع النشاط الذي تزاوله الشركة و في حال ثبوت مخالفة العضو لهذه الشروط يحق للشركة مطالبته تعويضا أو اعتبار ما تقدم به من أعمال حلسابه على أنها متت 

حلساب الشركة. كما تنص الفقرة )ج( من املادة الثامنة عشر من الئحة حوكمة الشركات على أنه ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو 

أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

لقد مت تبني أنظمة رقابة داخلية لدى كافة إدارات الشركة، إذ يوجد حاليًا لدى تكوين ثالث جلان حوكمة هي اللجنة التنفيذية، وجلنة املراجعة، وجلنة الترشيحات واملكافآت، والتي 

تعنى جميعًا مبراجعة أعمال الشركة في مجاالت تخصصها وخبراتها، وتقدمي تقارير نتائج أعمالها واقتراحاتها للمجلس. وفي هذا السياق سيعمل املجلس على التأكد من:

• أن جميع اللجان لديها أسس عمل معتمدة حتدد أدوارها ومسؤولياتها
• أن يتم تعيني عدد كاف من املدراء غير التنفيذيني في كل جلنة، بالتناسب مع املهام املوكلة اليها لتجنب تضارب املصالح

• إعداد محاضر جلميع االجتماعات التي تعقد ومراجعة هذه احملاضر وإقرارها من قبل جميع أعضاء مجلس اإلدارة
• حتديد صالحيات كل جلنة بوضوح

اللجنة التنفيذية  5-7

تضطلع اللجنة التنفيذية بأدوار قيادية في مجال اإلدارة التنفيذية للشركة، وتتضمن واجبات ومسئوليات اللجنة ما يلي:

• ممارسة صالحيات ومسئوليات وواجبات مجلس اإلدارة خالل الفترات الفاصلة بني اجتماعات مجلس اإلدارة.
• مناقشة األمور العاجلة واتخاذ قرارات حيالها

• اتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها األعمال العادية بالشركة
• مراجعة معاجلات وعمليات التخطيط اإلستراتيجية مع الرئيس التنفيذي للشركة

• التأكد من ترجمة اخلطط اإلستراتيجية إلى أعمال ملموسة تهدف إلى حتقيق أهداف الشركة
• مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي ذات الصلة بتوزيع املوارد املستخدمة خلطط إجراءات التخطيط اإلستراتيجي

• إجراء املراجعة الدورية للخطط اإلستراتيجية للشركة والشركات التابعة لها
• مراجعة ووضع توصيات تتعلق باخلطط اإلستراتيجية التي تتناول األولويات التشغيلية/ التجارية

• إعداد واستعراض توصيات مجلس اإلدارة ذات الصلة باألهداف املالية على املدى البعيد والقريب
• مراجعة املوضوعات واملعايير املالية الهامة مبا فيها مالءمة التمويل بالنسبة لشركة تكوين والشركات التابعة لها

• مراجعة وإعداد توصيات مجلس اإلدارة املتعلقة بسياسة أرباح الشركة
• املراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية
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يقوم مجلس اإلدارة بتعيني رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية، ويحدد عدد أعضاء اللجنة والنصاب القانوني املطلوب لالجتماعات. وبناًء على التوجيهات واإلرشادات 

التي يضعها مجلس اإلدارة من وقت آلخر، يجوز لهذه اللجنة ممارسة كافة الصالحيات املفوضة بها من قبل مجلس اإلدارة، وال يجوز لها إلغاء أو تعديل أي من القرارات التي 

اتخذها مجلس اإلدارة أو اللوائح التي وضعها املجلس.

تتألف اللجنة التنفيذية مما يلي:

جدول 33: اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة  6-7

تقوم جلنة املراجعة باإلشراف على اجلوانب املالية وإدارة املخاطر والضوابط الداخلية لعمليات الشركة، وتتضمن مسئوليات اللجنة مراجعة ومناقشة القوائم املالية املؤقتة والسنوية 

للشركة، وتشرف جلنة املراجعة على مراجعي احلسابات اخلارجيني للشركة وتتولى فحص فعالية املراجعة اخلارجية والداخلية، ولديها الصالحية إلشراك أي خبراء خارجيني 

حسبما تراه ضروريًا حتى يتسنى لها أداء مسئولياتها في إدارة الشئون املالية للشركة.

تقع على عاتق جلنة املراجعة مسؤولية مراجعة كفاءة نظام الشركة اخلاص بالضوابط الداخلية وأنظمة املعلومات احملاسبية وفعالية ومسئوليات اإلدارة املالية جتاه االلتزام 

باملعايير احملاسبية املتعارف عليها.

كما تتضمن واجبات ومسئوليات جلنة املراجعة ما يلي:

• حتديد املراجعني اخلارجيني وتوصية مجلس اإلدارة مبكافآتهم؛
• مراجعة مالحظات املراجعني اخلارجيني على القوائم املالية السنوية ومتابعة القرارات املتخذة حيال هذه املالحظات؛

• مراجعة القوائم املالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة؛
• اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية للشركة للتحقق من كفاءتها في تصريف املهام والواجبات التي كلفها بها مجلس اإلدارة؛

• دراسة نظام املراجعة الداخلية وإعداد تقرير خطي وإصدار التوصيات بشأنه؛
• مراجعة خطة املراجعة والتعليق عليها مع املراجع اخلارجي؛ و

• املراجعة والتعليق على السياسات احملاسبية املطبقة وتزويد مجلس اإلدارة بالتوصيات عليها.

تتألف جلنة املراجعة احلالية من األعضاء املذكورين أدناه:

جدول 34: لجنة المراجعة 

العمرالجنسيةالمنصباالسم
الملكية 

المباشرة 
الملكية غير 

المباشرة
إجمالي الملكية

عبد المحسن محمد 
العثمان

10,710%8,712%1,998%37 سنةسعوديرئيس اللجنة

محمد سليمان 
الحربي

ال يوجد--47 سنةسعوديعضو اللجنة

جورجس الخوري 
أبراهام

ال يوجد*--52 سنةأستراليعضو اللجنة

األسهمالعمرالجنسيةالمنصباالسم
الملكية 

المباشرة 

الملكية 
غير 

المباشرة
إجمالي الملكية

الدكتور سليمان 
عبدالعزيز التويجري

ال يوجد**---46سعوديرئيس اللجنة

الدكتور سليمان 
عبداهلل السكران

ال يوجد---51سعوديعضو اللجنة

ال يوجد---45سعوديعضو اللجنةوليد إبراهيم شكري

* كونه أحد أعضاء مجلس اإلدارة سوف يتملك جورجس أبراهام بعد الطرح العام األولي ألف سهم في تكوين على األقل  )ما يعادل عشرة آالف ريال سعودي على األقل( وذلك حسب املادة 68 من نظام الشركات.

* * كونه أحد أعضاء مجلس اإلدارة سوف يتملك الدكتور سليمان التويجري بعد الطرح العام األولي ألف سهم في تكوين على األقل  )ما يعادل عشرة آالف ريال سعودي على األقل( وذلك حسب املادة 68 من نظام الشركات.
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وفيما يلي بيان للسير الذاتية لكل عضو من أعضاء جلنة املراجعة:

الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري

• العمر: 46 سنة
• اجلنسية: سعودي

مت تفصيل السيرة الذاتية أعاله في القسم 7-1 )»أعضاء مجلس اإلدارة«(

الدكتور/ سليمان عبد اهلل السكران

• العمر: 51 سنة
• اجلنسية: سعودي

• املنصب: عضو جلنة املراجعة
• املؤهالت العلمية:

• درجة الدكتوراه في عام 1994م من جامعة هيوسنت، الواليات املتحدة األمريكية. التخصص مالية مع تركيز في االقتصاد واإلحصاء
• درجة ماجستير في إدارة األعمال مع التركيز في املالية عام 1987م من جامعة امللك فهد لبترول واملعادن، الظهران -  اململكة العربية السعودية

• درجة بكالوريوس في اإلدارة الصناعية مع التخصص إدارة عمليات وتركيز في االقتصاد عام 1985م من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
• اخلبرات العملية:

• 2004م حتى تاريخه: أمني عام صندوق التعليم العالي اجلامعي بالرياض
• 2002م حتى تاريخه: أستاذ مشارك في العلوم املاليه، قسم املالية االقتصاد، كلية اإلدارة الصناعية، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

• 1996-2004م:  رئيس قسم املالية واالقتصاد، كلية اإلدارة الصناعية، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
• 1995-2002م: أستاذ مساعد، قسم املالية االقتصاد، كلية اإلدارة الصناعية، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

وليد ابراهيم شكري 

• العمر: 45 سنة
• اجلنسية: سعودي

• املنصب: عضو جلنة املراجعة
• املؤهالت العلمية:

• درجة البكالوريوس في عام 1989م من كلية اإلدارة الصناعية تخصص محاسبة من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 
• اخلبرات العملية:

• 2010-2011م: عضو جلنة املراجعة بالشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوني )والء للتأمني( 
• 2008-2010م: الشريك الرئيسي باململكة – برايس وترهاوس كوبرز اجلريد

• 2006-2008م: الشريك التنفيذي - اجلريد وشركاه
• 1999-2006م: شريك - اجلريد وشركاه

• 1995-1999م: مدير رئيسي - اجلريد وشركاه - )أحد أعضاء ديلويت توش(
• 1993-1995م: مدقق رئيسي ديلويت توش توهماتسو – بورتالند، الواليات املتحدة االمريكية

• 1992-1993م: مدقق رئيسي مراجع -  اجلريد وشركاه
• 2007-2008م: عضو جلنة املنشآت الصغيرة واملتوسطة احلجم في الغرفة التجارية

• 2006م حتى تاريخه: عضو جلنة املراجعة الداخلية للهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني

لجنة الترشيحات والمكافآت  7-7

شّكل مجلس اإلدارة من بني أعضائه جلنة للترشيحات واملكافآت، وتتضمن واجباتها ما يلي:

• تقدمي توصية إلى مجلس اإلدارة باألسماء املرشحة للعضوية مع األخذ باالعتبار عدم ترشيح أي شخص ُأدين بارتكاب جرم ما؛
• إجراء املراجعة السنوية لشروط املهارات الالزمة لعضوية املجلس وتقدمي وصف بالقدرات واملؤهالت التي تنطبق على العضوية في مجلس اإلدارة، شاماًل ذلك الزمن الذي يتعني 

على العضو قضاءه ألداء وظائف املجلس؛

• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتقدمي توصيات بالتعديالت احملتملة؛
• حتديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة واقتراح املعاجلات التي تتوافق مع مصالح الشركة؛

• التأكد سنويًا من مدى استقاللية األعضاء املستقلني ومن عدم وجود أي تضارب في املصالح في حال كان املدير مديرًا مرشحًا ملنصب في مجلس إدارة شركة أخرى؛ 
• وضع سياسات واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املدراء التنفيذيني باستخدام معايير األداء في تقدير هذه املكافآت.

تتألف جلنة الترشيحات واملكافآت احلالية من أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أدناه:

47



العمرالجنسيةالمنصباالسم
الملكية 

المباشرة 
الملكية غير 

المباشرة
إجمالي الملكية

خالد عبدالرحمن 
الراجحي

7,412%3,998%3,414%40سعوديرئيس اللجنة

عبد اهلل محمد 
العثمان

10,710%8,712%1,998%39 سعوديعضو اللجنة

عبد العزيز صالح 
الربدي

ال يوجد*--49سعوديعضو اللجنة

* كونه أحد أعضاء مجلس اإلدارة سوف يتملك عبدالعزيز الربدي بعد الطرح العام األولي ألف سهم في تكوين على األقل  )ما يعادل عشرة آالف ريال سعودي على األقل( وذلك حسب املادة 68 من نظام الشركات

عقود العمل   8-7

تقوم اجلمعية العامة للشركة بتعيني أعضاء مجلس اإلدارة، وتخضع مسئوليات هؤالء األعضاء للنظام األساسي للشركة ولنظام الشركات. وفيما يلي ملخص موجز لعقود العمل 

وواجبات ومسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة والعضو املنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية: 

رئيس مجلس اإلدارة

الواجبات والمسؤوليات: 

• التأكد من وضوح وشفافية مهام مجلس اإلدارة وإطار واجباته وأساس تقسيم املسؤوليات؛
• التأكد من وضوح ودقة خطة أعمال مجلس اإلدارة وأولوية املوضوعات التي ُتطرح أمام مجلس اإلدارة؛

• التأكد من التزام مجلس اإلدارة مبسئولياته جتاه التقيد برؤية وإستراتيجية الشركة وتنفيذها؛
• توجيه مجلس اإلدارة في اختيار العضو املنتدب الذي سوف يتحمل مسؤولية إدارة الشركة؛

• تقدمي الدعم للجان من خالل التوجيه اإلداري وتقييم األداء؛
• التصويت عند تعيني كبار املدراء واملدراء التنفيذيني؛ و

• تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة.

المخصصات

ُيخصص لرئيس مجلس اإلدارة بدل اجتماعات حتى 3,000 ريال سعودي لالجتماع الواحد ملجلس اإلدارة )داخل أو خارج اململكة(.

مدة خدمة رئيس مجلس اإلدارة

حُتدد مدة خدمة رئيس مجلس اإلدارة البالغة ثالث )3( سنوات مبوجب النظام األساسي للشركة، واستثناًء من ذلك تكون مدة أول مجلس إدارة للشركة خمس )5( سنوات.

أعضاء مجلس اإلدارة

الواجبات والمسؤوليات

• اعتماد رسالة ورؤية الشركة؛
• املشاركة في التوجه العام وتخطيط مستقبل الشركة؛
• التأكد من التنفيذ الفعال لسياسات وأهداف الشركة؛

• املشاركة في حتديد أولويات الشركة ومراقبة االستخدام الفعال والسليم ألصول الشركة؛
• التصويت عند تعيني كبار مدراء الشركة واملدراء التنفيذيني؛

• املساعدة في تقييم املدراء التنفيذيني وأعضاء مجلس اإلدارة؛ و
• تقييم أداء مجلس اإلدارة.

جدول 35: لجنة الترشيحات والمكافآت 
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المخصصات

ُيخصص لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني وغير التنفيذيني بدل اجتماعات حتى 3,000 ريال سعودي لالجتماع الواحد ملجلس اإلدارة )داخل أو خارج اململكة(.

مدة خدمة أعضاء مجلس اإلدارة

مدة خدمة املدراء البالغة ثالث )3( سنوات حُتدد مبوجب الالئحة التنفيذية للشركة، واستثناًء من ذلك تسري مدة مجلس اإلدارة املبدئي خلمس )5( سنوات.

العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية

الواجبات والمسؤوليات

• إدارة كل من النواحي اإلدارية والفنية للشركة؛
• تطوير استخدام موارد الشركة؛

• تلبية أغراض الشركة وحتقيق أهدافها؛
• التنسيق والتخطيط مع إدارات الشركة املختلفة لتحقيق أهداف امليزانية؛

• إصدار التوصيات وتنفيذ السياسات واإلستراتيجيات الرامية إلى وضع أهداف الشركة موضع التنفيذ؛
• مراقبة نشاطات الشركة وتقدمي الدعم اإلداري والفني لإلدارة العليا؛

• تبليغ قرارات اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ومراقبة تنفيذها؛
• تقدمي الدعم لوحدة التخطيط اإلستراتيجي؛

• دعم نشاطات ضبط اجلودة وتعزيز ثقافة اجلودة؛ و
• تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.

المخصصات

ُيخصص للعضو املنتدب/ رئيس اللجنة التنفيذية بدل اجتماعات حتى 3,000 ريال سعودي لالجتماع الواحد ملجلس اإلدارة )داخل أو خارج اململكة(. تكون املزايا واملخصصات 

متوافقة مع توصيات مزايا ومخصصات مجلس اإلدارة.

مدة الخدمة 

يتم حتديد مدة خدمة العضو املنتدب مبوجب عقد اخلدمة السنوي القابل للتجديد ملدة سنة تقوميية واحدة، وتكون مدة اخلدمة قابلة للتجديد تلقائيًا من قبل مجلس اإلدارة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  9-7

يقر أعضاء مجلس اإلدارة وسكرتير مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين:

• أنه لم يسبق أن صدر بحقهم إعالن باإلفالس ولم يخضعوا في السابق ألية إجراءات إفالس؛ و
• فيما عدا ما مت اإلفصاح عنه في هذه النشرة، ليس لهم أو ألقربائهم أو تابعيهم أية مصلحة مادية في أي عقد أو إجراء خطي أو شفهي نافذ أو متوقع وقت الدعوة لالكتتاب 

يعتبر هامًا في عالقته بأعمال الشركة. 

• أنه ال توجد أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحتها الشركة خالل السنتني السابقتني اللتني سبقتا مباشرة لتاريخ نشرة اإلصدار هذه فيما 
يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية للشركة. 

• أنه لم يحصل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو أي من املديرين التنفيذيني أو أي مسؤول ترويج أو خبير، على أية عموالت أو خصومات أو رسوم وساطة وال أية تعويضات 
غير نقدية خالل السنتني املاضيتني اللتني سبقتا مباشرة طلب إدراج الشركة في سوق األسهم فيما يتعلق بإصدار أو بيع أية أوراق مالية للشركة.

• أنه وبخالف ما ورد في هذه النشرة من عقود األطراف ذات العالقة، فإنه ال يوجد حاليًا أية تعامالت جتارية مع أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مدرائها التنفيذيني أو من ميتلك 
حصة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعامالت، وال توجد أية صالحيات تعطي أي منهم حقًا 

للتصويت على هذه التعامالت. وسيتم التصويت على جميع العقود مع األطراف ذات العالقة في أول جمعية عامة للمساهمني بعد الطرح.

كما تؤكد إدارة تكوين أن الشركة ملتزمة بتطبيق املادتني 69 و70 من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة التي تنص على:

• يتم التصويت على كافة عقود األطراف ذات العالقة في اجتماع اجلمعية العامة العادية؛ و
• يقر املساهمون املؤسسون أعضاء مجلس اإلدارة بأنهم لن يشاركوا في أي أعمال منافسة ألعمال الشركة، أو املشاركة في أي نشاطات جتارية تقوم بها الشركة أو التعامل مع 

أطراف ذات عالقة على أساس جتاري.
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تعارض المصالح  10-7

وفقا للمادة 69 من نظام الشركات، ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أية مصلحة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في أية صفقات أو تعامالت أو عقود تتم حلساب 

الشركة إال في حالة وجود موافقة من اجلمعية العامة العادية، على أن جتدد هذه املوافقة سنويا. 

وعلى عضو مجلس اإلدارة إبالغ مجلس اإلدارة عن أية مصلحة شخصية قد تكون لديه في صفقات أو تعامالت أو عقود تتم حلساب الشركة. ولكن ال يجوز للعضو ذو املصلحة 

املشاركة في التصويت على القرار الذي سيتخذ في هذا الشأن.

وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ اجلمعية العامة العادية عند انعقادها عن الصفقات أو التعامالت أو العقود التي قد يكون ألي عضو مصلحة شخصية فيها، ويجب أن يرفق 

مع هذا البالغ تقرير خاص من املدقق.

عالوة على ذلك، تنص املادة 70 من نظام الشركات على أنه ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة، بدون موافقة جتدد سنويا من اجلمعية العامة العادية، املشاركة في أي عمل )مشروع( 

يكون منافسًا ألعمال الشركة، أو املشاركة في أي من األنشطة التجارية التي تزاولها الشركة، وإال سيكون للشركة احلق في مطالبته بتعويضات عن األضرار، أو اعتبار العمليات 

التي قام بها حلسابه اخلاص على أنها عمليات متت حلساب الشركة.

ال يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا في الشركة بأية صالحيات متكنهم من التصويت على األجور اخلاصة بهم والبدالت األخرى أثناء اجتماعات اجلمعية العامة. كما 

أن أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا في الشركة ال يتمتعون بأية صالحيات لالقتراض من الشركة أو التصويت على أي عقد أو اقتراح لهم فيه مصلحة مادية.

يتعني على أعضاء املجلس إبالغ املجلس مبا لهم من مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أية تعامالت أو عقود تتم حلساب الشركة، ويتم إثبات هذا اإلفصاح في محضر 

اجتماع املجلس وال يجوز للعضو ذي املصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يطرح للتصويت في هذا الشأن.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  11-7

املكافآت السنوية ألعضاء مجلس إدارة تكوين عليها أن ال تتجاوز 10% من األرباح الصافية للشركة بعد توزيع األرباح للمساهمني، على أن ال تقل هذه األرباح املوزعة عن %5 

من رأس املال. ويجب أال تتجاوز املكافأة السنوية 200,000 ريال سعودي لكل عضو.

بلغ إجمالي املكافآت املدفوعة ملجلس اإلدارة للسنوات املنتهية في 31 ديسمبر من 2008م، 2009م و2010م، 800,000 ريال سعودي، 800,000 ريال سعودي 330,000 

ريال سعودي على التوالي.

بلغ إجمالي مكافآت اإلدارة التنفيذية للشركة للسنوات املنتهية في 31 ديسمبر 2008م، 2009م، و2010م مبلغ وقدره 5,028,577 ريال سعودي و 5,277,228 ريال سعودي 

و 5,365,555 ريال سعودي على التوالي.

باإلضافة إلى ذلك، ال يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة والعضو املنتدب بأية صالحيات تخولهم التصويت على مكافآتهم، كما أن ليس ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا للشركة 

أية صالحيات لالقتراض من الشركة.

الموظفون  12-7

قامت الشركة بتوثيق سياسات التوظيف من أجل ضمان توظيف عمالة مؤهلة واالحتفاظ بها، علمًا بأن هذه السياسات تتوافق مع هدف الشركة الذي يرمي إلى تزويد عمالئها 

بأفضل اخلدمات. وتبلغ القوى العاملة في تكوين 494 موظفًا كما في 7 ديسمبر 2011م. وفيما يلي وصفًا موجزًا للقوى العاملة في وحدات تكوين. 
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يتعني على جميع املنشآت العاملة في القطاع الصناعي مبا فيها الشركة االلتزام بنسبة السعودة املطلوبة من قبل وزارة العمل. 

 

وبناءًا على التغيرات اجلديدة التي قامت بها وزارة العمل السعودي صنفت شركة تكوين وشركة ألتراباك في النطاق األخضر، بينما صنفت ساف في النطاق املمتاز. 

 وفيما يلي مستويات السعودة في الكيانات القانونية املستقلة لشركة تكوين وشركتيها التابعني كما في 7 ديسمبر 2011م:

• مصنع التغليف البالستيكي باألحساء )التابع لتكوين(: 22% أي 65 موظفًا سعوديًا من إجمالي عدد املوظفني البالغ 301 موظفًا.
• مصنع جده  PET Preform )ألتراباك(: 25% أي 7 موظفني سعوديني من إجمالي عدد املوظفني البالغ 28 موظفًا

• مصنع األقمشة غير املنسوجة )ساف(: 41% أي 67 موظفًا سعوديًا من إجمالي عدد املوظفني البالغ 165 موظفًا.

وتقر الشركة بأهمية حتقيق الهدف الوطني للسعودة وتعطي أولوية قصوى لتوظيف السعوديني، ولهذا السبب يعد تدريب وتطوير مهارات وقدرات السعوديني من األوليات لدى 

الشركة. 

اإلجماليغير سعوديسعودي

اإلدارة 
العليا

األقسام 
اإلدارية

والتجارية

األقسام 
اإلدارة أخرىالتشغيلية

العليا

األقسام 
اإلدارية

والتجارية

األقسام 
اإلدارة أخرىالتشغيلية

العليا

األقسام 
اإلدارية

والتجارية

األقسام 
اإلجماليأخرىالتشغيلية

مصنع التغليف البالستيكي باألحساء )التابع لتكوين(
 31

ديسمبر 
2008م

01458102191191023317720232

 31
ديسمبر 

2009م
2124682191381243118420239

 31
ديسمبر 

2010م
2134364201962063323926304

 7
ديسمبر 

2011م
5134164201922093323326301

مصنع جده   PET Preform )ألتراباك(
 31

ديسمبر 
2008م

012212691381123

 31
ديسمبر 

2009م
0322137101691228

 31
ديسمبر 

2010م
0412137101781228

 7
ديسمبر 

2011م
0601137101971128

مصنع األقمشة غير المنسوجة )ساف(
 31

ديسمبر 
2008م

2442312132861417709110

 31
ديسمبر 

2009م
24523111170513151228158

 31
ديسمبر 

2010م
264921110779131612611166

 7
ديسمبر 

2011م
17554111172412181278165

املصدر: تكوين

جدول 36: عدد الموظفين
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8. مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات
مقدمة  1-8

إن املناقشات والتحليالت التالية لألوضاع املالية ونتائج العمليات اخلاصة بشركة تكوين املتطورة للصناعات )»تكوين« أو »الشركة«( مبنية على القوائم املالية االفتراضية املوحدة 

املراجعة للسنوات املنتهية في 31 ديسمبر 2008م و 2009م، وإيضاحاتها املرفقة وكذلك القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2010م، والقوائم املالية 

املراجعة املوحدة للفترة املنتهية في 30 يونيو 2011م والقوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2011م. وإيضاحاتها املرفقة، وقد مت مراجعة القوائم املالية من 

قبل مراجعي احلسابات السادة/ ديلويت آند توش بكر أبا اخلير وشركاهم. 

تشمل هذه املناقشة والتحليل للمركز املالي ونتائج األعمال املعدة بواسطة إدارة الشركة بيانات ذات طبيعة مستقبلية حتتوي على عدد من املخاطر والبيانات غير املؤكدة. وقد 

تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن هذه البيانات نتيجة لبعض العوامل الواردة ضمن املناقشة أدناه أو في مواضع أخرى من هذه النشرة وخصوصًا في قسم 

»عوامل املخاطرة«.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص البيانات المالية   2-8

املالية املراجعة  املالية االفتراضية املوحدة املراجعة والقوائم  القوائم  املالية املدرجة في نشرة اإلصدار هذه من  بأنه مت استخراج كافة املعلومات  يقر مجلس إدارة الشركة 

واملفحوصة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها ومت عرضها بنفس الطريقة املتبعة في القوائم املالية السنوية للشركة، وأنه مت إعداد القوائم املالية وفقًا للمعايير الصادرة عن 

الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني في اململكة العربية السعودية. 

 

كما أنه التوجد اختالفات جوهرية حدثت في أعمال الشركة للفترة من 31 ديسمبر 2010م وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة. والتتوقع إدارة الشركة حدوث أي تغيير جوهري 

سلبي في موقفها املالي أو التجاري في وقت إعداد هذه النشرة، وتتوقع الشركة أن حتقق خالل السنة املالية احلالية منط منو مماثل ملا مت حتقيقه فعليًا بالعام املالي السابق.

ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة سيكون لديها ما يكفي من األموال لتلبية متطلبات رأس املال العامل لالثني عشر شهرًا التالية لتاريخ هذه النشرة.

الهيكل القانوني ونظرة عامة على النشاطات  3-8

البالستيكية  للمنتجات  العثمان  شركة  باسم  سابقًا  )معروفة  للصناعات  المتطورة  تكوين  شركة    1-3-8
»بالستيكو«(

مت حتويل شركة بالستيكو من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة في شهر نوفمبر 2010م وقد مت تعديل اسمها ليصبح شركة تكوين املتطورة 

للصناعات )»تكوين« أو »الشركة«(. وقد استحوذت تكوين على نسبة 99% من أسهم شركة مصنع األنسجة املتطورة )»ساف«( بالقيمة الدفترية و 99% من أسهم شركة صناعة 

العبوات الفائقة احملدودة )»ألتراباك«( بالقيمة الدفترية. وحتتفظ شركة ألتراباك بالنسبة املتبقية من أسهم شركة ساف ومقدارها 1%.  كما حتتفظ شركة ساف بالنسبة املتبقية 

من أسهم شركة ألتراباك ومقدارها %1. 

ويبلغ رأس مال الشركة املدفوع )300,000,000( ريال سعودي مقسم إلى )30,000,000( سهما بقيمة اسمية قدرها )10( ريال للسهم الواحد، مملوكة بنسبة 72,598% من 

قبل شركة العثمان القابضة، وبنسبة 19.992% من قبل شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه و بنسبة 3,414% من قبل خالد عبدالرحمن الراجحي و بنسبة %1.998 

لكل من عبدالله محمد العثمان و عبداحملسن محمد العثمان. 

ميتلك املساهمون البائعون 100% من أسهم الشركة قبل االكتتاب، ويوضح اجلدول التالي هيكل امللكية قبل وبعد إمتام عملية االكتتاب:

جدول 37: هيكل الملكية قبل وبعد إتمام عملية االكتتاب 
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بعد االكتتاب قبل االكتتاب المساهمون

رأس المال % األسهم رأس المال % األسهم

152,455,020 %50٫818 15,245,502 217,792,880 %72٫598 21,779,288 شركة العثمان القابضة

41,983,200 %13٫994 4,198,320 59,976,000 %19٫992 5,997,600 شركة عبدالرحمن بن صالح 

الراجحي وشركاه

7,169,440 %2٫390 716,944 10,242,060 %3٫414 1,024,206 خالد بن عبدالرحمن بن صالح 

الراجحي

4,196,170 %1٫399 419,617 5,994,530 %1٫998 599,453 عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل 

العثمان

4,196,170 %1٫399 419,617 5,994,530 %1٫998 599,453 عبد المحسن بن محمد بن عبد اهلل 

العثمان

90,000,000 %30 9,000,000 - - - الجمهــــــــور

300,000,000 %100 30,000,000 300,000,000 %100 30,000,000 المجموع



وقد كانت بالستيكو )تكوين حاليًا( شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مت تسجيلها بتاريخ 5 جمادى االولى 1414هـ )21 أكتوبر 1993م( مبوجب السجل التجاري رقم 

2250021688 صادر من األحساء. وفي عام 2007م حصلت بالستيكو على ترخيص صناعي جديد صادر في 9 ذي القعدة 1428هـ )19 نوفمبر 2007م(.

وكانت بدايات بالستيكو بإنتاج صفائح البولي ستايرين وقد قامت بتوسيع قدراتها التصنيعية بعد ذلك في مجال صناعة األكواب واألغطية املشكلة حراريًا، والقوارير املسكوبة 

بالنفخ واألغطية املسكوبة باحلقن وعمليات الطباعة على البالستيك ومؤخرًا بدأت تكوين بإنتاج قوارير ومواد )PET( وهي تستورد من شركتها التابعة ألتراباك املواد اخلام 

)قوالب PET Preforms( لعملية اإلنتاج.

وينصب تركيز تكوين في السوق على توريد مواد التعبئة البالستيكية لصناعة األلبان والعصائر بشكل رئيسي في اململكة العربية السعودية وعلى نطاق أقل في أسواق الشرق 

األوسط األخرى. ويتمثل العمالء الرئيسيون في كل من الشركات احمللية ومتعددة اجلنسيات مثل الصافي دانون، والبان ندى، والبان نادك، والعليان واملراعي. وتتكون أنشطة 

أعمال تكوين من أربعة خطوط رئيسية: )1( البثق، )2( التشكيل احلراري، )3( اإلنتاج بالنفخ و )4( السكب باحلقن. ويتم أداء عمليات الطباعة على املنتجات التي يتم تشكيلها 

باحلرارة وتعتبر جزء من عمليات خطوط االعمال تلك. 

ويلخص اجلدول التالي التطورات التاريخية لرأس مال الشركة:

جدول 38:  التطورات التاريخية لرأس مال شركة تكوين المتطورة للصناعات )بالستيكو سابقًا(

التاريخ

رأس المال 
المدفوع
)بالريال 

السعودي(

عدد 
األسهم

قيمة 
األسهم

نسبة الملكيةالمالك لألسهممصدر زيادة رأس المال

مؤسسة محمد عبداهلل مساهمة نقدية--1414/5/51,000,000هـ
العثمان

%100

- محمد عبداهلل العثمان مساهمة نقدية )1(1422/2/632,000,000320,000100هـ
وأبناؤه المحدودة

- محمد عبداهلل زيد العثمان

%90

%10
- محمد عبداهلل العثمان تم تخفيض رأس المال )2(1425/5/1620,950,000209,500100هـ

وأبناؤه المحدودة
- محمد عبداهلل زيد العثمان

%90

%10
-  شركة العثمان القابضةرسملة األرباح1431/1/1133,675,000336,750100هـ

- محمد عبداهلل زيد العثمان
%90
%10

مساهمة من الشركاء 1431/10/2597,539,0009,753,90010هـ
بعد االستحواذ على %99 

من ألتراباك وزيادة حصتها 
إلى 99% في ساف

 -شركة العثمان القابضة
- شركة عبدالرحمن صالح 

الراجحي وشركاه
- خالد عبدالرحمن الراجحي 

- عبداهلل محمد العثمان
- عبدالمحسن محمد 

العثمان

%72,60
%19,99

%3,41
%2,00
%2,00

تحويل من األرباح المبقاة 1432/2/6300,000,00030,000,00010هـ
و من االحتياطي النظامي 
ومن حساب مساهمة 

المساهمين

 -شركة العثمان القابضة
- شركة عبدالرحمن صالح 

الراجحي وشركاه
- خالد عبدالرحمن الراجحي 

- عبداهلل محمد العثمان
- عبدالمحسن محمد 

العثمان

%72,60
%19,99

%3,41
%2,00
%2,00

)1(:  ضخ أموال لتمويل إحدى الشركات التابعة )ساف( ورسملة قيمة هذا االستثمار

)2(: في 2004، مت فصل ساف ككيان قانوني و انخفض رأس مال بالستيكو أثناء ذلك

53



التاريخ

رأس المال 
المدفوع
)بالريال 

السعودي(

عدد 
الحصص

قيمة
الحصص

رقم إثبات
قرار الشركاء
أمام كاتب 

العدل

مصدر زيادة 
رأس المال

نسبة الملكيةالمالك لألسهم

مساهمة ---1423/4/44,575,000هـ
شركاء

مؤسسة محمد 
عبداهلل العثمان

%100

- شركة عبدالرحمن مساهمة نقدية1426/8/154,600,0004,6001٫0002659هـ
صالح الراجحي وشركاه

- شركة العثمان 
للمنتجات البالستيكية

- محمد عبداهلل زيد 
العثمان

%49

%46

%5

رسملة األرباح)1( 1427/7/1373,800,00073,8001٫00036059هـ
ومساهمة 

نقدية )2(

- شركة عبدالرحمن 
صالح الراجحي وشركاه

- شركة العثمان 
للمنتجات البالستيكية

- محمد عبداهلل زيد 
العثمان

%49

%46

%5

 - شركة العثمان -1431/5/2573,800,00073,8001٫0001575هـ
للمنتجات البالستيكية 

)تكوين حاليًا(
- شركة صناعة 
العبوات الفائقة 

)ألتراباك(

%99

%1

)1(: رسملة األرباح بقيمة 20,890,000 ريال سعودي

)2(: مساهمة نقدية من الشركاء مت رسملتها بقيمة 48,310,000 ريال سعودي

8-3-2  شركة مصنع األنسجة المتطورة )»ساف«(

ساف هي شركة ذات مسؤولية محدودة مت تأسيسها في عام 2002. وهي مسجلة مبوجب السجل التجاري رقم 2250027835 بتاريخ 1423/4/4هـ )15 يونيو 2002م(. 

وكما في 31 ديسمبر 2010م، بلغ رأس مال ساف 73.8 مليون ريال سعودي وهي مملوكة حاليًا بنسبة 99% لتكوين و1% لشركة ألتراباك.

وتعتبر ساف موردًا لالقمشة غير املنسوجة بشكل رئيسي املخصصة لالستخدامات الصحية والطبية مثل حفاظات األطفال والبالغني، والفوط الصحية النسائية، واملالبس الواقية 

واالقنعة الواقية واألرواب والستائر املستخدمة لالغراض اجلراحية. وقد حازت على شهادة اجلودة آيزو 2008/9001 في يوليو 2004، وقامت بفتح خط إنتاج ثاني في عام 

2006 لزيادة طاقتها. حيث أدى هذا اخلط إلى زيادة إجمالي طاقتها من 14,000 طن إلى 28,000 طن في السنة. 

وتتجه شركة ساف إلى التصدير حيث تقوم بتصدير حوالي 90% من مبيعاتها إلى الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا وشرق آسيا. ولديها عمالء رئيسيون من الشركات متعددة 

 Sino Protection( و سينو بروتيكشن هولدجنز )Savaplast Co.(سافابالست كومباني ،)Marubeni Corporation( اجلنسيات مثل ماروبيني كوربوريشن

 .)Procter & Gamble( وبروكتر آند غامبل ،)Holdings

ويلخص اجلدول التالي التطورات التاريخية لرأس مال الشركة:

جدول 39: التطورات التاريخية لرأس مال ساف
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8-3-3  شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة )ألتراباك( 

شركة ألتراباك هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل منذ العام 1997م وهي مسجلة مبوجب السجل التجاري رقم 4030126251 بتاريخ 16 شوال 1419هـ )2 فبراير 

1999م(. وقد مت االستحواذ عليها في شهر مايو 2006م من قبل مجموعة العثمان. 

ويبلغ رأسمال شركة ألتراباك 25 مليون ريال سعودي وهي مملوكة بنسبة 99% لتكوين و1% لشركة ساف.

وشركة ألتراباك متخصصة في إنتاج عبوات التغليف البالستيكية )PET Preform( املستخدمة في عبوات املشروبات. وهي الشركة الوحيدة في املنطقة التي تنتج مواد تغليف 

PET Preform للتعبئة الساخنة لصناعة العصائر. وتعتبر املواد البالستيكية preform من البوليمرات التي تأتي في شكل vial التي يتم بيعها إلى مصانع التحويل التي 
تقوم بتغذيتها في آالت اإلنتاج بالنفخ إلنتاج القوارير. 

وال تقوم ألتراباك بتصنيع القوارير ولكن فقط تبيع مواد PET Preform لتلبية متطلبات السوق من القوارير املصنوعة من مادة تيرفثاالت البولي إيثيلني  ) PET( ذات 

السعات التي تتراوح بني 330 ملل إلى 2.25 لتر. ويعمل عمالء ألتراباك بشكل رئيسي في صناعة االغذية السائلة مع التركيز على املياه املعدنية ومشروبات الصودا املكربنة، 

وصناعة األلبان والعصائر.ويتم بيع منتجاتها في اململكة العربية السعودية وفي منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا. وتعتبر مياه مكة وشركة بيبسي األردنية من العمالء 

الرئيسيني للشركة. 

ويلخص اجلدول التالي التطورات التاريخية لرأس مال الشركة:

جدول 40: التطورات التاريخية لرأس مال ألتراباك

التاريخ

رأس المال 
المدفوع
)بالريال 

السعودي(

عدد 
الحصص

قيمة
الحصص

رقم إثبات
قرار الشركاء
أمام كاتب 

العدل

مصدر 
زيادة

رأس المال
نسبة الملكيةالمالك لألسهم

مساهمة -1419/09/0525,000,00025,0001000هـ
نقدية

-شركة تتراباك بالستيكس 
ليمتد )تعرف حاليًا بـ شركة 
تتراباك للتصنيع المحدودة(

- عمر قنديل
- محمد الباجري

- علي الباجري 

%49

%21
%15
%15

1424/3/325,000,00025,000100032هـ
سجل تجاري 

رقم 
4030126251

 - شركة تتراباك بالستيكس -
ليمتد  )تعرف حاليًا بـ شركة 
تتراباك للتصنيع المحدودة( 

- عمر قنديل

%75

%25

1428/4/2925,000,00025,0001000143هـ
سجل تجاري 

رقم 
4030126251

- محمد عبداهلل زيد العثمان-
- عبداهلل محمد العثمان

%50
%50

1431/4/1425,000,00025,0001000118هـ
4030126251

- شركة العثمان للمنتجات -
البالستيكية )»تكوين حاليًا«(

-شركة مصنع األنسجة 
المتطورة )ساف(

%99

%1
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2008م 
مراجعة

2009م 
مراجعة

2010م 
مراجعة

معدل النمو السنوي التراكمي
2008م - 2010م

9٫8%608,745 494,556 504,631 المبيعات

6٫6%)481,134()384,437()423,423(تكلفة المبيعات

25٫4%127,611 110,119 81,208 إجمالي الهامش

16٫3%)1,744()790()1,290(البحث والتطوير

12٫8%)15,723()13,432()12,360(المبيعات والتوزيع

8٫7%)22,626()22,175()19,155(المصاريف العمومية واإلدارية

34٫5%87,518 73,722 48,403 الدخل التشغيلي

ال ينطبق-)810(-شطب استثمارات

7٫9%)11,882()12,272()10,204(تكلفة التمويل 

)48٫0%(1,993 458 7,364 دخل آخر

30٫5%77,629 61,098 45,563 صافي الدخل قبل الزكاة

79٫8%)7,215()2,151()2,233(الزكاة

27٫5%70,414 58,947 43,330 صافي الدخل

نقطة أساسمؤشرات األداء الرئيسية

21٫04٫9%22٫3%16٫1%الهامش اإلجمالي

14٫44٫8%14٫9%9٫6%دخل العمليات كنسبة مئوية من المبيعات

من  مئوية  كنسبة  التشغيلية  المصاريف 
المبيعات

%6٫5%7٫4%6٫60٫1

11٫63٫0%11٫9%8٫6%صافي الدخل كنسبة مئوية من المبيعات

ملخص السياسات المحاسبية الرئيسية  4-8

مت إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة في ملحق 1 من هذه النشرة وفقًا للمعايير احملاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني. 

تتحقق املبيعات عند تسليم البضاعة إلى العمالء وتظهر بالصافي بعد اخلصم التجاري أو خصم الكميات. تتمثل مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي بالتكاليف التي متت 

لتوزيع وبيع منتجات املجموعة وتصنف املصاريف األخرى كمصاريف إدارية وعمومية. وتتضمن املصاريف اإلدارية و العمومية املصاريف املباشرة وغير املباشرة والتي ال تتعلق 

بشكل مباشر بتكاليف اإلنتاج وفقًا للمعايير احملاسبية املتعارف عليها. ويقيد االستثمار في شركات زميلة، والتي متارس املجموعة تأثيرًا جوهريًا عليها باستخدام طريقة حقوق 

امللكية. 

يتطلب إعداد القوائم املالية املراجعة االفتراضية قيام اإلدارة بعمل تقديرات. وقد مت حتديد السياسات احملاسبية الرئيسية للشركة في اإليضاحات اخلاصة بالقوائم املالية 

االفتراضية املراجعة املوحدة للشركة واملتضمنة في ملحق 1 من هذه النشرة.

8-5  نتائج العمليات

8-5-1  أساس التوحيد

إن النتائج املالية االفتراضية املراجعة املوحدة للسنوات املنتهية في 31 ديسمبر 2008م و 2009م مبنية على القوائم املالية املراجعة لكل من الشركات الثالث :تكوين )بالستيكو 

سابقًا( وألتراباك وساف. ولغرض املقارنة مت توحيد قوائم عامي 2009م و 2008م على أساس افتراضي وعلى افتراض أن ألتراباك وساف كانتا مملوكتان بالكامل لتكوين 

ومت اإلشارة إليها بـ »القوائم املالية االفتراضية املراجعة«. وإن النتائج املالية املراجعة املوحدة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2010م مبنية على القوائم املالية املراجعة املوحدة 

لشركة تكوين.

8-5-2  نتائج العمليات

 يلخص اجلدول التالي قائمة الدخل للسنوات الثالث املنتهية في 31 ديسمبر 2008م، 2009م، و 2010م.

جدول 41: قوائم الدخل

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م
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ارتفع صافى الدخل من 43,3 مليون ريال سعودي في عام 2008م إلى 70,4 مليون ريال سعودي في عام 2010م وهو ما يعكس التحسن في ربحية املجموعة. 

الزيادة في املبيعات من 504,6 مليون ريال سعودي في عام 2008م إلى 608,7 مليون ريال سعودي في عام 2010م، صاحبها منو في نسبة إجمالي الربح )من 16.1% إلى 

21.0%( وفي صافي الدخل كنسبة مئوية للمبيعات )من 8.6% إلى %11.6( 

يذكر أن االنخفاض في قيمة املبيعات وتكلفة املبيعات في عام 2009م يرجع إلى انخفاض حاد في أسعار املواد اخلام في ذلك العام )بحوالي 40% مقارنة بعام 2008م(. وعادة 

ما يتم مترير التقلبات في أسعار املواد اخلام للعمالء مباشرة وبالتالي ال يكون لها تأثير كبير على الربحية. وقد حققت الشركة في عام 2009م منوًا في كمية املبيعات بحوالي 

12% مقارنة بعام 2008م.

ويعزى النمو في كمية املبيعات والربحية إلى زيادة الكفاءة اإلنتاجية وزيادة االستثمارات في اآلالت واملعدات خالل الفترة التي كانت تتماشى مع نسبة منو العمالء املستهدفة.

لم يكن هناك زيادة كبيرة في مصاريف التشغيل للمجموعة. حيث أن الزيادة في تكلفة املصاريف العمومية للمجموعة تعود بشكل أساسي إلى الزيادة في تكلفة رواتب ومكافآت 

املوظفني، من خالل الزيادة التي حدثت في أعداد املوظفني باإلضافة إلى تعيني موظفني ذوي خبرات ومؤهالت عالية.

8-5-3  تحليل المبيعات

تفاصيل مبيعات املجموعة

يلخص اجلدول التالي تفاصيل مبيعات املجموعة:

جدول 42: تفاصيل مبيعات المجموعة

زادت املبيعات املوحدة من 504.6 مليون ريال سعودي في عام 2008م إلى 608.7 مليون ريال سعودي في عام 2010م والسبب الرئيسي في منو املبيعات في جميع الشركات 

الثالث، كانت مدفوعة أساسا عن طريق زيادة في الكمية املباعة للفترة 2008م - 2010م. وذلك بعد زيادة الطاقة اإلنتاجية في كل من تكوين وألتراباك خالل الفترة.

في عام 2009م انخفضت قيمة املبيعات في كل من الشركات الثالث وذلك بسبب االنخفاض احلاد في أسعار املواد اخلام.

مبيعات المجموعة حسب المنتج والتوزيع الحغرافي

وفيما يلي جدول مبيعات املجموعة املوحدة حسب املنتجات:

جدول 43: مبيعات المجموعة الموحدة حسب المنتجات

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2008م 
مراجعة

2009م 
مراجعة

2010م 
مراجعة

معدل النمو السنوي التراكمي
2008م - 2010م

23٫3%187,418 131,849 123,188 تكوين 

3٫4%177,186 162,822 165,687 ألتراباك 

9٫3%257,977 199,886 215,756 ساف 

ال ينطبق)13,836(--استبعادات*

9٫8%608,745 494,556 504,631 اإلجمالي 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2008م 
مراجعة

2009م 
مراجعة

2010م 
مراجعة

معدل النمو السنوي التراكمي
2008م - 2010م

19٫9%99,995109,374143,687 التغليف البالستيكي الكامل  * 

4٫7%203,851   183,349 186,038 التغليف البالستيكي الجزئي * *

6٫0 %150,625 130,185 134,058 األقمشة غير المنسوجة للقطاع الطبي 

23٫3 %95,086 57,881 62,539 األقمشة غير المنسوجة للقطاع الصحي 

)17٫4%(14,197 20,80513,760الناقد )النفايات(

4٫2%1,299 7 1,197المواد األولية

%608,7459٫8 494,556 504,631 اإلجمالي 

* التغليف البالستيكي الكامل يشمل جميع منتجات التغليف البالستيكية اجلاهزة لالستخدام النهائي مبا فيها املنتجات املصنعة من خالل عمليات التشكيل احلراري واإلنتاج بالنفخ واحلقن
)PET Preforms( التغليف البالستيكي اجلزئي يشمل مواد التغليف البالستيكي اجلزئية االستخدام مثل لفات البولي ستايرين ومصغرات القوارير **

املصدر: تقارير اإلدارة  
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* ميثل مبيعات ألتراباك إلى تكوين 



لوحظ النمو على جميع املنتجات الرئيسية التي تبيعها املجموعة، وقد كان منو التغليف الكامل مدفوعًا بالتحديد من خالل عمليات اإلنتاج بالنفخ، بينما كان منو التغليف اجلزئي 

مدفوعًا بشكل رئيسي بعمليات البثق. وكانت مبيعات األقمشة غير املنسوجة للقطاع الصحي منت بشكل كبير بسبب الزيادة في الطاقة اإلنتاجية للمصنع.

فيما يلخص اجلدول التالي مبيعات املجموعة املوحدة حسب التوزيع اجلغرافي: 

جدول 44: مبيعات المجموعة الموحدة حسب التوزيع الجغرافي

و يلخص اجلدول التالي تفاصيل املبيعات الدولية للمجموعة املوحدة حسب النطاق اجلغرافي:

جدول 45: المبيعات الدولية للمجموعة الموحدة حسب النطاق الجغرافي

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2008م 
مراجعة

2009م 
مراجعة

2010م 
مراجعة

معدل النمو السنوي التراكمي
2008م - 2010م

11٫9%267,411 213,723204,580المبيعات المحلية )داخل المملكة(

10٫5%355,170    289,976 290,908المبيعات الدولية )التصدير للخارج(

ال ينطبق)13,836(--استبعادات*

9٫8%608,745 494,556 504,631 اإلجمالي 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2008م 
مراجعة

2009م 
مراجعة

2010م 
مراجعة

معدل النمو السنوي التراكمي
2008م - 2010م

14٫8%147,317146,380194,161الشرق األوسط

)45٫8%(42,10832,74112,379الواليات المتحدة األمريكية

28٫4%79,62989,599131,289آسيا

)13٫9%(19,43018,88514,394أوروبا

10٫3%2,4242,3712,947أفريقيا

10٫5%290,908289,976355,170اإلجمالي 

* ميثل مبيعات الترا باك إلى تكوين
املصدر: تقارير اإلدارة

املصدر: تقارير اإلدارة  
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8-5-4  تحليل إجمالي األرباح 
 

يلخص اجلدول التالي إجمالي األرباح حسب املنشأة:

جدول 46: إجمالي األرباح حسب المنشأة

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2008م 
مراجعة

2009م 
مراجعة

2010م 
مراجعة

معدل النمو السنوي التراكمي
2008م - 2010م

23٫3%187,418 131,849 123,188 تكوين

3٫4%177,186 162,821 165,687 ألتراباك

9٫3%257,977 199,886 215,756 ساف

ال ينطبق)13,836(- - استبعادات

9٫8%608,745 494,556 504,631 اإلجمالي

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2008م 
مراجعة

2009م 
مراجعة

2010م 
مراجعة

معدل النمو السنوي التراكمي
2008م - 2010م

40٫5 %41,775 30,751 21,163 تكوين

13٫1 %35,392 38,176 27,686 ألتراباك

24٫9 %50,444 41,193 32,360 ساف

25٫4 %127,611 110,119 81,208 اإلجمالي

ال ينطبق32٫7%27٫9%26٫1%تكوين

ال ينطبق27٫7%34٫7%34٫1%ألتراباك

ال ينطبق39٫5%37٫4%39٫8%ساف

*مت احتساب النسبة من املبيعات بعد خصم االستبعادات )املبيعات من شركة ألخرى(

املصدر: تقارير اإلدارة  

زاد إجمالي الربح مبعدل منو سنوي تراكمي بلغ 25.4% خالل الفترة 2008م-2010م، مدفوعًا بجميع الشركات الثالث.

زاد إجمالي الربح لدى تكوين من 21.1 مليون ريال في عام 2008م إلى 41,8 مليون ريال في 2010م، وتعود الزيادة بشكل رئيسي إلى منو املبيعات في مختلف منتجات 

الشركة، وباألخص في مبيعات عمليات اإلنتاج بالنفخ وعمليات البثق.

 فيما زاد ربح ألتراباك اإلجمالي من 27,7 مليون ريال في 2008م إلى 35,4 مليون ريال في 2010م بسبب الزيادة في هوامش املعاجلة )هامش املعاجلة هو الفرق بني تكلفة 

املواد اخلام وبني العائد الذي يحققه عندما يباع كمنتج نهائي(، وتعزى الزيادة في الربح أيضًا للزيادة في حجم املبيعات.

 وزاد ربح ساف اإلجمالي من 32,4 مليون ريال في 2008م إلى 50,4 مليون ريال في 2010م، وتعود الزيادة إلى زيادة أحجام املبيعات وبالتحديد مبيعات القطاع الصحي، 

باإلضافة إلى حتسن هوامش املعاجلة في منتجات القطاع الطبي.
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تتكون تكلفة املبيعات بشكل رئيسي من تكلفة املواد والتي متثل نسبة 81.1% من التكلفة التراكمية للمبيعات خالل السنوات من 2008م – 2010م، يتبعها نسبة االستهالك 

والرواتب واملزايا )بواقع 7.9% و 4.7% على التوالي(. 

متثل الزيادة في الرواتب واملزايا الزيادات اإلضافية في رواتب املوظفني خالل الفترة التاريخية. 

زادت مصاريف االستهالك خالل الفترة نتيجة لبرنامج النفقات الرأسمالية التي اتبعته الشركة، وبالتحديد من خالل شركة ساف التي قامت بتوسعة خط اإلنتاج في عام 2008م 

مما أدى إلى الزيادة في الطاقة اإلنتاجية باإلضافة إلى رفع معدل اجلودة والتنوع في املنتجات. كما قامت أيضًا بالستيكو )تكوين حاليًا( في عام 2008م بزيادة طاقتها 

.)PET( اإلنتاجية في عمليات اإلنتاج بالنفخ ملصغرات القوارير

تتقلب تكلفة املبيعات بشكل كبير بسبب أسعار املواد اخلام. ومع ذلك، نظرًا إلى االتفاقيات مع العمالء التي تنص بأن تكاليف املواد اخلام يتم نقلها للعمالء بشكل مباشر، فإن 

نسبة التكلفة اإلجمالية للمبيعات مستقرة. انخفضت أسعار املواد اخلام بشكل طفيف من 83،9 % من تكلفة املبيعات في عام 2008م إلى 80.7 % في عام 2010م مما يعكس 

عدم التأثر النسبي من تقلب تكاليف املواد اخلام. وفيما يلي جدول يوضح تكلفة املواد اخلام لكل شركة من الشركات الثالث في السنوات الثالث املاضية:

جدول 48: تكلفة المواد الخام لكل شركة

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2008م 
مراجعة

2009م 
مراجعة

2010م 
مراجعة

معدل النمو السنوي التراكمي
2008م - 2010م

4٫6%355,259303,108388,435المواد

10٫7%17,83720,88421,857الرواتب والمزايا

20٫9%27,55134,18840,246االستهالك

15٫9%30,596 26,256 22,776 الخدمات والصيانة  و أخرى

6٫6 %481,134 384,437 423,423 اإلجمالي

نقطة أساسكنسبة من إجمالي تكلفة المبيعات

)3٫2(80٫7%78٫8%83٫9%المواد

4٫50٫3%5٫4%4٫2%الرواتب والمزايا

8٫41٫9%8٫9%6٫5%االستهالك

6٫41٫0%6٫8%5٫4%الخدمات والصيانة  و مصروفات نثرية أخرى 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2010م  مراجعة2009م  مراجعة2008م  مراجعةبآالف الرياالت السعودية

119,221 79,489 83,390 تكوين

156,317 114,384 147,137 ساف

126,733 109,234 124,732 ألتراباك

)13,836(- - استبعادات

388,435 303,108 355,259 اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعامي 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م

املصدر: تقارير اإلدارة
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8-5-5  تكلفة المبيعات

فيما يلي جدول ملكونات تكلفة املبيعات:

جدول 47: تكلفة المبيعات



8-5-6  المبيعات والتوزيع  

يوضح اجلدول التالي مكونات مصاريف املبيعات والتوزيع:

جدول 49: مصاريف المبيعات والتوزيع

تتكون مصاريف املبيعات والتوزيع بشكل رئيسي من املصاريف املتعلقة باملوظفني والنقل واالعالنات وقد زادت من 12,4 مليون ريال سعودي في عام 2008م إلى 15,7 في عام 

2010م مع زيادة ملحوظة في النقل والشحن والتامني.

زادت تكاليف النقل مبعدل منو سنوي تراكمي بنسبة 17.6% للفترة من 2008م-2010م. النقل يتعلق باملصاريف املدفوعة لتسليم املنتجات للعمالء. ويتم تسليم املنتجات محليًا 

وإلى خارج اململكة العربية السعودية وهو ما يتطلب مصاريف نقل عالية، علمًا أنه بالنسبة إلى شركة ساف والتي تتركز سياستها على التصدير،  يتم حتميل مصاريف النقل 

للعمالء ويتم خصمها من قيمة املبيع.

وكنسبة من املبيعات؛ بقيت مصاريف املبيعات والتوزيع ثابتة نسبيا طوال الفترة اخلاضعة للتحليل. 

8-5-7  المصاريف العمومية واإلدارية

يلخص اجلدول التالي املصروفات العمومية واإلدارية: 

جدول 50: المصروفات العمومية واإلدارية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2008م 
مراجعة

2009م 
مراجعة

2010م 
مراجعة

معدل النمو السنوي التراكمي
2008م - 2010م

21٫0%4,428     3,375 3,022 تكاليف متعلقة بالموظفين
17٫6%9,375     7,433 6,780 النقل

45٫8%34           54 16 االستهالك
)74٫7%(35         311 546 الدعايات

)3٫7%(101         105 109 اإلصالحات والصيانة
)3٫7%(1,750     2,154 1,887 أخرى

12٫8%15,723   13,432 12,360 اإلجمالي

2٫6 %2٫7%2٫4 %النسبة المئوية للمبيعات والتوزيع من المبيعات

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2008م 
مراجعة

2009م 
مراجعة

2010م 
مراجعة

معدل النمو السنوي التراكمي
2008م - 2010م

23٫6 %10,995 8,263 7,202 تكاليف متعلقة بالموظفين
)12٫2%(611 757 792 االستهالك

)12٫0%(168 237 217 اإلصالحات والصيانة
23٫3%654 455 430 مصاريف المكتب

142٫5%1,923 677 327 األتعاب المهنية ومصاريف أخرى
)12٫0%(531 670 686 السفر والترفيه

)9٫7%(7,744 11,116 9,501 أخرى، الصافي
8٫7%22,626 22,175 19,155 اإلجمالي

من  واإلدارية  العمومية  المصروفات  نسبة 
3٫7 %4٫5%3٫8 %المبيعات

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م
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تتكون املصاريف العمومية واإلدارية بشكل رئيسي من التكاليف املتعلقة باملوظفني واالستهالك ومصاريف املكتب وتكاليف الرسوم االستشارية وقد زادت مبعدل منو سنوي 

تراكمي بنسبة 8.7%خالل الفترة ما بني العامني 2008م و 2010م.

 كانت الزيادة في املصاريف املتعلقة باملوظفني نتيجة ملزيج من الزيادة في تسوية املرتبات وتكاليف املكتب الرئيسي.  

8-5-8  البحث والتطوير

يلخص اجلدول التالي مصاريف البحث والتطوير:

جدول 51: مصاريف البحث والتطوير 

تتعلق مصاريف البحث والتطوير فقط بشركة ساف وتتكون مصاريف البحث والتطوير من التجارب مبا في ذلك مواد وعمليات األقمشة غير املنسوجة واإلنتاج املعدل حسب الطلب 

للمواد غير املنسوجة لتقييم العمالء. وقد زادت هذه التكاليف مبعدل منو سنوي تراكمي بنسبة 16.5%خالل الفترة ما بني العامني 2008م و 2010م.

شكلت املواد املستخدمة للبحث والتطوير ما نسبته 69.9% من إجمالي مصاريف البحث والتطوير.

8-5-9  االستهالك
يتألف بند االستهالكات خالل فترة السنوات املنتهية في 31 ديسمبر 2008م و 2009م و 2010م من العناصر التالية :

جدول 52: عناصر بند اإلستهالك

وتعد الزيادات في استهالك املصانع واآلالت واملعدات من عام 2008م إلى عام 2010م، متماشية مع الزيادة في اإلنفاقات الرأسمالية خالل الفترة.

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2008م 
مراجعة

2009م 
مراجعة

2010م 
مراجعة

معدل النمو السنوي التراكمي
2008م - 2010م

13٫8 %1,237 480 955 المواد
34٫6 %56 35 31 مصاريف الموظفين

18٫0 %397 209 285 المصاريف النثرية
67٫6 %54 66 19 أخرى

16٫3 %1,744 790 1,290 اإلجمالي
0٫3 %0٫2 %0٫3 %نسبة البحث والتطوير من المبيعات 

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2010م  مراجعة2009م  مراجعة2008م  مراجعةبآالف الرياالت السعودية

1,712 1,664 1,665 المبانى 
38,137 32,249 25,935 المصانع واآلالت والمعدات

420 722 747 السيارات
618 897 603 األثاث

40,887 35,532 28,950 اإلجمالي
النسبة من اإلجمالي

4٫2 %4٫7 %5٫8 %المبانى 
93٫3 %90٫8 %89٫6 %المصانع واآلالت والمعدات

1٫0 %2٫0 %2٫6 %السيارات
1٫5 %2٫5 %2٫1 %األثاث

100%100%100%اإلجمالي
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قوائم المركز المالي   6-8

يلخص اجلدول التالي قوائم املركز املالي املوحدة كما في 31 ديسمبر  2008م و 2009م و 2010م.

جدول 53: قوائم المركز المالي

بآالف الرياالت السعودية
31 ديسمبر 2008م

مراجعة
31 ديسمبر 2009م

مراجعة
31 ديسمبر 2010م

مراجعة

الموجودات 

الموجودات المتداولة 

21,284 47,155 2,458 نقدية وما في حكمها 

136,424 122,938 130,578 ذمم مدينة 

21,487 39,013 43,047 مستحق من األطراف ذات العالقة 

30,717 17,357 17,401 دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى 

122,749110,466151,527المخزون 

361,439 336,929 316,233 إجمالي الموجودات المتداولة 

موجودات غير متداولة 

- - 810 استثمارات  

361,030 372,590 372,744 ممتلكات ومعدات 

6,788 9,684 6,729 موجودات غير ملموسة 

367,818 382,274 380,283 إجمالي الموجودات غير المتداولة 

729,257 719,203 696,516 إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق ملكية الشركاء 

المطلوبات المتداولة 

100,135 146,348 156,172 قروض قصيرة األجل 

طويلة  البنكية  القروض  من  المتداول  الجزء 
ومتوسطة األجل 

 37,947 57,871 68,532

80,504 75,938 80,541 ذمم دائنة  

3,544 4 13,274 مستحق لألطراف ذات العالقة 

14,901 19,317 16,571 ذمم دائنة أخرى ومصاريف مستحقة 

267,616 299,478 304,505 إجمالي المطلوبات المتداولة 
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بآالف الرياالت السعودية
31 ديسمبر 2008م

مراجعة
31 ديسمبر 2009م

مراجعة
31 ديسمبر 2010م

مراجعة

المطلوبات غير المتداولة 

136,119134,970113,883قروض متوسطة وطويلة األجل 

4,557 3,967 3,445 مزايا نهاية الخدمة للموظفين 

غير  الجزء   – التنفيذ  تحت  مشروعات   – دائنة  ذمم 
المتداول 

 7,916 - -

- - 2,240 مستحق لألطراف ذات العالقة 

118,440 138,937 149,720 إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

386,056 438,415 454,225 إجمالي المطلوبات 

حقوق المساهمين 

33,67533,675300,000رأس المال 

- 63,864 - الزيادة المقترحة في رأس المال 

4,301 12,156 9,921 االحتياطي القانوني 

38,900 166,773 151,129 األرباح المبقاة 

- - 43,246 مساهمة من المساهمين 

- 4,320 4,320 األرباح المستحقة

343,201 280,788 242,291 إجمالي حقوق الملكية للمساهمين 

729,257 719,203 696,516 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين  

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م

زاد إجمالي املوجودات من 696,5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2008م إلى 729,2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسيمبر 2010م. ويعود السبب في ذلك إلى 

زيادة املوجودات املتداولة من 316,2 مليون ريال سعودي إلى 361,4مليون ريال سعودي على الرغم من انخفاض املوجودات غير املتداولة من 380,3 مليون ريال سعودي إلى 

367,8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2008م و 2010م على التوالي. 
 

زادت املوجودات املتداولة، بشكل رئيسي بسبب الزيادة في املخزون وهو ما يعكس النمو في أنشطة االعمال و الدفعات املقدمة و النقد.

إنخفضت إجمالي املطلوبات من 454,2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2008م إلى 386,0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسيمبر 2010م، مما يعكس انخفاضا 

في الدين وزيادة في حقوق املساهمني خالل هذه الفترة. 
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8-6-1  الموجودات الثابتة

يوضح اجلدول التالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات:

جدول 54: صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

تتألف ممتلكات ومعدات املجموعة بشكل رئيسي من املصنع واآلالت، والتي تشكل كمعدل ما نسبته 82.9% من إجمالي صافي القيمة الدفترية. 

فيما يوضح اجلدول التالي إضافات املمتلكات واملعدات:

جدول 55: إضافات الممتلكات والمعدات

31 ديسمبر 2010م31 ديسمبر 2009م31 ديسمبر 2008مبآالف الرياالت السعودية

298,729 299,636 318,060 آالت ومعدات المصنع

56,509 46,654 47,769 المباني

1,869 1,862 2,320 تركيبات أثاث ومعدات مكتب

1,123 1,524 1,924 السيارات

2,800 22,914 2,671 مشروعات تحت التنفيذ

361,030 372,590 372,744 المجموع

النسبة المئوية من إجمالي الممتلكات والمعدات

82٫7%80٫4%85٫3%آالت ومعدات المصنع

15٫7%12٫5%12٫8%المباني

0٫5%0٫5%0٫6%تركيبات أثاث ومعدات مكتب

0٫3%0٫4%0٫5%السيارات

0٫8%6٫1%0٫7%مشروعات تحت التنفيذ

31 ديسمبر 2010م31 ديسمبر 2009م31 ديسمبر 2008مبآالف الرياالت السعودية

1,109 1,807 102,535 آالت ومعدات المصنع

65 439 2,440 المباني

563 297 1,338 تركيبات أثاث ومعدات مكتب

208 260 664 السيارات

28,415 32,687 252 مشروعات تحت التنفيذ

30,360 35,490 107,229 اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م
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الزيادة في املمتلكات واملعدات بني العامني 2008م و 2010م متثل زيادة في الطاقة اإلنتاجية لدى ساف، وشراء آلة التشكل ملادة تيرفثاالت البولي إيثيلني  )PET(  في ألتراباك 

وإنشاء خطوط إنتاج جديدة في تكوين.  

8-6-2  رأس المال العامل
يلخص اجلدول التالي رأس املال العامل:

جدول 56: رأس المال العامل

ميثل رأس املال العامل الفرق بني املوجودات املتداولة واملطلوبات املتداولة )باستثناء األرصدة النقدية(.

زيادة رأس املال العامل خالل الفترة بشكل رئيسي بسبب زيادة في املخزون مما يعكس منوا في األعمال التجارية وخفض الديون في املدى القصير. 

 8-6-2-1 الذمم المدينة 

على الرغم من الزيادة بنسبة 20.6% في قيمة املبيعات بني العامني 2008م و 2010م، فإن الذمم املدينة مبا فيها املستحقة لألطراف ذات العالقة ارتفعت بنسبة 5.2% فقط 

مما يعكس حتسن الرقابة على املستحقات وحتصيل الديون.

 انخفض متوسط فترة التحصيل من 120 يوم في عام 2008م إلى 94 يوم في عام 2010م، ويعكس ذلك حتسن مستوى التحصيل وبالتحديد لدى بالستيكو )تكوين حاليُا(. 

وقد مت احتساب متوسط فترة التحصيل على أساس نسبة املبيعات املعلقة من املبيعات السنوية بنهاية العام شاملة املبالغ املستحقة لألطراف ذات العالقة.  

بآالف الرياالت السعودية
31 ديسمبر 2008م

مراجعة
31 ديسمبر 2009م

مراجعة
31 ديسمبر 2010م

مراجعة

136,424 122,938 130,578 ذمم مدينة

21,487 39,013 43,047 مستحق من األطراف ذات العالقة

151,527 110,466 122,749 المخزون

30,717 17,357 17,401 مصاريف مدفوعة مقدمًا

340,155 289,774 313,775 مجموع الموجودات المتداولة

100,135 146,348 156,172 قروض قصيرة األجل

68,532 57,871 37,947 الجزء المتداول من ديون متوسطة وطويلة األجل

80,504 75,938 80,541 ذمم دائنة

3,544 4 13,274 مستحق لألطراف ذات العالقة

14,901 19,317 16,571 مصاريف دائنة أخرى ومستحقة

267,616 299,478 304,505 مجموع المطلوبات المتداولة

72,539 )9,704(9,270 رأس المال العامل

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م
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8-6-2-2 المستحق من األطراف ذات العالقة
انخفض املستحق من األطراف ذات العالقة من 43,0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2008م  إلى 21,5مليون ريال سعودي كما في 31 ديسيمبر 2010م فيما يخص 

املجموعة. وميثل الرصيد بشكل أساسي مبالغ جتارية متعلقة مببيعات تكوين إلى ندى، وانخفض املبلغ املستحق من ندى من 41,0 مليون ريال سعودي في عام 2008م إلى 

21,2 مليون ريال سعودي في عام 2010م وذلك بعد حتول العالقة بني الشركة وندى إلى عالقة مبنية على أسس جتارية. 

ويوضح اجلدول التالي تفاصيل املستحق من األطراف ذات العالقة، وللمزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التعامالت يرجى االطالع على قسم 4-8 من هذه النشرة )األطراف 

ذات العالقة( :

جدول57: المستحق من األطراف ذات العالقة

8-6-2-3 المخزون

زاد مستوى مخزون املجموعة خالل فترة ما بني العامني 2008م و 2010م. وقد بلغ رصيد مخزون املجموعة 122,7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2008م وبلغ 

الرصيد 151,5مليون ريال سعودي كما في 31 ديسيمبر 2010م.

ومثل النمو 23.5 % مقارنة مع نسبة منو 20.6 % في قيمة املبيعات خالل نفس الفترة.

وارتفع متوسط فترة املخزون من 106 أيام في عام 2008م إلى 115 يوم في عام 2010م، مدفوعًا بزيادة في املخزون لشركة بالستيكو )تكوين حاليًا(. وقد مت احتساب متوسط 

فترة املخزون على أساس تكلفة املبيعات السنوية من املخزون بنهاية العام.

8-6-2-4 المصاريف المدفوعة مقدمًا وأرصدة الديون األخرى

زادت املصاريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات األخرى من 18.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2008م  إلى 30,7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسيمبر 2010م. تتألف املصاريف 

املدفوعة مقدما بشكل رئيسي من اخلصومات التي تعطى على ضخامة احلجم من سابك التي تعتبر هي املورد الرئيسي للمجموعة.

8-6-2-5 قروض قصيرة األجل

يوضح اجلدول التالي تفاصيل قروض قصيرة األجل:

 جدول 58: قروض قصيرة األجل 

املصدر: تقارير اإلدارة

الوصف

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

العالقة
31 ديسمبر 

2008م
31 ديسمبر 

2009م
31 ديسمبر 2010م

المساهم شركة العثمان القابضة
الرئيسي

1,729-300

40,98738,58921,157شركة شقيقةشركة ندى 

2293255شركة شقيقةشركة التسويق الصناعي )إيمكو(

59591شركة شقيقة شركة تقنية نظافة البيئة

333418شركة شقيقةشركة أنظمة حلول األعمال االستراتيجية

1066أخرى

43,04739,01321,487اإلجمالي

31 ديسمبر 2010م31 ديسمبر 2009م31 ديسمبر 2008مبآالف الرياالت السعودية

1,685 4,308 820 سحب على المكشوف

98,450 142,040 155,352 قروض قصيرة األجل

100,135 146,348 156,172 المجموع

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م
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املصدر: تقارير اإلدارة

يوجد هناك اتفاقية تسهيالت ائتمانية  للمجموعة مع مصارف جتارية محلية )مثل البنك العربي الوطني والبنك السعودي الهولندي والبنك االهلي التجاري وبنك الرياض وبنك 

البالد ومجموعة سامبا املالية والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي(، وتتألف من حسابات السحب على املكشوف، وقروض قصيرة األجل، وخطابات اعتماد 

التسهيالت حسب أسعار السوق السائدة، وهي مضمونة بضمانات شخصية من أحد املساهمني. وهذه  وضمانات. ويتم حتميل رسوم متويل على االقتراض مبوجب هذه 

التسهيالت متوافقة بشكل كامل مع أحكام الشريعة االسالمية.

8-6-2-6 الذمم الدائنة

الذمم الدائنة اخلاصة باملجموعة كانت ثابتة خالل الفترة. وقد بقيت سابك املورد الرئيسي للمجموعة خالل الفترة ما بني عامي 2008م – 2010م. 

وانخفض متوسط فترة املدفوعات الدائنة من 69 يومًا في عام 2008م إلى 61 يوم في عام 2010م مع انخفاض الذمم الدائنة لساف قابله ارتفاع في الذمم الدائنة لبالستيكو 

)تكوين حاليًا(. وقد مت احتساب متوسط فترة املدفوعات الدائنة على أساس نسبة الذمم الدائنة من تكلفة املبيعات. 

8-6-2-7 مستحق لألطراف ذات العالقة

يوضح اجلدول التالي ما هو مستحق لألطراف ذات العالقة:

جدول 59: مستحق لألطراف ذات العالقة

انخفضت املستحقات لألطراف ذات العالقة اخلاصة باملجموعة من 13,3 مليون سعودي كما في 31 ديسمبر 2008م  إلى 3,5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسيمبر 

2010م. ويعزى االنخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض في قيمة الذمم الدائنة لشركة العثمان القابضة وذلك لتوقف حتميل مصاريف مشتركة من قبل شركة العثمان القابضة 

في عام 2010م.

8-6-2-8 الذمم الدائنة األخرى والمصاريف المستحقة

انخفضت الذمم الدائنة واملصاريف املستحقة األخرى من 16,6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2008م  إلى 14,9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسيمبر 2010م. 

وقد كانت الذمم الدائنة واملصاريف املستحقة لعام 2008م تشمل توزيعات أرباح مستحقة أللتراباك مببلغ 6,9 مليون ريال سعودي.

قصيرة األجل

) بآالف الرياالت السعودية (

31 ديسمبر 2010م31 ديسمبر 2009م31 ديسمبر 2008مالعالقة

774-11,971المساهم الرئيسيشركة العثمان القابضة

24328شركة شقيقةشركة  وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة

2,715-1,279شركة شقيقةشركة ندى 

27--شركة شقيقةشركة أنظمة حلول األعمال االستراتيجية

-1-أخرى

13,27443,544األجمالي

طويلة األجل

) بآالف الرياالت السعودية (

31 ديسمبر 2010م31 ديسمبر 2009م31 ديسمبر 2008مالعالقة

--1,950شركة شقيقةشركة ندى 

--290المساهم الرئيسيشركة العثمان القابضة

2,240اإلجمالي
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8-6-3 قروض متوسطة وطويلة األجل

يوضح اجلدول التالي تفاصيل قروض متوسطة وطويلة األجل:

جدول 60: قروض متوسطة وطويلة األجل

قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

أبرمت املجموعة اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي مببلغ 154.9 مليون ريال سعودي لتمويل انشاء مرافق تكوين  وساف وألتراباك، ال يزال منها مبلغ 99,9 مليون 

ريال سعودي قائما كما في 31 ديسيمبر 2010م. ويتم تأجيل رسوم تقييم الدين مببلغ 11.6 مليون ريال سعودي ويتم اطفاؤها على طول فترة القرض. ويتم ضمان القرض 

بالرهن على املمتلكات واملعدات اخلاصة بتكوين وساف وألتراباك، وقطعة أرض مملوكة حملمد العثمان التي يتم عليها إنشاء مرافق إنتاج تكوين وساف. ويذكر أنه ال توجد أي 

نية حالية ببيع هذه األرض. 

القروض التجارية

أبرمت املجموعة عددًا من اتفاقيات القروض متوسطة وطويلة األجل مببلغ 190,3 مليون ريال سعودي )البنك العربي الوطني والبنك السعودي الهولندي والبنك االهلي التجاري 

وبنك الرياض ومجموعة سامبا املالية و البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي(، مع املصارف التجارية احمللية لتمويل مصاريف رأسمالية منها مبلغ 82,5 مليون 

ريال سعودي ال يزال قائما كما في نهاية العام. يتم ضمان القروض بشكل رئيسي من خالل ضمانات شخصية للمساهمني وحتمل رسوما مالية حسب األسعار السائدة في 

السوق. 

تتضمن قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي والقروض التجارية على شروط تتطلب احملافظة على نسب معينة. 

توضح الثالث جداول التالية مجموع استحقاقات الدين متوسط وطويل األجل القائمة كما في 31 ديسيمبر 2010م : 

جدول 61: استحقاق الدين لشركة تكوين

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م

املصدر:  تقارير اإلدارة 

31 ديسمبر 2010م31 ديسمبر 2009م31 ديسمبر 2008مبآالف الرياالت السعودية

99,874 116,304 110,305 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

82,541 76,537 63,761 قروض تجارية

182,415 192,841 174,066 اإلجمالي

)68,532()57,871()37,947(الجزء المتداول

113,883 134,970 136,119 الجزء الغير المتداول

بآالف الرياالت السعودية

اإلجمالي )ريال سعودي(قروض تجاريةقروض صندوق التنمية الصناعية السعوديالسنة

20111,57418,19919,773

20123,10012,48915,589

20132,3008,50010,800

20142,525-2,525

1,325-20151,325 - والسنوات الالحقة
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أبرمت بالستيكو )تكوين حاليًا( اتفاقية مقايضة مصاريف مالية مع أحد البنوك احمللية، والتي نتج عنها تغطية املصاريف املالية ذات العالقة ألحد القروض التجارية. إن قيمة 

العقد كانت مساوية ملبلغ القرض والذي استمر بالتناقص حتى مت سداد كامل القرض القائم. 

املصدر:  تقارير اإلدارة 

املصدر:  تقارير اإلدارة 

املصدر:  تقارير اإلدارة 

بآالف الرياالت السعودية

اإلجمالي )ريال سعودي(قروض تجاريةقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي*السنة

201122,00021,63743,637

201240,00013,29253,292

201315,6002,91718,517

2014---

2015---

بآالف الرياالت السعودية

اإلجمالي )ريال سعودي(قروض تجاريةقروض صندوق التنمية الصناعية السعوديالسنة

20111,4503,6725,122

20123,0001,8364,836

20132,500-2,500

20143,000-3,000

20151,500-1,500

بآالف الرياالت السعودية

اإلجمالي )ريال سعودي(قروض تجاريةقروض صندوق التنمية الصناعية السعوديالسنة

201125,02443,50868,532

201246,10027,61773,716

201320,40011,41731,817

20145,525-5,525

20152,825-2,825

جدول 62: استحقاق الدين لشركة ساف

جدول 63: استحقاق الدين لشركة التراباك

ويلخص اجلدول التالي استحقاق الدين املوحد للمجموعة:

جدول 64 : استحقاق الدين الموحد للمجموعة

* قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي ال تشمل قرض جديد متت املوافقة عليه بعد 2010/12/31م. حيث أن هناك قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي مت التوقيع عليه في 2011/06/28م.
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8-7  قوائم التدفقات النقدية 

8-7-1  التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

يلخص اجلدول التالي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:

جدول 65: التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

وحتى نهاية عام 2010م. حيث زادت التدفقات النقدية من 7,6 مليون ريال سعودي في عام  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية كانت إيجابية خالل الفترة 2008م – 

2008م إلى 64,6 مليون ريال سعودي في عام 2010م. التحسن في األداء التشغيلي أدى إلى زيادة التدفقات النقدية السنوية إال أن هذه الزيادة قابلتها زيادة في احتياجات 

رأس املال العامل في عامي 2008م و 2010م. 

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م

2010م2009م2008مبآالف الرياالت السعودية

    77,629        61,098     45,563 صافي الدخل قبل الزكاة

التعديالت الخاصة: 

    43,783        37,902     30,496 االستهالك واإلطفاء

    11,882        12,272     10,204 المصاريف المالية

       1,234          1,174        1,011 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

           )40(           )397(        )226(مكاسب من بيع ممتلكات ومعدات

                -              810                 - شطب استثمارات

          843                   -                 - شطب أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

مصاريف الموجودات التشغيلية والمطلوبات 

ذمم دائنة، مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة ديون 
أخرى 

)35,004(    6,309         )26,846(   

   )41,061(       12,283    )13,601(المخزون

     )6,677(         3,962        8,981 ذمم دائنة - دائنون آخرون

    21,065      )11,476(   )27,795(مستحق من / إلى األطراف ذات العالقة

    81,812      123,937     19,629 نقدية من التشغيل

   )11,409(     )11,803(     )9,791(رسوم تمويل مدفوعة

        )644(           )652(        )534(تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

     )5,180(        )1,550(     )1,646(زكاة مدفوعة

    64,579      109,932        7,658 صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
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املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م

املصدر: القوائم املالية االفتراضية املراجعة لعام 2008م و2009م والقوائم املالية املراجعة لعام 2010م

8-7-2  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

يلخص اجلدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

جدول 66: التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

8-7-3  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

يلخص اجلدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

جدول 67: التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

حتسنت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية من سالب 98,6 مليون ريال في عام 2008م إلى سالب 30.1 مليون ريال حتى تاريخه من العام 2010م، ويعود ذلك بشكل 

رئيسي إلى انخفاض املصاريف الرأسمالية. 

متثل الزيادة في شراء املصنع واملمتلكات واملعدات في العام 2008م زيادة في الطاقة اإلنتاجية ملصنع ساف، وشراء آلة »Husky« جديدة للخط 8 وقوالب مجوفة لشركة 

ألتراباك.  شراء املمتلكات واملعدات في عام 2009م، يتعلق بشكل رئيسي بخط PET اإلضافي الذي مت شراؤه وتركيبه لتلبية الطلب املتزايد على منتجات PET في شركة 

تكوين. 

متثل الزيادة في شراء املصنع واملمتلكات واملعدات في العام 2010م إلى شراء آلة »Husky« جديدة للخط9 وقوالب مجوفة لشركة ألتراباك.  شراء املمتلكات واملعدات في عام 

2009م، يتعلق بشكل رئيسي بخط PET اإلضافي الذي مت شراؤه وتركيبه لتلبية الطلب املتزايد على منتجات PET والشحن واحلقن في شركة تكوين.

انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية من مبلغ موجب 77.2 مليون ريال سعودي في عام 2008م إلى سالب 60.3 مليون ريال سعودي حتى تاريخه في ديسمبر 

من عام 2010م، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى سداد قروض القصيرة وطويلة األجل. 

استمرت املجموعة في دفع توزيعات األرباح بشكل ثابت خالل الفترة التاريخية.

مالحظة : إذا مت إعداد قائمة التدفقات النقدية على أساس القوائم املالية املدققة لتكوين )بالستيكو سابقًا( ألعوام 2008م و 2009م )قبل استحواذها على ساف وألتراباك( 

فستصبح األرباح املوزعة في 2010م مبلغ 8.0 ماليني ريال سعودي -- انظر اإليضاح 21 من القوائم املالية املوحدة املراجعة لعام 2010م واملرفقة في ملحق 1 من هذه النشرة.

2010م2009م2008مبآالف الرياالت السعودية

)30,360()43,406()99,313(شراء ممتلكات ومعدات

- )42(- شراء موجودات غير ملموسة

230 509 671 عوائد من التخلص من الممتلكات والمعدات

- - - مصاريف مؤجلة

- - - إضافة لالستثمارات

)30,130()42,939()98,642(صافي النقدية من األنشطة االستثمارية

2010م2009م2008مبآالف الرياالت السعودية

   )46,214(        )9,824(    92,629 التغيير في القروض قصيرة األجل

   )10,426(       14,867        1,922 التغيير في الدين طويل األجل

     )3,680(     )27,339(   )17,370(أرباح موزعة مدفوعة

   )60,320(     )22,296(    77,181 صافي النقدية من األنشطة التمويلية
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الزكاة  8-8

حيث أن شركات املجموعة مسجلة في اململكة العريبة السعودية فهي تخضع للزكاة حسب أنظمة ولوائح مصلحة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية. وتقوم كل شركة 

بتقدمي إقراراتها الزكوية بشكل منفصل. 

مكونات الوعاء الزكوي

تتألف املكونات الرئيسية للوعاء الزكوي لكل منشأة من حقوق امللكية والقروض متوسطة وطويلة األجل واملخصصات في بداية العام وصافي الدخل املعدل ناقص احلسومات 

اخلاصة بصافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات وبعض البنود األخرى. 

اإلقرارت القائمة

بالستيكو )تكوين حاليًا(: 
مت تقدمي اإلقرار الزكوي اخلاص ببالستيكو ومت دفع الزكاة اخلاصة بجميع السنوات حتى 2010م ومت احلصول على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل. 

في عام 2007م، استلمت بالستيكو الربط الزكوي لألعوام من 2002م إلى 2004م  و التى أظهرت التزامات إضافية مببلغ 2.25 مليون ريال سعودي. قدمت الشركة اعتراض 

على الربط املستلم ومت احلكم  ضد االعتراض املقدم من الشركة، مع مطلوبات زكوية إضافية مببلغ 4.68 مليون ريال سعودي متثل الرصيد املتبقي من الفترة من 2002م إلى 

2004م بعد سداد  مبلغ 1.35 مليون ريال سعودي من قبل بالستيكو خالل الفترة.  وقد قامت الشركة بتقدمي استئناف ضد قرار مصحلة الزكاة والدخل لدى جلنة االعتراض 

االستئنافية وقيدت مبلغ 1.5 مليون ريال سعودي كمخصص إضافي مقابل التزام الزكاة االضافي و في عام 2010م  استلمت بالستيكو الربط الزكوي النهائي لألعوام من 

2005م إلى 2007م والتي أظهرت التزامات إضافية مببلغ 2.3 مليون ريال سعودي مت دفعها فى يوليو 2010م. استلمت الشركة الربط الزكوي النهائي لعام 2008م و التى 

أظهرت التزامات إضافية مببلغ471,000 ريال سعودي مت دفعها. أما الربط الزكوي اخلاص بعام 2009م فهو قيد املراجعة حاليًا من قبل مصلحة الزكاة والدخل.

ساف: 
مت تقدمي اإلقرار الزكوي اخلاص بساف ومت دفع الزكاة اخلاصة بجميع السنوات حتى 2010م ومت احلصول على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل. مت استالم الربط الزكوي 

النهائي من مصلحة الزكاة والدخل حتى عام 2006م و التي اظهرت التزامات اضافية بلغت 587.946 ريال سعودى  وقامت الشركة بسدادها خالل عام 2010م. أما الربوط 

اخلاصة باألعوام من 2007 إلى 2009م فهي قيد املراجعة حاليًا من قبل مصلحة الزكاة والدخل. 

ألتراباك: 
مت تقدمي اإلقرار الزكوي اخلاص بألتراباك ومت دفع الزكاة اخلاصة بجميع السنوات حتى 2010م ومت احلصول على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل، استلمت ألتراباك الربط 

الزكوي النهائي لألعوام حتى 2004م. وفي عام 2009م، استلمت ألتراباك الربط الزكوي النهائي للعامني 2005م إلى 2006م والذي اشتمل على مطلوبات زكوية إضافية مببلغ 

755,112 ريال سعودي. وهي مسؤولية مشتركة بني  املالك السابق تتراباك )مببلغ 543,000 ريال سعودي( وألتراباك )مببلغ 212,000 ريال سعودي( وقد قامت ألتراباك 

بالتقدم باعتراض ضد هذا الربط الذي مت استالمه من مصلحة الزكاة والدخل ومت قيد مخصص إضافى مببلغ  194,000 ريال سعودي في القوائم املالية حيث أن  إدارة 

ألتراباك واثقة بأن النتيجة ستكون لصالح الشركة. وبالنسبة للربوط اخلاصة باألعوام 2007م و 2008م و 2009م فهي قيد املراجعة حاليًا من قبل مصلحة الزكاة والدخل. 

و قد مت تقدمي اإلقرار الزكوي اخلاص بجميع الشركات الثالث لعام 2010م.

التزامات وارتباطات  9-8

حصلت املجموعة على خطابات اعتماد مببلغ 49.4 مليون ريال سعودي، وخطابات ضمان بقيمة 1.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2010م. 

وفيما يلي جدول يبني خطابات الضمان واالعتماد التي حصلت عليها املجموعة في العامني األخيرين:

جدول 68: خطابات الضمان للمجموعة

جدول 69: خطابات االعتماد للمجموعة

املصدر: تقارير اإلدارة

املصدر: تقارير اإلدارة

2010م2009مبآالف الرياالت السعودية
2,745,1965,832,438 تكوين )بالستيكو سابقًا(

570,93526,934,132 ساف
2,441,62516,585,570 ألتراباك

5,757,75649,352,140 اإلجمالي )بالريال السعودي(

2010م2009مبآالف الرياالت السعودية
478,593146,605تكوين )بالستيكو سابقًا(

413,482854,120ساف
330,780330,780ألتراباك

1,222,8551,331,505اإلجمالي )بالريال السعودي(
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بيان تفاصيل األراضي  10-8

مصانع شركتي بالستيكو )تكوين حاليًا( وساف توجد في أراضي مستأجرة من مؤسسة محمد عبدالله العثمان، بينما مصنع ألتراباك يتواجد في أرض مملوكة من قبل الغرفة 

التجارية الصناعية بجدة ومستأجرة من شركة تتراباك للتصنيع احملدودة )معروفة سابقًا باسم تتراباك بالستيكس ليمتد( ومباني املصنع حاليًا مستأجرة من قبل ألتراباك 

باتفاقية تأجير من الباطن تنتهي بتاريخ 2016/4/30م. حيث يوضح اجلدول التالي األراضي املستأجرة من قبل شركة تكوين بتاريخ 31 ديسمبر 2010م:

جدول 70: األراضي المستأجرة من قبل شركة تكوين بتاريخ 31 ديسمبر 2010م  

الملخص التجاري لتكوين )بالستيكو سابقًا(   11-8

تنشأ املبيعات بشكل رئيسي من أربعة خطوط إنتاج، وهي التشكيل باحلرارة، واإلنتاج بالنفخ، والبثق، واحلقن. 

»التشكيل احلراري Thermoforming« ميثل املبيعات التي تتحقق من بيع األكواب واألغطية املصنوعة من مادة البولي ستايرين املشكلة باحلرارة، وتكون بيضاء وشبه 

شفافة وشفافة؛ 

»اإلنتاج بالنفخBlow molding «  ميثل املبيعات التي تتحقق من بيع القوارير املصنوعة من البولي إثيلني عالي الكثافة )HDPE( والقوارير املصنوعة من البولي إثيلني 

تيرفثاالت ) PET( الشفاف والتي تتراوح سعتها بني 200 ملل إلى 3 لتر؛ 

»البثق Extrusion « ميثل املبيعات التي تتحقق من بيع لفات البولي ستايرين  مبختلف املقاسات من حيث السمك والعرض؛ و 

»احلقن Injection« ميثل املبيعات التي تتحقق من بيع املغلفات واالغطية املستخدمة لقوارير اللنب واملشروبات والعصيرات.

ويلخص اجلدول التالي املبيعات حسب خطوط املنتجات:

جدول 71 : المبيعات حسب خطوط المنتجات

املصدر: تقارير اإلدارة

املصدر: تقارير اإلدارة

م
موقع 
األرض

الغرض التكلفة )بالريال(المستأجرالمساحة )متر مربع(
تاريخ 

التأجير 
تاريخ 

االنتهاء

50,000األحساء1
بالستيكو )تكوين 

حاليًا(
2005/04/012025/03/31موقع المصنع29,000 بالسنة

2005/04/012025/03/31موقع المصنع57,652 بالسنةساف99,400األحساء2

جدة3
3,216 )المصنع(
3,240 )المخازن(

2008/04/012016/04/30مموقع المصنع1,400,000 بالسنةألتراباك

بآالف الرياالت السعودية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2010م2009م2008م
معدل النمو السنوي التراكمي

10 - 08

7٫6 %62,672 57,082 54,107 التشكيل الحراري 

40٫7 %63,436 37,279 32,029 اإلنتاج بالنفخ 

38٫9 %42,544 21,641 22,064 البثق 

12٫6 %17,579 15,013 13,858 الحقن 

2٫6 %1,188 834 1,129 أخرى* 

23٫3 %187,418 131,849 123,188 إجمالي المبيعات 

نقطة أساسالنسبة المئوية من اإلجمالي 

غير معبر33٫4 %43٫3 %43٫9 %التشكيل الحراري 

غير معبر33٫8 %28٫3 %26٫0 %اإلنتاج بالنفخ 

غير معبر22٫7 %16٫4 %17٫9 %البثق 

غير معبر9٫4 %11٫4 %11٫2 %الحقن 

غير معبر0٫6 %0٫6 %0٫9 %أخرى 

* متثل املبيعات األخرى مبيعات الناقد واملواد اخلام
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زادت املبيعات من 123.2 مليون ريال سعودي في عام 2008م إلى 187.4 مليون ريال سعودي في عام 2010م بعد زيادة حجم املباع من املنتجات املباعة، وذلك بسبب 

تواجد خط جديد )PET( إلنتاج اإلنتاج بالنفخ الذي يستخدم مادة تيرفثاالت البولي إثيلني )PET( البالستيكية. وللزيادة في الطاقة اإلنتاجية )PET( للتشكيل احلراري.

خالل الفترة من عام 2008م إلى 2010م انخفضت نسبة املبيعات من التشكيل احلراري بشكل كبير من 43.9% من املبيعات في عام 2008م إلى 33.4% من املبيعات في 

عام 2010م، في حني زادت نسبة املبيعات من اإلنتاج بالنفخ من 26.0% في عام 2008م إلى 33.8 % في عام 2010م، وزادت أيضًا نسبة املبيعات من عملية البثق ولكن 

بشكل أقل من 17.9% الى %22.7.

و يلخص اجلدول التالي املبيعات حسب التوزيع اجلغرافي:

جدول 72 : المبيعات حسب التوزيع الجغرافي

كما يوضح اجلدول التالي تفاصيل املبيعات الدولية حسب النطاق اجلغرافي:

جدول 73 : المبيعات الدولية لتكوين حسب النطاق الجغرافي

املصدر: تقارير اإلدارة

املصدر: تقارير اإلدارة

بآالف الرياالت السعودية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2010م2009م2008م
معدل النمو السنوي التراكمي

10 - 08

17٫4%151,964 114,249 110,320 المبيعات المحلية )داخل المملكة(

66٫0%35,454 17,600 12,868 المبيعات الدولية )التصدير للخارج(

23٫3%187,418 131,849 123,188 إجمالي المبيعات 

نقطة أساسالنسبة المئوية من اإلجمالي 

)8٫5(81٫1%86٫7%89٫6%المبيعات المحلية )داخل المملكة(

18٫98٫5%13٫3%10٫4%المبيعات الدولية )التصدير للخارج(

بآالف الرياالت السعودية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2008م 
مراجعة

2009م 
مراجعة

2010م 
مراجعة

معدل النمو السنوي التراكمي
10 - 08

67٫0%11,30215,57631,529الشرق األوسط

ال ينطبق24978-آسيا

37٫2%1,5662,0002,947أفريقيا

66٫0%12,86817,60035,454اإلجمالي 
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وفيما يلي بيان بإجمالي الربح حسب خطوط املنتجات لتكوين:

جدول 74: الربحية حسب خطوط المنتجات

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

مبيعات )بآالف 
الرياالت السعودية(

معدل النمو السنوي **%2010م**%2009م*%2008م
التراكمي 08 - 10

7٫6 %33٫4 %62,672  43٫3 %57,082 43٫9 %54,107 التشكيل الحراري

40٫7 %33٫8 %63,436 28٫3 %37,279 26٫0 %32,029 اإلنتاج بالنفخ

38٫9 %22٫7 %42,544 16٫4 %21,641 17٫9 %22,064 البثق

12٫6 %9٫4 %17,579 11٫4 %15,013 11٫2 %13,858 الحقن

2٫6 %0٫6 %1,188 0٫6 %834 0٫9 %1,129 أخرى *

23٫3 %100٫0 %187,418 100٫0 %131,849 100٫0 %123,188 المجموع

إجمالي الربح )بآالف 
الرياالت السعودية(

معدل النمو السنوي *** %2010م*** %2009م** %2008م
التراكمي 08 - 10

75٫4 %43٫4 %18,139 62٫7 %19,273 27٫9 %5,897 التشكيل الحراري

45٫9 %30٫7 %12,816 9٫5 %2,934 28٫5 %6,021 اإلنتاج بالنفخ

14٫8 %12٫2 %5,096 7٫4 %2,279 18٫3 %3,863 البثق

3٫3 %10٫9 %4,535 17٫7 %5,431 20٫1 %4,253 الحقن

2٫6 %2٫8 %1,188 2٫7 %834 5٫3 %1,129 أخرى

40٫5 %100٫0 %41,775 100٫0 %30,751 100٫0 %21,163 المجموع

2010م2009م2008مهامش الربح )%(
معدل النمو السنوي 

التراكمي 08 - 10

28٫9 %33٫8 %10٫9%التشكيل الحراري

20٫2 %7٫9 %18٫8 %اإلنتاج بالنفخ

12٫0 %10٫5 %17٫5 %البثق

25٫8 %36٫2 %30٫7 %الحقن

---أخرى

22٫3 %23٫3 %17٫2 %إجمالي الربح / الوحدة

املصدر: تقارير اإلدارة

* متثل املبيعات األخرى مبيعات الناقد واملواد اخلام
** النسبة من إجمالي املبيعات
*** النسبة من إجمالي الربح
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زاد إجمالي الربح من التشكيل احلراري من مبلغ 5.9 مليون ريال سعودي في عام 2008م إلى 18.1 مليون ريال سعودي في العام 2010م. كما زاد هامش الربح بنسبة 

10.9% عام 2008م إلى 28.9% في عام 2010م.

على الرغم من االنخفاض في عام 2009م، زادت هوامش الربح اإلجمالي إلنتاج بالنفخ من 18.8 % في عام 2008م إلى 20.2 % في عام 2010م. وتراجع هوامش البثق خالل 

الفترة من 17.5 % في عام 2008م إلى 12 % في 2010م. فيما ظلت هوامش الربح اإلجمالي للحقن في تراجع خالل تلك الفترة.

الملخص التجاري لساف   12-8

تتحقق املبيعات من مبيعات املواد الصحية والطبية والناقد. زاد إجمالي املبيعات من 215.8 مليون ريال سعودي في عام 2008م إلى 258.0 مليون ريال في عام 2010م 

مبعدل منو سنوي مركب 9.3%. ويلخص اجلدول التالي تقسيم املبيعات حسب خط أنشطة األعمال:

جدول 75: تقسيم المبيعات حسب خط أنشطة األعمال

املصدر: تقارير اإلدارة

بآالف الرياالت السعودية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2010م2009م2008م
معدل النمو السنوي التراكمي 

10 - 08

6٫0%150,625 130,185 134,058 طبية 

23٫3%95,086 57,881 62,539 صحية

)20٫0%(12,266 11,820 19,160 الناقد 

9٫3%257,977 199,886 215,756 اإلجمالي

نقطة أساسالنسبة المئوية من إجمالي المبيعات 

)3٫7(58٫4 %65٫1 %62٫1 %طبية 

)7٫9(36٫9 %29٫0 %29٫0 %صحية

)4٫1(4٫8 %5٫9 %8٫9 %الناقد 

2010م2009م2008مبآالف الكيلوغرامات
معدل النمو السنوي التراكمي 

10 - 08

8٫7 %13,073 12,045 11,067 طبية 

26٫4 %10,988 8,131 6,873 صحية

)9٫0%(4,284 4,998 5,175 الناقد 

10٫7%28,345 25,173 23,115 اإلجمالي 

نقطة أساسالنسبة المئوية من إجمالي  

)1٫8(46٫1%47٫8%47٫9%طبية 

38٫89٫1%32٫3%29٫7%صحية

)7٫3(15٫1%19٫9%22٫4%الناقد 

2010م2009م2008ممتوسط المبيعات لكل وحدة
معدل النمو السنوي التراكمي 

10 - 08

)2٫5%(11٫5 10٫8 12٫1 طبية 

)2٫5%(8٫7 7٫1 9٫1 صحية

)12٫1%(2٫9 2٫4 3٫7 الناقد 
)1٫3%(9٫1 7٫9 9٫3 اإلجمالي
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املصدر: تقارير اإلدارة

املصدر: تقارير اإلدارة

بآالف الرياالت السعودية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2010م2009م2008م
معدل النمو السنوي التراكمي 

10 - 08
8٫5%25,547 21,69818,254 المبيعات المحلية )داخل المملكة(

9٫4%232,429 194,059181,632 المبيعات الدولية )التصدير للخارج(
9٫3%257,977 199,886 215,756 إجمالي المبيعات 

نقطة أساسالنسبة المئوية من اإلجمالي 

)0٫2(9٫9%9٫1%10٫1%المبيعات المحلية )داخل المملكة(

90٫10٫2%90٫9%89٫9%المبيعات الدولية )التصدير للخارج(

بآالف الرياالت السعودية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2010م2009م2008م
معدل النمو السنوي التراكمي 

10 - 08
19٫4%52,89241,15175,345الشرق األوسط

)45٫8%(42,10832,74112,379الواليات المتحدة األمريكية

27٫9%79,62988,855130,311آسيا
)13٫9%(19,43018,88514,394أوروبا

9٫4%194,059181,632232,429اإلجمالي 

املبيعات الطبية متثل املالبس الواقية مبا فيها األقنعة الواقية مما يوفر حاجزا عاما ضد البكتيريا والسوائل وخالفه. وزادت املبيعات من 134.1 مليون ريال سعودي في عام 

2008م إلى 150.6 مليون ريال سعودي في عام 2010م نتيجة تشغيل اخلط الثاني.

وتتكون املواد الصحية من احلفاظات لالطفال والكبار والفوط الصحية النسائية. 

الناقد )النفايات( متثل بشكل رئيسي بقايا املنتجات الطبية والصحية. وتتكون الناقد أيضا خالل مرحلة البدء والتغيير في مرحلة مواصفات اآلالت. وبالتالي، كان اإلرتفاع نسبيًا 

في 2008م على 8.9 % من إجمالي املبيعات في بدء تشغيل اخلط الثاني، ولكنها انخفضت إلى 4.8 % في 2010م. 

انخفاض قيمة املبيعات في عام 2009م يعكس االنخفاض في تكاليف املواد اخلام، حيث أن األسعار التي تقدم إلى العمالء عادة تكون مبنية على تكلفة املواد اخلام األساسية 

باإلضافة إلى تكلفة التحويل وهي تكلفة حتويل املواد اخلام إلى منتجات.

ويوضح لنا اجلدول التالي املبيعات حسب التوزيع اجلغرافي:

جدول 76: المبيعات حسب التوزيع الجغرافي

كما يوضح اجلدول التالي تفاصيل املبيعات الدولية حسب النطاق اجلغرافي:

جدول 77: المبيعات الدولية لساف حسب النطاق الجغرافي
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8-13  الملخص التجاري أللتراباك 

تتحقق مبيعات ألتراباك من خالل مبيعات مواد  preform، ورسوم املعاجلة ومبيعات أخرى: 

متثل »مبيعات preform« املبيعات التي يتم حتقيقها من مبيعات مواد preform التي يتم تصنيعها للقوارير املصنعة من مادة البولي إثيلني تيرفثاالت )PET( التي تتراوح 

سعتها من 330 ملل إلى 2.25 لتر. وهي تواصل كونها املصدر الرئيسي للمبيعات لشركة ألتراباك؛

»رسوم املعاجلة« متثل الرسوم التي يتم حتقيقها من معاجلة مواد preform من املواد التي يتم توفيرها من قبل العمالء؛ 

»أخرى« متثل مواد جتارية و مواد خام وتكاليف شحن ومواصالت.  حيث يوضح لنا اجلدول التالي مبيعات ألترباك حسب املنتجات:

جدول 78: المبيعات حسب المنتجات

تتحقق مبيعات ألتراباك بشكل رئيسي من مبيعات املواد preform ورسوم املعاجلة، والتي جميعها شكلت نسبة 87.6% و 88% و 91.3%  من إجمالي املبيعات املسجلة 

لألعوام 2008م و 2009م و 2010م على التوالي. 

زادت مبيعات املواد preform من 145.1 مليون ريال سعودي في عام 2008م إلى 161.8 مليون ريال سعودي في عام 2010م ويرجع ذلك إلى الزيادة في كمية املواد 

preform املباعة نتيجة الزيادة في عدد العمالء. وفي عام 2009م، انخفضت مبيعات عبوات التغليف preform إلى 143.7 مليون ريال سعودي نظرًا لالنخفاض في 
متوسط سعر بيع تلك املواد بشكل رئيسي. و بالتالي انخفاضا في تكاليف املواد اخلام والتي أثرت على جميع منتجي البالستيك.

حافظت مبيعات املعاجلة على استقرارها نسبيا العامني 2008م و 2009م، بينما انخفضت إلى 8,9 مليون ريال سعودي في العام 2010م. وتتعلق مبيعات املعاجلة بشكل 

رئيسي »مبياه مكة«.

فيما يوضح اجلدول التالي مبيعات الشركة حسب التوزيع اجلغرافي:

جدول 79 : المبيعات حسب التوزيع الجغرافي

املصدر: تقارير اإلدارة

املصدر: تقارير اإلدارة

بآالف الرياالت السعودية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2010م2009م2008م
معدل النمو السنوي التراكمي 

10 - 08

preform 5٫6%161,833 143,772 145,139 مبيعات

)12٫8%(8,882 11,255 11,694 معالجة

)14٫5%(6,471 7,794 8,854 أخرى

3٫4 %177,186 165,687162,822 اإلجمالي 

النسبة المئوية إلجمالي المبيعات 

preform غير معبر 91٫3%88٫3 %87٫6 %مبيعات

غير معبر5٫0 %6,9 %7٫1 %معالجة

غير معبر3٫7 %4٫8 %5٫3 %اخرى

بآالف الرياالت السعودية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2010م2009م2008م
معدل النمو السنوي التراكمي 

10 - 08

4٫9%89,899 81,70672,078 المبيعات المحلية )داخل المملكة(

1٫9%87,287 90,744 83,981 المبيعات الدولية )التصدير للخارج(

3٫4%165,687162,822177,186 إجمالي المبيعات 

النسبة المئوية من اإلجمالي 

غير معبر50٫7%44٫3%49٫3%المبيعات المحلية )داخل المملكة(

غير معبر49٫3%55٫7%50٫7%المبيعات الدولية )التصدير للخارج(
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املصدر: تقارير اإلدارة

املصدر: تقارير اإلدارة

بآالف الرياالت السعودية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2010م2009م2008م
معدل النمو السنوي التراكمي 

10 - 08

2٫5%83,12389,65387,287الشرق األوسط

ال ينطبق-858371أفريقيا

ال ينطبق-720-آسيا

1٫9%83,98190,74487,287اإلجمالي 

بآالف الرياالت السعودية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2010م2009م2008م
معدل النمو السنوي التراكمي 

10 - 08

preform 5٫6 %161,833 143,772 145,139 صافي مبيعات

)12٫8%(8,882 11,255 11,694 معالجة 

)14٫5%(6,470 8,8547,795 أخرى 

3٫4 %177,186 165,687162,821 مبيعات 

preform 2٫5 %133,396 114,195 126,976 صافي مبيعات

)9٫4%(2,736 3,473 3,336 معالجة 

)14٫2%(5,662 6,977 7,689 أخرى 

1٫4%141,794 124,645 138,001 تكلفة المبيعات 

preform 25٫1 %28,437 29,577 18,164 صافي مبيعات

)14٫2%(6,146 7,782 8,358 معالجة 

)16٫6%(809 1,164817 متفرقات 

13٫1 %35,392 27,68638,176 إجمالي الربح 

إجمالي الهامش الربحي 

preform17٫6 %20٫6 %12٫5 %صافي مبيعات

 69٫2 %69٫1 %71٫5 %معالجة 

كما يوضح اجلدول التالي تفاصيل املبيعات الدولية حسب النطاق اجلغرافي:

جدول 80: المبيعات الدولية أللتراباك حسب النطاق الجغرافي

ويلخص اجلدول التالي الربحية للشركة:

جدول 81: الربحية

زاد إجمالي الربح من 27.7 مليون ريال سعودي في عام 2008م إلى 35.4 مليون ريال سعودي في عام 2010م مسجاًل معدل منو سنوي تراكمي بنسبة %13.1

شكل إجمالي الربح من مبيعات املواد preform ما نسبته 65.6% و 76.3% و 80.3% من مجموع الربح اإلجمالي املسجل لألعوام 2008م و 2009م و 2010م على التوالي.

زاد إجمالي الربح من 12.5 % من انتاج  preform عام 2008م إلى 17.6 % في عام 2010م. وانخفض هامش املعاجلة قليال من 71.5 % في عام 2008م إلى %69.1 

في عام 2010م.
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9. مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات خالل 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010م و2011م

جدول 82: قائمة الدخل

يلخص اجلدول التالي القوائم املالية املوحدة للستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م.

الستة أشهر  المنتهية في 30 يونيوقائمة الداخل

2011 مراجعة2010 مراجعةبآالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

2010-2011م

13,8%296,103336,894المبيعات

17,0%)276,576()236,371(تكلفة المبيعات

1,0%59,73260,318إجمالي الربح

)86,8%()196()1,487(البحث والتطوير

)10,8%()6,819()7,649(مصاريف البيع والتوزيع

)12,0%()10,904()12,393(المصاريف العمومية واإلدارية

11,0%38,20442,398دخل التشغيلي

)14,0%()5,302()6,165(تكلفة التمويل

)82,2%(1,501268دخل آخر

11,40%33,53937,363صافي الدخل قبل الزكاة

)64,4%()2,183()6,134(الزكاة

28,4%27,40535,181صافي الدخل

                                                                                   نقطة أساس مؤشرات األداء الرئيسية 

)2,3(17,9%20,2%الهامش اإلجمالي

)0,3(12,6%12,9%دخل العمليات كنسبة )%( من المبيعات

)2,0(5,3%7,3%مصاريف العمليات كنسبة )%( من المبيعات

10,41,2%9,3%صافي الدخل كنسبة )%( من المبيعات

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترة املنتهية في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م
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الستة أشهر  المنتهية في 30 يونيو

2011 مراجعة2010 مراجعةبآالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

2010-2011م
16,6%67,08078,244التغليف البالستيكي الكامل  *

11,8%100,041111,872التغليف البالستيكي الجزئي ** 

10,5%71,84779,374األقمشة غير المنسوجة للقطاع الطبي 

13,4%49,94656,647األقمشة غير المنسوجة للقطاع الصحي 

61,9%6,64010,747الناقد )النفايات(

)98,2%(54910المواد األولية

1308%296٫103336٫894اإلجمالي

الستة أشهر  المنتهية في 30 يونيو

2011 مراجعة2010 مراجعةبآالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

2010-2011م

20,0%86,659104,014تكوين )المعروفه سابقًا بالستيكو( 

10,0%87,75896,525ألتراباك

14,1%127,613145,552ساف
55,2%)9,197()5,927(استبعادات*

13,8%296,103336,894اإلجمالي

املصدر: تقارير اإلدارة

املصدر: تقارير اإلدارة

ارتفع صافي الدخل من 27,4 مليون ريال في الستة أشهر من عام 2010م إلى 35,2 مليون ريال في 2011م، مما يعكس التحسن املستمر في أداء املجموعة.

ارتفعت املبيعات من 296,1 مليون ريال في 2010م إلى 336,9 في 2011م بسبب الزيادة في أسعار املبيعات. وقد تأثر حجم املبيعات سلبيًا خصوصًا في ألتراباك بسبب 

ارتفاع األسعار واالضطرابات في منطقة الشرق األوسط. وتعكس الزيادة في أسعار املبيعات ارتفاع تكاليف املواد مما أدى إلى تراجع نسبة الربح اإلجمالي. وبالنظر للعالقة 

بني أسعار املبيعات وتكاليف املواد، فإن نسبة الربح اإلجمالي ال تعد مؤشرًا موثوقًا لألداء؛ حيث ترتفع أسعار املبيعات مع ارتفاع املواد اخلام والعكس. لذا فإن الربح للكيلوجرام 

املؤشر املوثوق ألداء الشركة وقد ارتفع إجمالي الربح للكيلوغرام من 1,51 ريال إلى 1,61 ريال سعودي خالل الفترة.

تراجعت مصاريف التشغيل مع اكتمال مرحلة رئيسية من البحث والتطوير في عام 2010م واستبعاد مصاريف من مجموعة العثمان. وقد تدنت تكلفة التمويل مما يعكس تدني 

مستوى القروض. وتراجعت مصاريف الزكاة، حيث يتضمن مبلغ الزكاة لعام 2010م تعدياًل كبيرًا يتعلق بالسنوات السابقة. وكانت مصاريف الزكاة املقدمة للفترة حتى يونيو 

2011م مبستوى مشابه لعام 2010م. وارتفع صافي الدخل كنسبة من املبيعات من 9,3% إلى %10,4.

تحليل المبيعات  1-9
جدول 83: تحليل المبيعات

ازدادت املبيعات املوحدة من 296,1 مليون ريال في 2010م إلى 336,9 مليون ريال في 2011م. وكان منو املبيعات في جميع الشركات الثالث مدفوعًا بالزيادة في أسعار 

املبيعات مع زيادة في حجم املبيعات لدى تكوين )املعروفه سابقًا بالستيكو(، وتراجع في حجم املبيعات لدى ألتراباك، واستقرار في حجم املبيعات لدى ساف، حيث أن القدرة 

اإلنتاجية متثل حاليًا عاماًل معوقًا رئيسيًا. وبانتظار رفع الطاقة اإلنتاجية )للمزيد من املعلومات الرجاء مراجعة قسم 5-2 »اخلطط املستقبلية«(، تقوم استراتيجية ساف على 

استهداف هامش ربح أعلى، وينعكس ذلك في ارتفاع هامش الربح للكيلو غرام من 1,64 ريال إلى 1,88 ريال.

تأثرت مبيعات الشركات الثالثة في 2011م باالرتفاع احلاد في أسعار املواد اخلام، والذي يتم حتميله للعمالء في النهاية بعد فترة من التأخر )حوالي ثالثة أشهر( مما يسبب 

تراجعًا مؤقتًا في الهوامش.

جدول 84: تحليل مبيعات المجموعة بحسب المنتج

كان النمو في املبيعات من جميع الفئات مدفوعًا بالزيادة في أسعار املبيعات مع زيادة في حجم مبيعات قوالب السكب بالنفخ، وقوالب السكب باحلقن. لتعويض التراجع في 

املجاالت األخرى.

الزيادة في مبيعات الناقد )النفايات( الناشئ بشكل رئيسي عن ساف، كان بسبب االرتفاع في أسعار املبيعات املتحققة من حجم مبيعات مشابهة، حيث أن الناقد متثل بشكل 

رئيسي بقايا املنتجات الطبية والصحية. لذا فإن اإلرتفاع في قيمة املواد اخلام يؤدي الى ارتفاع في قيمة الناقد.

* التغليف البالستيكي الكامل يشمل جميع منتجات التغليف البالستيكية اجلاهزة لالستخدام النهائي مبا فيها املنتجات املصنعة من خالل عمليات التشكيل احلراري واإلنتاج بالنفخ واحلقن
)PET Preforms( التغليف البالستيكي اجلزئي يشمل مواد التغليف البالستيكي اجلزئية االستخدام مثل لفات البولي ستايرين ومصغرات القوارير **
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جدول 85: مبيعات التصدير مقابل المبيعات المحلية

ارتفعت أسعار البيع بفعل ارتفاع تكاليف املواد في جميع األسواق، وزيادة حجم مبيعات ألتراباك في اململكة عادلت انخفاض حجم مبيعاتها في منطقة الشرق األوسط.

جدول 86: الصادرات )المبيعات الدولية(

املصدر: تقارير اإلدارة

املصدر: تقارير اإلدارة

الستة أشهر  المنتهية في 30 يونيو

2011 مراجعة2010 مراجعةبآالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

2010-2011م

33,0%125,895167,406المبيعات المحلية

1,4%176,135178,685مبيعات التصدير
55,2%)9,197()5,927(استبعادات*

13,8%296,103336,894اإلجمالي

الستة أشهر  المنتهية في 30 يونيو

2011 مراجعة2010 مراجعةبآالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

2010-2011م

)2,4%(85,46583,440الشرق األوسط

)2,8%(7,0676,867الواليات المتحدة األمريكية

8,1%62,06567,112آسيا

2,0%6,0146,134أوروبا

)2,5%(15,52415,132أفريقيا

1,4%176,135178,685اإلجمالي

* متثل مبيعات ألتراباك إلى تكوين
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املصدر: تقارير اإلدارة

الستة أشهر  المنتهية في 30 يونيو

2011 مراجعة2010 مراجعةبآالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

2010-2011م

المبيعات

20,0%86,659104,014تكوين )المعروفه سابقًا بالستيكو( 

10,0%87,75896,525ألتراباك

14,1%127,613145,552ساف
55,2%)9,197()5,927(االستبعادات*

13,8%296,103336,894اإلجمالي

الستة أشهر  المنتهية في 30 يونيو

2011 مراجعة2010 مراجعةبآالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

2010-2011م

إجمالي الربح / )الخسارة(

1,2%18,13218,350تكوين )المعروفه سابقًا بالستيكو( 

)16,4%(17,83414,906ألتراباك

13,9%23,76727,062ساف

1,0%59,73260,318اإلجمالي

تحليل مبيعات وإجمالي ربح المجموعة - بحسب الشركة  2-9

جدول 87: تحليل مبيعات وإجمالي ربح المجموعة - بحسب الشركة

زاد الربح اإلجمالي من 59,7 مليون ريال في 2010م إلى 60,3 مليون ريال في 2011م.

زاد الربح اإلجمالي لدى تكوين )املعروفه سابقًا بالستيكو(  من 18,1 مليون في 2010م إلى 18,4 مليون في 2011م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى منو حجم املبيعات وبشكل 

محدد في القوالب املسكوبة بالنفخ واحلقن، فيما حتسنت هوامش التصنيع للكيلوغرام.

تراجع الربح اإلجمالي لدى ألتراباك من 17,8 مليون ريال في 2010م إلى 14,9 مليون ريال في 2011م بسبب انخفاض أحجام التصدير إلى منطقة الشرق األوسط. وقد 

تراجعت هوامش الوحدات قلياًل مع ارتفاع تكاليف املواد بسبب التباطؤ في تضمني هذه الزيادات في أسعار املبيعات.

زاد الربح اإلجمالي لدى ساف من 23,8 مليون ريال في 2010م إلى 27,1 مليون ريال في 2011م بسبب زيادة هوامش الوحدات، مع استقرار أحجام املبيعات املقيدة بالطاقة 

اإلنتاجية.
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تكلفة المبيعات  3-9

جدول 88: تكلفة المبيعات

تتكون تكلفة املبيعات بشكل رئيسي من تكاليف املواد التي متثل ما يزيد عن 80% من اإلجمالي، والتي تعتمد بشكل رئيسي على التقلبات في أسعار املواد اخلام، التي ارتفعت 

بشكل كبير في 2011م.

ازدادت مصاريف االستهالك خالل الفترة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إضافة خط إنتاج جديد لدى ألتراباك.

وارتفعت التكاليف األخرى املباشرة بشكل كبير بسبب الصيانة املخططة لدى ساف.

املصدر: تقارير اإلدارة

الستة أشهر  المنتهية في 30 يونيو

2011 مراجعة2010 مراجعةبآالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

2010-2011م

المواد

28,9%55,81371,966تكوين )المعروفه سابقًا بالستيكو( 

17,5%62,37673,265ألتراباك

15,7%78,49790,817ساف

55,2%)9,197()5,927(االستبعادات

18,9%190,759226,851إجمالي تكلفة المواد

6,6%10,80711,525الرواتب والمزايا

5,0%20,08321,092االستهالك

16,2%14,72217,108المرافق والصيانة وغيرها

17,0%236,371276,576إجمالي تكلفة المبيعات

كنسبة )%( من إجمالي تكلفة المبيعات

82,0%80,7%المواد

4,2%4,6%الرواتب والمزايا

7,6%8,5%االستهالك

6,2%6,2%المرافق والصيانة وغيرها
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مصاريف البيع والتوزيع  4-9

جدول 89: مصاريف البيع والتوزيع

المصاريف العمومية واإلدارية  5-9

جدول 90: المصاريف العمومية واإلدارية

تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من تكاليف املوظفني والنقل والدعاية واإلعالن، وقد انخفضت من 7,6 مليون ريال في 2010م إلى 6,8 مليون ريال في 2011م، 

مع تراجع كبير في تكاليف النقل، وخصوصًا لدى ألتراباك، مبوازاة االنخفاض في مبيعات التصدير.

تتكون املصاريف العمومية واإلدارية بشكل رئيسي من تكاليف املوظفني، واملصاريف املكتبية وغيرها، وقد تراجعت من 12,3 مليون ريال إلى 10,9 مليون ريال، ويعود ذلك  بسبب 

رئيسي إلى استبعاد مصاريف من مجموعة العثمان.

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م

الستة أشهر  المنتهية في 30 يونيو

2011 مراجعة2010 مراجعةبآالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

2010-2011م

3,4%2,2232,300التكاليف المتعلقة بالموظفين

)21,8%(4,4693,496النقل

81,6%92االستهالك

1,035٫2%34385الدعاية واإلعالن

)23,9%(5139اإلصالحات والصيانة

)30,7%(862598أخرى

)10,8%(7,6496,819اإلجمالي

مصاريف البيع والتوزيع
 2,0%2,6%كنسبة )%( من المبيعات

الستة أشهر  المنتهية في 30 يونيو

2011 مراجعة2010 مراجعةبآالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

2010-2011م

7,4%4,7805,134التكاليف المتعلقة بالموظفين

)16,3%(306256االستهالك

39,7%91127اإلصالحيات والصيانة

11,6%2,0452,282المصاريف المكتبية

)11,1%(272241المصاريف المهنية وغيرها

32,6%201267السفر والضيافة

)44,7%(4,6992,597غير ذلك، صافي

)12,0%(12,39310,904اإلجمالي

المصاريف العمومية واإلدارية
3,2%4,2%كنسبة )%( من المبيعات
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البحث والتطوير  6-9

جدول 91: مصاريف البحث والتطوير

االستهالك  7-9

يتكون االستهالك من البنود التالية خالل الفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م.

جدول 92: االستهالك

تتعلق مصاريف البحث والتطوير فقط بشركة ساف. وتتكون هذه املصاريف من جتارب تشمل تطوير عمليات مواد غير منسوجة جديدة، وإنتاج أقمشة غير منسوجة حسب 

طلبات العمالء. وقد تراجعت هذه التكاليف من 1,5 مليون ريال إلى 0,2 مليون ريال بسبب اكتمال برنامج بحث وتطوير رئيسي خالل عام 2010م.

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م

الستة أشهر  المنتهية في 30 يونيو

2011 مراجعة2010 مراجعةبآالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

2010-2011م
)85,6%(1,027148المواد

)92,3%(514مصاريف الموظفين
)87,7%(35944المصاريف غير المباشرة

)100,0%(-50أخرى
)86,8%(1,487196اإلجمالي

مصاريف البحث والتطوير
0,1%0,5%كنسبة )%( من المبيعات
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الستة أشهر  المنتهية في 30 يونيو

2011 مراجعة2010 مراجعةبآالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

2010-2011م
23,3%8461,044األراضي والمباني

4,7%18,94219,833المصنع واآلالت والمعدات
)25,3%(219164سيارات

)18,6%(391318أثاث
4,7%20,39821,358اإلجمالي

كنسبة )%( من اإلجمالي

4,9%4,1%األراضي والمباني

92,9%92,9%المصنع واآلالت والمعدات

0,8%1,1%سيارات

1,5%1,9%أثاث



قائمة المركز المالي  8-9
يظهر اجلدول التالي قائمة املركز املالي املوحدة كما في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م:

جدول 93: قائمة المركز المالي

زادت األصول اإلجمالية من 733,8 مليون ريال في يونيو 2010م إلى 779,5 مليون ريال كما في يونيو 2011م، حيث زادت األصول املتداولة من 356,2 مليون ريال إلى 412,1 

مليون ريال، فيما انخفضت األصول غير املتداولة من 377,6 مليون ريال في 30 يونيو 2010م إلى 367,4 مليون ريال في 30 يونيو 2011م.

ويعزى السبب الرئيسي لزيادة األصول املتداولة إلى زيادة املخزون والذمم املدينة.

انخفضت املطلوبات اإلجمالية من 429,9 مليون ريال كما في 30 يونيو 2010م إلى 401,2 مليون ريال كما في 30 يونيو 2011م، مما يعكس انخفاض القروض.

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م

بآالف الرياالت السعودية
30 يونيو 2010م 

مراجعة
30 يونيو 2011م 

مراجعة
الموجودات

الموجودات المتداولة

28,59423,664نقدية وما في حكمها

146,295165,517مدينون

31,79524,228مستحق من أطراف ذات عالقة

124,547170,934المخزون

24,95827,752مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

356,189412,095إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

369,386362,093الممتلكات واآلالت والمعدات

8,2365,344موجودات غير ملموسة

--استثمارات

377,622367,438إجمالي الموجودات غير المتداولة

733,811779,532إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة

140,967118,067قروض قصيرة األجل

63,67682,632الجزء المتداول من الدين متوسط وطويل األجل

69,57775,456دائنون

2,0512,122المستحق لألطراف ذات العالقة

24,24719,678مستحقات ومطلوبات أخرى

300,518297,955إجمالي المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

125,19598,392الديون متوسطة وطويلة األجل

4,2254,803تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

129,420103,195إجمالي المطلوبات غير المتداولة

429,938401,150إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

33,675300,000رأس المال

-266,325الزيادة المقترحة في رأس المال

7,819-االحتياطي النظامي

3,87370,563أرباح مبقاة

303,873378,382إجمالي حقوق المساهمين

733,811779,532إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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األصول الثابتة  9-9

جدول 94: الممتلكات واآلالت والمعدات – صافي القيمة الدفترية 

تشتمل املمتلكات واآلالت واملعدات لدى املجموعة بشكل رئيس على املصانع واآلالت.

جدول 95: إضافات الممتلكات واآلالت والمعدات

اإلضافات الرئيسية للممتلكات واآلالت واملعدات خالل الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2011م هي األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التي متثل زيادة في القدرة اإلنتاجية ملصنع 

ساف، وتركيب خطوط إنتاج جديدة لدى تكوين )املعروفه سابقًا بالستيكو(. وفي الفترة املقابلة من 2010م، كانت اإلضافات الرئيسية تتعلق مبرافق إنتاج جديدة لدى ألتراباك 

ومرافق تخزين لدى تكوين.

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م

30 يونيو 2010م           30 يونيو 2011م

مراجعةمراجعةبآالف الرياالت السعودية

302,538282,360المصنع واآلالت والمعدات

47,74456,988المباني

2,6261,596تركيبات األثاث والمعدات المكتبية

1,122939سيارات

15,35620,209أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

369,386362,093اإلجمالي

                                                                                                                                                    كنسبة من إجمالي الممتلكات والمصانع والمعدات

78,0%81,9%المصانع واآلالت والمعدات

15,7%12,9%المباني

0,4%0,7%تركيبات األثاث والمعدات المكتبية

0,3%0,3%سيارات

5,6%4,2%أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

30 يونيو 2010م           30 يونيو 2011م

مراجعةمراجعةبآالف الرياالت السعودية
2,204232المصانع واآلالت والمعدات

19959المباني

1,15622تركيبات األثاث والمعدات المكتبية

--سيارات

14,71322,128أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

18,27222,441اإلجمالي
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رأس المال العامل  10-9

جدول 96: رأس المال العامل

ميثل رأس املال العامل الفرق بني املوجودات املتداولة واملطلوبات املتداولة )باستثناء أرصدة النقدية(. 

وقد زاد رأس املال العامل خالل الفترة بسبب يعود أساسًا إلى الزيادة في املخزون والذمم املدينة وانخفاض القروض.

مدينون  11-9

زادت احلسابات املدينة من 146,3 مليون ريال في 30 يونيو 2010م إلى 165,5 مليون ريال في 30 يونيو 2011م مما يعكس ارتفاع أسعار املبيعات في النصف األول من 

2011م. وبالنسبة ملعدل التحصيالت، الذي يقاس على أساس نسبة املبيعات القائمة ملدة ستة أشهر في نهاية الفترة، فقد ظل ثابتًا عند 90 يومًا.

المستحق من أطراف ذات عالقة  12-9

انخفضت املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة من 31,8 مليون ريال في 30 يونيو 2010م إلى 24,2 مليون ريال في 30 يونيو 2011م، وميثل هذا الرصيد أساسًا مبالغ 

املتاجرة الناشئة عن مبيعات تكوين )املعروفه سابقًا بالستيكو(  إلى ندى، وانخفضت نظرًا ألن العالقة قد انتقلت كي تكون على أسس جتارية مفتوحة.

من العالقة«  ذات  »األطراف  قسم  راجع   فضاًل  العمليات،  هذه  طبيعة  حول  املعلومات  من  وملزيد  العالقة.  ذات  األطراف  من  املستحقة  املبالغ  أدناه  اجلدول   ويظهر 

نشرة اإلصدار هذه.

جدول 97: المستحق من األطراف ذات العالقة

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م

املصدر: تقارير اإلدارة

30 يونيو 2010م           30 يونيو 2011م
مراجعةمراجعةبآالف الرياالت السعودية

146,295165,517مدينون

31,79524,228مستحق من أطراف ذات عالقة

124,547170,934مخزون

24,95827,752مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

327,595388,431الموجودات التجارية المتداولة

)118,067()140,967(قروض قصيرة األجل

)82,632()63,676(الجزء المتداول من الديون متوسطة وطويلة األجل

)75,456()69,577(دائنون

)2,122()2,051(مستحق ألطراف ذات عالقة 

)19,678()24,247(دائنون آخرون ومطلوبات مستحقة

)297,955()300,518(المطلوبات التجارية المتداولة

27,07790,475إجمالي رأس المال العامل

30 يونيو 2010م           30 يونيو 2011م

مراجعةمراجعةالعالقةبآالف الرياالت السعودية

654440المساهم الرئيسيمجموعة العثمان القابضة

31,03023,783شركة شقيقةندى

-34شركة شقيقةإيمكو

591شركة شقيقةشركة أنظمة حلول األعمال االستراتيجية

184أخرى

31,79524,228اإلجمالي
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المخزون  13-9

زادت مستويات املخزون من 124,5 مليون ريال في 30 يونيو 2010م إلى 170,9 مليون ريال في 30 يونيو 2011م، أي بزيادة وقدرها 46,4 مليون ريال، حيث زادت البضائع 

تامة الصنع مبقدار 19,7 مليون ريال فيما زادت البضائع اخلام وعبوات التغليف مبقدار 18,5 مليون ريال.

يقاس معدل فترة املخزون كنسبة من مبيعات ستة أشهر في املخزون بنهاية الفترة، وزادت من 95 يومًا إلى 113 يومًا، باملقارنة مع 115 في 31 ديسمبر 2010م. وكانت 

الزيادة ناجمة عن ارتفاع مستويات املخزون في تكوين )املعروفه سابقًا بالستيكو(  وألتراباك، وتعكس ارتفاع تكاليف املواد وزيادة البضائع تامة الصنع، حيث أن تراجع أحجام 

املبيعات يعطي فرص لبناء املخزون قبل موسم ذروة املبيعات.

المصاريف المدفوعة مقدمًا واألرصدة المدينة األخرى  14-9

زادت املصاريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات األخرى من 25,0 مليون ريال في 30 يونيو 2010م إلى 27,8 مليون ريال في 30 يونيو 2011م. وتشمل املصاريف املدفوعة مقدمًا 

واملوجودات األخرى خصومات البيع من سابك، وهي املورد الرئيسي للمجموعة، والتكاليف التي مت تكبدها فيما يتعلق باالكتتاب العام األولي املقترح )حيث يتم جتميع مصاريف 

االكتتاب في بند املصاريف املدفوعة مقدمًا في امليزانية وسيتم خصم مصاريف االكتتاب من متحصالت االكتتاب التي سيحصل عليها املساهمون البائعون( واألرصدة املدينة 

في دفتر الذمم الدائنة.

القروض قصيرة األجل  15-9

جدول 98: القروض قصيرة األجل

للمجموعة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع البنوك التجارية احمللية تتكون من حسابات مكشوفة، قروض قصيرة األجل وقروض دوارة، وخطابات اعتماد وضمان. وحتمل القروض 

الشريعة  بالكامل مع  التسهيالت متوافقة  السائدة في السوق، وهي مضمونة بضمانات شخصية من املساهمني، وهذه  التسهيالت مصاريف متويل باألسعار  مبوجب هذه 

اإلسالمية.

دائنون  16-9

ارتفعت الذمم الدائنة من 69,6 مليون ريال في 30 يونيو 2010م إلى 75,5 مليون ريال في 30 يونيو 2011م، وتظل سابك هي املورد الرئيسي للمجموعة.

وقد انخفض معدل فترة الذمم الدائنة كنسبة من تكلفة املبيعات القائمة لستة أشهر بنهاية الفترة من 55 يومًا إلى 50 يومًا.

مستحق إلى األطراف ذات العالقة  17-9

جدول 99: المستحق إلى األطراف ذات العالقة

حافظت املبالغ املستحقة لألطراف ذات العالقة على ثباتها عند 2,1 مليون ريال في كل من 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م. ومتثل املصاريف املستحقة لشركة العثمان 

القابضة، مصاريف تأسيس املركز الرئيسي لشركة تكوين التي دفعتها شركة العثمان القابضة.

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م

املصدر: تقارير اإلدارة

30 يونيو 2010م           30 يونيو 2011م

مراجعةمراجعةبآالف الرياالت السعودية

2,1352,015حسابات مكشوفة لدى البنوك

138,832116,052قروض قصيرة األجل
140,967118,067اإلجمالي

30 يونيو 2010م           30 يونيو 2011م

مراجعةمراجعةالعالقةبآالف الرياالت السعودية

140239المساهم الرئيسيمجموعة العثمان القابضة

4187شركة شقيقةشركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة

1,0161,503شركة شقيقةشركة ندى
877191شركة شقيقةشركة أنظمة حلول األعمال االستراتيجية

142شركة شقيقةأخرى )شركة العثمان للتسويق الصناعي(
2,0512,122اإلجمالي
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مطلوبات ومستحقات أخرى  18-9

انخفضت مطلوبات ومستحقات أخرى من 24,2 مليون ريال في 30 يونيو 2010م إلى 19,2 مليون ريال في 30 يونيو 2011م. وتضمن أرقام 2010م توزيعات أرباح بقيمة 

4,3 مليون ريال مستحقة على ساف.

ديون متوسطة وطويلة األجل  19-9

جدول 100: ديون متوسطة وطويلة األجل

قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

أبرمت املجموعة اتفاقيات قروض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي مببلغ 155,1 مليون ريال لتمويل إنشاء مرافق صناعية لتكوين )املعروفه سابقًا بالستيكو(، وساف، 

وألتراباك، منها 88,6 مليون ريال كانت قائمة في يونيو 2011م )و110,4 مليون ريال كانت قائمة في يونيو 2010م(. وقد مت تأجيل رسوم تقييم القرض البالغة 10,4 مليون 

ريال ويجري إطفاؤها على امتداد مدة القروض. وقد مت ضمان القروض برهن على مصانع ومعدات تكوين )املعروفه سابقًا بالستيكو(  وساف وألتراباك.

القروض التجارية

أبرمت الشركة العديد من اتفاقيات القروض متوسطة وطويلة األجل بقيمة 190,3 مليون ريال مع البنوك التجارية احمللية لتمويل املصاريف الرأسمالية ورأس املال العامل، منها 

92,4 مليون ريال كانت قائمة كما في 30 يونيو 2011م )فيما كانت 78,5 مليون ريال قائمة كما في 30 يونيو 2010م(. وهذه القروض مضمونة بواسطة ضمانات شخصية 
من قبل املساهمني، ويحتسب عليها مصاريف متويل حسب املعدالت السائدة في السوق.

اشتملت قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي والقروض التجارية على أحكام وتعهدات تقتضي احلفاظ على نسب مالية معينة.

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م

30 يونيو 2010م           30 يونيو 2011م
مراجعةمراجعةبآالف الرياالت السعودية

110,37488,600قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

78,49792,424قروض تجارية

188,871181,024اإلجمالي

)82,632()63,676(الجزء المتداول

125,19598,392اإلجمالي
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قوائم التدفقات النقدية  20-9

9-20-1 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

جدول 101: التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

كانت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية موجبة خالل الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م، حيث نشأت الزيادات من حتسن أداء التجارة الذي 

زاد عن متطلبات رأس املال العامل.

9-20-2 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

جدول 102: التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

يشتمل صافي النقدية من األنشطة االستثمارية أساسًا على املصاريف الرأسمالية.

البنود الرئيسية للمصروفات في النصف األول من 2011م هي إضافة طاقة إنتاجية جديدة لعمليات السكب احلراري لدى تكوين )املعروفه سابقًا بالستيكو(، وبدء تركيب خط 

إنتاجي جديد لدى ساف. وشكلت مشتريات املمتلكات واآلالت واملعدات في الفترة املنتهية في 30 يونيو 2010م بشكل رئيسي خط إنتاجي إضافي لدى ألتراباك وزيادة املرافق 

التخزينية لدى تكوين )املعروفه سابقًا بالستيكو(. 

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2010مبآالف الرياالت السعودية
مراجعة

2011م
مراجعة

33,53937,363صافي الدخل قبل الزكاة

تعديل ألجل

23,14222,801االستهالك واإلطفاء

4,8693,997أعباء التمويل

612702تعويضات نهاية الخدمة

)39(85)الكسب(/ الخسارة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

-894شطب ممتلكات وآالت ومعدات

التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)28,467()23,584(مدينون، مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

)19,408()14,081(مخزون

292)7,133(دائنون، ذمم دائنة ومصاريف مستحقة أخرى

18,34317,242نقدية من األنشطة التشغيلية

)4,429()6,691(أعباء تمويل مدفوعة

)455()354(تعويضات نهاية خدمة مدفوعة

)4,137()2,336(زكاة مدفوعة

8,9638,220صافي النقدية من المصاريف التشغيلية
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الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2010مبآالف الرياالت السعودية
مراجعة

2011م
مراجعة

)22,441()18,272(شراء ممتلكات ومعدات

9959متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)22,382()18,173(صافي النقدية من المصاريف االستثمارية



ارتفع صافي الدخل من 51,3 مليون ريال في التسعة أشهر من عام 2010م إلى 53,3 مليون ريال في 2011م، مما يعكس التحسن املستمر في أداء املجموعة.

9-20-3 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

جدول 103: التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

حتسنت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية من سالب 9,4 مليون ريال خالل الفترة املنتهية في 30 يونيو 2010م إلى موجب 16,5 مليون ريال خالل الفترة املنتهية في 30 

يونيو 2011م، والسبب الرئيسي لذلك يعود لسداد قروض قصيرة وطويلة األجل.

الزكاة  21-9

حيث أن شركات املجموعة مسجلة في اململكة العربية السعودية فهي تخضع للزكاة حسب أنظمة ولوائح مصلحة الزكاة وضريبة الدخل في اململكة. وتقوم كل شركة بتقدمي 

إقراراتها الزكوية بشكل منفصل.

مكونات الوعاء الزكوي

تتألف املكونات الرئيسية للوعاء الزكوي لكل منشأة من حقوق امللكية والقروض متوسطة وطويلة األجل واملخصصات في بداية العام وصافي الدخل املعدل ناقص احلسومات 

اخلاصة بصافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات وبعض البنود األخرى. 

ملخص النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011م  22-9

9-22-1 قائمة الدخل

يلخص اجلدول التالي القوائم املالية املوحدة للتسعة أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2010م و30 سبتمبر 2011م.

جدول 104: قائمة الدخل

املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترتني املنتهيتني في 30 يونيو 2010م و30 يونيو 2011م

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2010مبآالف الرياالت السعودية
مراجعة

2011م
مراجعة

17,933)5,382(التغيير في القروض قصيرة األجل

33,000-متحصالت من القروض المتوسطة والطويلة األجل

)34,391()3,969(سداد قروض متوسطة وطويلة األجل

16,542)9,351(صافي النقدية من األنشطة التمويلية

املصدر: القوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2011م

التسعة أشهر  المنتهية في 30 سبتمبر

2011 م2010 مبآالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

2010-2011م
14٫3%461,125527,292المبيعات

18٫9%)433,552()364,821(تكلفة المبيعات
)2٫7%(96,30493,740إجمالي الربح

)79٫0%()337()1,611(مصاريف البحث والتطوير
)6٫9%()10,773()11,575(مصاريف البيع والتوزيع

3٫8%)18,115()17,450(المصاريف العمومية واإلدارية
)1٫8%(65,66864,515دخل التشغيلي
)6٫6%()8,449()9,041(تكلفة التمويل

)57٫4%(1,643700ايرادات أخرى
)2٫7%(58,26956,766صافي الدخل قبل الزكاة

)49٫9%()3,477()6,939(الزكاة
3٫8%51,33053,289صافي الربح قبل الزكاة

نقطة أساسمؤشرات األداء الرئيسية
)3٫1(17٫8%20٫9%الهامش اإلجمالي

)2٫0(12٫2%14٫2%دخل العمليات كنسبة )%( من المبيعات
)1٫1(5٫5%6٫6%مصاريف العمليات كنسبة )%( من المبيعات

)1٫0(10٫1%11٫1%صافي الدخل كنسبة )%( من المبيعات
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9-22-2 قائمة المركز المالي

يظهر اجلدول التالي قائمة املركز املالي املوحدة كما في 30 سبتمبر 2010م و30 سبتمبر 2011م:

جدول 105: قائمة المركز المالي

املصدر: القوائم املالية املفحوصة 30 سبتمبر 2011م

30 سبتمبر 2011م30 سبتمبر 2010مبآالف الرياالت السعودية

الموجودات
الموجودات المتداولة

12,51036,169نقدية وما في حكمها مدينون
181,333200,815مدينون

133,394154,885المخزون
26,52231,828مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

353,758423,697إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة

364,600358,187الممتلكات واآلالت والمعدات
7,5125,887موجودات غير ملموسة

--استثمارات
372,112364,074إجمالي الموجودات غير المتداولة

725,870787,771إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة
134,255107,397قروض قصيرة األجل

62,31981,523الجزء المتداول من الدين متوسط وطويل األجل
96,952109,808دائنون ومطلوبات أخرى

293,526298,727إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

103,76287,250الديون متوسطة وطويلة األجل
4,4645,303تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

108,22692,553إجمالي المطلوبات غير المتداولة
401,752391,280إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
33,675300,000رأس المال

-266,325الزيادة المقترحة في رأس المال
2,4589,630االحتياطي النظامي

21,66186,860أرباح مبقاة
324,118396,490إجمالي حقوق المساهمين

725,870787,771إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

زادت األصول اإلجمالية من 725,9 مليون ريال في 30 سبتمبر 2010م إلى 787,8 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2011م، حيث زادت األصول املتداولة من 353,8 مليون 

ريال إلى 423,7 مليون ريال، فيما انخفضت األصول غير املتداولة من 372,1 مليون ريال في 30 سبتمبر 2010م إلى 364,1 مليون ريال في 30 سبتمبر 2011م.
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10. سياسة توزيع األرباح

تنوي الشركة توزيع أرباح على املساهمني من أجل تعظيم قيمة العائد في الشركة وذلك مبا يتالءم مع أرباح الشركة ووضعها املالي وحالة السوق واملناخ االقتصادي العام 

وغير ذلك من العوامل، مبا في ذلك مدى احلاجة إلعادة استثمار تلك األرباح واحتياجات الشركة الرأسمالية، باإلضافة إلى التوقعات املستقبلية للنشاط االقتصادي، وكذلك أية 

اعتبارات قانونية ونظامية أخرى. وسوف توزع األرباح بالريال السعودي.

وبالرغم من أن الشركة تعتزم توزيع األرباح على املساهمني سنويًا، إال أن الشركة ال تعطي أي تأكيد بدفع تلك األرباح أو أي تأكيد بشأن قيمة األرباح املزمع توزيعها في أي 

سنة من السنوات. وجتدر اإلشارة إلى أن توزيع األرباح يخضع لشروط معينة وردت في النظام األساسي للشركة.

كما تستحق األسهم املطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلن توزيعها الشركة بعد اكتمال عملية االكتتاب العام في األسهم املطروحة والسنوات املالية التي تليها.

وفيما يلي جدول يوضح األرباح املوزعة في األعوام السابقة:

جدول  106: األرباح الموزعة في األعوام المالية السابقة )بالريال السعودي( :

األرباح الموزعة  )بالريال السعودي(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

200817,370,000 م

200927,339,000 م

20108,000,000 م*

201130,000,000 م

املصدر: اإلدارة

* مالحظة : مت توزيع 8 مليون ريال سعودي كأرباح خالل عام 2010 من قبل تكوين )املجموعة( وتنقسم إلى 3,680,000 ريال سعودي مت توزيعها ملساهمي تكوين و 4,320,000 ريال سعودي ملساهمني آخرين في ساف.
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املصدر: القوائم املالية االفتراضية املوحدة املراجعة والقوائم املالية املراجعة

11. الرسملة والمديونية   

ويوضح اجلدول أدناه رسملة الشركة كما في  31 ديسمبر 2008 و 2009 و2010م، وينبغي أن يقرأ هذا اجلدول جنبًا إلى جنب مع البيانات املالية والقوائم املالية االفتراضية 

املوحدة املراجعة والقوائم املالية املراجعة للشركة مبا فيها من إيضاحات مرفقة )راجع ملحق 1 »تقرير مراجعي احلسابات«(.

جدول 107: الرسملة و المديونية للشركة كما في 31 ديسمبر من أعوام  2008م و 2009م و2010م:

تؤكد الشركة بأنه ال يوجد لها أي رأس مال وال ألي شركة تابعة لها مشمول بحق خيار. ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه اليوجد أية أدوات دين و بأن الشركة متتلك رأس 

مال عامل يكفي مدة اثنى عشر شهرًا تلي تاريخ نشرة اإلصدار هذه.

هذا  ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال توجد نّية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة النشاط وأن أعمال الشركة لم تتوقف بشكل ميكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا 

على الوضع املالي خالل االثني عشر شهرًا املاضية. باإلضافة إلى ذلك لم يحدث أي تغيير مادي سلبي على الوضع املالي أو التجاري للشركة خالل السنتني املاليتني اللتني 

سبقتا سنة اإلدراج وخالل الفترة من تاريخ نهاية املدة املغطاة في تقرير املراجع القانوني إلى تاريخ اعتماد واملوافقة على نشرة اإلصدار هذه. 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 ديسمبر 

2008م
)مراجعة افتراضية(

كما في 31 ديسمبر 
2009م

)مراجعة افتراضية(

كما في 31 ديسمبر 2010م
 )مراجعة(

المطلوبات

304,505299,478267,616المطلوبات المتداولة

149,720138,937118,440المطلوبات غير المتداولة

454,225438,415386,056إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

33,67533,675300,000رأس المال

9,92112,1564,301احتياطي نظامي

151,129166,77338,900أرباح مبقاة

-4,3204,320توزيعات أرباح مقترحة

-63,864-زيادة رأس مال مقترحة 

--43,246مساهمة من الشركاء

242,291280,788343,201إجمالي حقوق المساهمين 

إجمالي الرسملة )إجمالي المطلوبات + إجمالي 
حقوق المساهمين(

696,516719,203729,257
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12. استخدام متحصالت االكتتاب 

إن القيمة اإلجمالية ملتحصالت االكتتاب تبلغ 234 مليون ريال سعودي، سيدفع منها حوالي 21 مليون ريال سعودي كمصاريف للطرح والتي تشمل أتعاب املستشار املالي 

واملستشار القانوني لالكتتاب ومصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف اجلهات املستلمة وغيرها من املصاريف املتعلقة بالطرح، وسوف توزع صافي املتحصالت على املساهمني 

البائعني وفق نسبة ملكية كل مساهم بائع لألسهم املطروحة لالكتتاب، ولن تستلم الشركة أي من متحصالت االكتتاب.

سيدفع املساهمون البائعون رسوم تغطية االكتتاب ملتعهدي التغطية تتحدد بناء على إجمالي متحصالت االكتتاب. كذلك سوف يدفع املساهمون البائعون جميع التكاليف والرسوم 

واملصاريف املستحقة للمستشارين والبنوك، إضافة إلى تكاليف الطباعة واملصاريف األخرى املتعلقة باالكتتاب. وتقدر هذه التكاليف واملصاريف مبا فيها رسوم التعهد بالتغطية 

التي سيدفعها املساهمون البائعون بحوالي 21 مليون ريال سعودي.
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13. وصف األسهم  

رأس المال  1-13

حدد رأسمال الشركة مببلغ )300,000,000( ثالثمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى )30,000,000( سهمًا إسميًا متساوية القيمة، متثل القيمة اإلسمية لكل منها )10( 

عشرة رياالت سعودي وجميعها أسهم عادية.

زيادة وتخفيض رأس المال  2-13

ينص نظام الشركة األساسي في بنوده على إمكانية زيادة رأس املال، بعد التثبت من اجلدوى االقتصادية، واستصدار موافقة اجلهات املختصة، مرة واحدة، أو عدة مرات، عن 

طريق إصدار أسهم جديدة، بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية. بشرط أن يكون رأس املال األصلي قد دفع بالكامل، ومبراعاة ما يقضي به نظام الشركات وذلك بقرار من 

اجلمعية العامة غير العادية. ويعني القرار طريقة زيادة رأس املال ويكون للمساهمني أولوية االكتتاب في األسهم اجلديدة النقدية. وتوزع تلك األسهم اجلديدة على املساهمني 

األصليني الذين أبدوا رغبتهم في االكتتاب بنسب ما ميلكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة ويوزع الباقي من األسهم 

اجلديدة على املساهمني األصليني الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما ميلكون من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة ويطرح ما 

تبقى الحقًا لالكتتاب العام.

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غير العادية، بناًء على مبررات مقبولة، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها، أو إذا منيت 

الشركة بخسائر. وال يصدر القرار إال بناء على تقرير مراقب احلسابات عن األسباب املوجبة له، وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض على هذه االلتزامات، ومبراعاة 

ما يقضي به نظام الشركات. ويبني القرار طريقة هذا التخفيض، وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس مال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنني إلى إبداء اعتراضاتهم عليه 

خالل ستني )60( يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في املدينة التي يقع فيها املركز الرئيسي للشركة. فإذا اعترض أحد الدائنني، وقدم إلى الشركة 

مستنداته في امليعاد املذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل، أو أن تقدم ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجاًل.  

األسهم  3-13

تكون أسهم الشركة إسمية، وال يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية وإمنا يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه احلالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى 

االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى. والسهم غير قابل للتجزئة فإذا متلكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال احلقوق املختصة 

بالسهم، ويكون هؤالء األشخاص مسؤوليني بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

نقل ملكية األسهم  4-13

يخضع نقل ملكية األسهم للقواعد واللوائح املنظمة للشركات املدرجة ضمن »تداول«. ويعتبر نقل امللكية خالف ذلك الغيًا. وسيخضع املساهمون البائعون لفترة حظر مدتها ستة 

أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول األسهم املطروحة في السوق، ويحظر عليهم خاللها التصرف بأي من األسهم التي ميلكونها.

حقوق المساهمين  5-13

لكل مساهم حائز على عشرين )20( سهمًا على األقل حق حضور اجلمعيات العمومية، باألصالة أو النيابة، وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس 

اإلدارة في حضور اجلمعية العامة. وحتسب األصوات في اجلمعيات العمومية العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في االجتماع. تصدر قرارات اجلمعية 

العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة في االجتماع.

كما تصدر قرارات اجلمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل 

الشركة قبل انقضاء املدة احملددة في نظامها أو باندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم 

املمثلة في االجتماع.

لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال اجلمعيات العمومية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب احلسابات ويجيب مجلس اإلدارة 

أو مراقب احلسابات على أسئلة املساهمني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع إحتكم إلى اجلمعية ويكون قرار 

اجلمعية في هذا الشأن نافذًا.

يعطي كل سهم حامله حقًا متساويًا في احلصول على نصيب من األرباح التي يقرر توزيعها. واحلق في احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق التصرف 

في األسهم، وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء املجلس. وال تعطي هذه األسهم حقًا باالسترداد.

الجمعية العامة للمساهمين   6-13

إن اجلمعية العامة متثل جميع املساهمني وتنعقد في املدينة التي يقع بها املركز الرئيسي للشركة ولكل مساهم حائز على عشرين سهم حق حضور اجلمعية، وللمساهم أن يوكل 

مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة في احلضور. وتختص اجلمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة- ما عدا تلك التي تختص بها اجلمعية العامة غير 

العادية – مثل تعديل النظام األساسي للشركة - ويجب أن تنعقد مرة واحدة على األقل كل سنة، وذلك في غضون ستة أشهر من انتهاء السنة املالية السابقة، ويجوز دعوة 

جمعيات عادية عامة أخرى خالل نفس السنة كلما دعت احلاجة إلى ذلك، طبقًا للنظام األساسي للشركة.
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أ - الدعوة لإلنعقاد

وتتم الدعوة لعقد اجلمعية العامة بدعوة من مجلس اإلدارة أو عندما يطلب مراجعو احلسابات أو عدد من املساهمني ميلكون ما ال يقل عن )5%( من رأس مال الشركة. وإذا لم 

تتم الدعوة لعقد اجلمعية العامة خالل شهر واحد من التاريخ احملدد النعقادها يجوز لوزارة التجارة والصناعة أن تطلب اجتماع اجلمعية العامة بناًء على طلب ما ال يقل عن 

)2%( من أسهم رأس املال الصادرة، أو بناء على قرار من وزارة التجارة والصناعة.

ب - النشر

ويتم نشر محضر اجتماع الدعوة النعقاد اجلمعية العامة في اجلريدة الرسمية، وصحيفة يومية توزع في املدينة التي يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي، قبل املوعد احملدد 

لالنعقاد بخمسة وعشرين يومًا على األقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول األعمال، وطاملا أن األسهم اسمية، فيجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور بخطابات 

مسجلة وترسل نسخة الدعوة وجدول األعمال إلى اجلهات املختصة بوزارة التجارة والصناعة خالل املدة احملددة للنشر.

ج - النصاب

ال يكون نصاب اجلمعية العامة العادية صحيحا اال اذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس املال على االقل فان لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع االول وجبت الدعوة الى 

اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يوما التالية لالجتماع السابق ويعتبر اإلجتماع الثاني صحيحًا، أي كان عدد األسهم املمثلة فيه، وال يكون نصاب اجلمعية العامة غير 

العادية صحيحا اال اذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس املال على االقل فان لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع االول وجبت الدعوة الى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني 

)30( يوما التالية لالجتماع السابق  و يكون االجتماع الثاني صحيحا اذا حضر عدد من املساهمني ميثل ربع رأس املال على االقل و تطبق على هذه اجلمعيات العادية و الغير 

العادية طرق النشر الواردة في الفقرة )ب( من املادة 6-13.

وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوًا آخر في حضور اجتماعات املجلس يتعني أن تكون اإلنابة وفقًا للضوابط اآلتية:

أ- اليجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.

ب- أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.

ج-ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب التصويت عليها.

وتصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين أو ممثليهم وفي حالة تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي فيه رئيس املجلس أو من ينيبه.

ويجوز ملجلس اإلدارة إصدار قراراته في حالة االستعجال بالتصويت املنفرد عليها من األعضاء بالبريد أو الفاكس أو البرق أو التلكس أو البريد اإللكتروني إال إذا طلب أحد 

األعضاء كتابة عقد إجتماع للمجلس للمداولة فيه، على أن يعرض القرار الصادر بهذه الطريقة على املجلس في أول إجتماع له إلقراره.

عند انعقاد اجلمعية العامة، يحرر كشف بأسماء املساهمني احلاضرين أو ممثليهم مع بيان عدد األسهم في حيازتهم وعدد األصوات املخصصة لها ويحق لكل ذي مصلحة 

اإلطالع على هذا الكشف.

يتم فقط مناقشة املسائل الواردة في جدول األعمال في اجتماع اجلمعية العامة. ولكل مساهم، حاضر أو مُمثل، حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول األعمال وتوجيه 

األسئلة بخصوصها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب احلسابات. ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب احلسابات على أسئلة املساهمني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة 

للضرر، وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى اجلمعية ويكون قرار اجلمعية بهذا الشأن نافذًا.

الزكاة  7-13

تستحق الزكاة على املساهمني وفقًا لألنظمة ذات الصلة املعمول بها في اململكة العربية السعودية. وتقتطع الشركة الزكاة املستحقة عليها من أرباحها الصافية قبل توزيعها.

صالحية األسهم وتصفية الشركة   8-13

صالحية األسهم مستمرة طيلة مدة الشركة، ومدة الشركة تسع وتسعون )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن حتويلها إلى شركة مساهمة، وتنقضي 

الشركة بانقضاء املدة احملددة لها وفقًا لهذا النظام أو وفقًا لألحكام املنصوص عليها في نظام الشركات. إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس املال، وجب على أعضاء 

مجلس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها املعني. وينشر قرار اجلمعية في جميع األحوال في اجلريدة الرسمية. عند انتهاء 

مدة الشركة أو في حالة حلها قبل األجل احملدد، تقرر اجلمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعني مصفي أو أكثر وحتدد صالحياتهم 

وأتعابهم. وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة. ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائمًا على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيني املصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها 

بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات املصفني. وُينشر قرار اجلمعية في جميع األحوال في اجلريدة الرسمية. 
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14. ملخص النظام األساسي 

اسم الشركة:  شركة تكوين املتطورة للصناعات، شركة مساهمة سعودية مقفلة

أغراض الشركة: تتمثل أغراض الشركة في اآلتي:
 )PET( إنتاج أغطية أكواب وقوارير متنوعة - قوارير وأكواب بالستيكية متنوعة - لفات بولي بروبلني - لفات بولي ستايرين - لفات ترفثاالت البولي إثيلني •  

• إنتاج القماش غير املنسوج واملصنع من مادة البولي بروبلني  

 )PET(  إنتاج مصغرات القوارير املصنعة من مادة ترفثاالت البولي إثيلني •  

المشاركة: يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمااًل شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على حتقيق 
أغراضها، ولها أن تتملك األسهم أو احلصص في هذه الشركات وأن تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها. كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات األخرى مبا ال يتجاوز عشرين باملائة )20%( من احتياطياتها احلرة وال يزيد على عشرة باملائة )10%( من رأس مال الشركة التي تشارك فيها، وأن ال يتجاوز إجمالي 

هذه املشاركات قيمة هذه اإلحتياطيات مع إبالغ اجلمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

المركز الرئيسي للشركة: يقع املركز الرئيسي للشركة في مدينة اخلبر باململكة العربية السعودية، ويجوز ملجلس اإلدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب أو توكيالت 
داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها.

مدة الشركة: مدة الشركة تسعة وتسعون )99( سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة باملوافقة على إعالن حتول الشركة، ويجوز دائمًا إطالة مدة الشركة بقرار 
تصدره اجلمعية العامة غير العادية.

رأس مال الشركة: حدد رأس مال الشركة مببلغ ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال مقسم إلى ثالثني مليون سهم )30,000,000( متساوية القيمة، تبلغ القيمة 
اإلسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية، كلها أسهم اسمية عادية تتمثل في رأس مال الشركة املدفوع عند التحول.  

تكوين مجلس اإلدارة:
تدار الشركة حاليًا من قبل مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء. وبذلك يكون مجلس اإلدارة للشركة مكونًا من السادة التالية أسماؤهم:

جدول 108: مجلس اإلدارة

مستقل / غير مستقلتنفيذي / غير تنفيذيالصفةأعضاء مجلس اإلدارة  

غير مستقلغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةعبد اهلل محمد العثمان

غير مستقلتنفيذيعضو مجلس اإلدارة عبد المحسن محمد العثمان

غير مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةخالد عبد الرحمن الراجحي

غير مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةجورجس الخوري أبراهام

مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة عبد العزيز صالح الربدي 

مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةموسى عبدالمحسن الموسى

مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةالدكتور/ سليمان عبد العزيز التويجري

وتنتهي عضوية املجلس بانتهاء مدته أو باستقالة العضو أو وفاته أو إذا أدين بجرمية مخلة بالشرف واألمانة، أو إذا حكم بإفالسه، أو أجرى ترتيبات أو صلح مع دائنيه، أو 

أصبح غير صالح لعضوية املجلس وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة.  

صالحيات مجلس اإلدارة: مع مراعاة االختصاصات املقرّرة للجمعية العمومية يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة كما يكون له في حدود 
إختصاصه أن يفّوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة وملجلس اإلدارة على سبيل املثال ال احلصر: رسم السياسة العامة للشركة مبا 

يّتفق مع أغراضها وحتقيق أهدافها وإجراء كافة التصرفات واملعامالت في حدود أغراض الشركة، توقيع كافة العقود باسم الشركة وإبرام الصلح والتسويات واملخالصات واإلبراء 

واإلستالم والتسليم والقبض والدفع وكافة اإلجراءات الشرعية والنظامية الالزمة لذلك، يكون ملجلس إدارة الشركة وفي احلاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من 

إلتزاماتهم طبقا ملا يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره ومراعاة الشروط التالية : 

)1( أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.

)2( أن يكون اإلبراء ملبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.

)3( اإلبراء حق للمجلس اليجوز التفويض فيه. 

ميثل مجلس اإلدارة الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام كتابات العدل وكافة فروعها واجلهات احلكومية واحملاكم الشرعية بكافة إختصاصاتها ودرجاتها واللجان القضائية وشبه 

القضائية وديوان املظالم والوزارات واملؤسسات والهيئات العامة والشركات واملؤسسات واللجان العليا واالبتدائية لتسوية اخلالفات العمالية وجلنة األوراق التجارية وجميع اللجان 

القضائية األخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية وأقسام الشرطة واملرافعة واملدافعة وإقامة الدعاوى وشطبها واملخاصمة والتنازل والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم 

وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أمام اجلهات القضائية واحملاكم وأمام كافة جهات حسم املنازعات وأمام 
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العمالء والبنوك والغرف التجارية والصناعية وتعيني احملامني واملستشارين القانونيني والوكالء الشرعيني، تعيني املدراء واملوظفني وعزلهم وحتديد رواتبهم ومكافآتهم وحتديد 

صالحياتهم وسلطاتهم، املوافقة على اإلشتراك في شركات قائمة أو اإلشتراك في تأسيس شركات جديدة مبختلف أنواعها والتوقيع على عقد تأسيسها وعلى مالحق تعديلها وذلك 

أمام كتابات العدل وفروعها وكافة األجهزة احلكومية واألهلية ذات الصالحية، فتح احلسابات واإلعتمادات والسحب واإليداع بإسم الشركة وإقفالها وصرف الشيكات وتوقيعها 

وإصدار الضمانات وخطابات االعتماد واالقتراض والرهن لدى البنوك واملصارف التجارية وبيوت املال ومؤسسات التمويل احلكومي مبختلف أسمائها واختصاصاتها وغيرها 

من املقرضني وصناديق اإلقتراض العامة واجلهات التمويلية احمللية والدولية والتوقيع على جميع األوراق وسندات األمر وجميع األوراق التجارية واملستندات وجميع املعامالت 

املصرفية، مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز أجالها ثالث سنوات:

أ . أال تزيد قيمة القرض التي يجوز للمجلس عقدها خالل السنة املالية للشركة عن 100% من رأسمال الشركة.

ب . أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.

ت . أن يراعي في شروط القرض والضمانات املقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنني. 

للمجلس حق التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها من شراء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن وضم وفرز األمالك 

والصكوك وإصدار الوكاالت بإسم الشركة وعلى أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية: 

)1( أن يحدد املجلس في قرار البيع األسباب واملبررات له. 

)2( أن يكون البيع مقاربا لثمن املثل. 

)3( أن يكون البيع حاضرًا إال في احلاالت التي يقدرها املجلس وبضمانات كافيه. 

)4( أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو حتميلها بإلتزامات أخرى. 

يعنّي املجلس اللجان التنفيذية واملدراء التنفيذيني وحتديد صالحياتهم وسلطاتهم ورواتبهم ومكافآتهم كما وكيفية عزلهم. وبشكل عام القيام باإلدارة اليومية للشركة والتقرير في 

كل ما ال يتعارض والصالحيات القانونية املكتوبة للجمعيات العمومية. 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير: يعنّي مجلس اإلدارة من بني أعضائه رئيسًا ويجوز أن يعنّي من بني أعضائه عضوًا منتدبًا. 
وميثل رئيس مجلس اإلدارة أو العضو املنتدب الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء ولهما احلّق في التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات املجلس وألي منهما حق توكيل 

غيره في أي عمل أو أعمال معينة.يختص العضو املنتدب بتنفيذ سياسات الشركة التي يحددها مجلس اإلدارة ويقوم باإلشراف العام على عمليات الشركة وهو املسؤول التنفيذي 

للشركة، وملجلس اإلدارة أن يعهد ويسند إلى العضو املنتدب أي صالحية ميارسها املجلس وذلك طبقًا ألحكام وشروط وقيود يرى املجلس أنها مناسبة.

ويحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره املكافأة اخلاصة التي يحصل عليها كل من رئيس املجلس والعضو املنتدب، باإلضافة إلى املكافأة املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة مبقتضى هذا 

النظام. كما يعني مجلس اإلدارة سكرتيرًا للمجلس سواًء من بني أعضائه أو من غيرهم، ويحدد مكافآته، ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة، وتدوين القرارات 

الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة. ويحدد املجلس مكافآته.

نصاب االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة: يجتمع املجلس بدعوة من رئيسه مرتني في السنة على األقل، وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو 
ترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني، ويجب على رئيس املجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك إثنني على األقل من األعضاء. توجه الدعوة لكل عضو بالبريد 

املسجل أو بالبريد اإللكتروني قبل املوعد احملدد لالجتماع بأسبوعني على األقل.

وال يكون اجتماع املجلس صحيحًا إال إذا حضره خمسة من أعضاء املجلس على األقل. وتصدر قرارات مجلس اإلدارة باألغلبية املطلقة ألصوات أعضاء املجلس احلاضرين أو 

املمثلني في االجتماع، وعند تساوي األصوات يرجح الرأي الذي منه رئيس املجلس أو من يرأس املجلس في حال غيابه. ومع ذلك فإن القرارات التالية تقتضي موافقة ما ال يقل 

عن خمسة أعضاء من أعضاء املجلس احلاضرين أو املمثلني في االجتماع وهي قرارات اإلقتراض بأكثر من 30% من رأس مال الشركة خالل أي سنة مالية واحدة، وإعتماد 

االستثمارات املالية مبا يزيد عن 30% من رأس مال الشركة خالل أي سنة مالية واحدة. وبيع عقارات الشركة. وملجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على 

كافة األعضاء متفرقني ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع املجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له. 

محاضر االجتماعات: وتثبت مداوالت املجلس وقراراته في محاضر توزع على كافة أعضاء املجلس ويوقعها رئيس املجلس والسكرتير بعد التصديق عليها من املجلس 
وذلك بتوقيع جميع األعضاء احلاضرين على إحدى نسخ احملضر، وتدون هذه احملاضر في سجل خاص يوقعه رئيس املجلس والسكرتير، ويتم إثبات حضور أعضاء املجلس 

بكشف يوقع عليه احلضور. وعلى عضو املجلس أن يبلغ املجلس مبا له من مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم حلساب الشركة ويثبت هذا 

التبليغ في محضر اجتماع املجلس وال يجوز للعضو ذي املصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

اللجنة التنفيذية: يجوز ملجلس اإلدارة أن يشكل من بني أعضائه جلنة تنفيذية على أن يكون أحد أعضائها في املجلس ويحدد مجلس اإلدارة طريقة عمل اللجنة 
واختصاصاتها.

حضور الجمعيات: اجلمعية العامة املكونة تكوينًا صحيحًا متثل جميع املساهمني، وتنعقد في املدينة التي يقع بها املركز الرئيسي للشركة. ولكل مساهم حائز لعشرين 
)20( سهمًا على األقل حق حضور اجلمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في حضور اجلمعية العامة.

الجمعية العامة التحويلية: وتختص هذه اجلمعية باألمور التالية: التحقق من اإلكتتاب بكامل رأس مال الشركة، واملوافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة، 
واملوافقة على نفقات التحول. ويشترط في صحة انعقادها حضور عدد من الشركاء ميثل واحدًا وخمسون باملائة )51%( على األقل ولكل شريك في اجتماعاتها صوت عن كل 

سهم اكتتب به أو ميثله.

الجمعية العامة العادية: فيما عدا األمور التي تختص بها اجلمعية العامة غير العادية، تختص اجلمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة 
على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة املالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

الجمعية العامة غير العادية: تختص اجلمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام احملظور عليها تعديلها نظامًا. ولها أن تصدر 
قرارات في األمور الداخلة في اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجمعية األخيرة.

دعوة الجمعيات العامة: تنعقد اجلمعيات العامة للمساهمني بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب 



احلسابات أو عدد من املساهمني ميثل خمسة )5%( في املائة من رأس املال على األقل، وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة في اجلريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في 

املدينة التي بها املركز الرئيسي للشركة قبل امليعاد احملدد لالنعقاد بخمسة وعشرين )25( يومًا على األقل. 

إثبات الحضور: يحرر عند انعقاد اجلمعية كشف بأسماء املساهمني احلاضرين واملمثلني ومحل إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد 
األصوات املخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة االطالع على هذا الكشف.

نصاب الجمعية العامة العادية: ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس املال على األقل، فإذا لم يتوفر 
هذا النصاب في االجتماع األول وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع السابق. ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهم 

املمثلة فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية: ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس املال على األقل، 
فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان. ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من املساهمني ميثل ربع رأس املال على األقل.

القرارات: تصدر قرارات اجلمعية العامة للتحول واجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة في االجتماع. وتصدر قرارات اجلمعية العامة غير العادية بأغلبية 
ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء املدة احملددة في نظامها أو بإدماج 

الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.

إجراءات الجمعيات العامة: يرأس اجلمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه في حالة غيابه ويعني الرئيس سكرتيرًا لالجتماع وجامعًا لألصوات. ويحرر 
باجتماع اجلمعية محضر يتضمن أسماء املساهمني احلاضرين أو املمثلني وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت 

والقرارات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع. 

تعيين مراقب الحسابات: يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بني املصرح لهم بالعمل في اململكة تعينه اجلمعية العامة سنويًا وحتدد مكافآته ويجوز لها 
إعادة تعيينه مبا يتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الصدد. و ملراقب احلسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله 

أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة احلصول عليها، وله أيضًا أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.

البيانات  على  الشركة من متكينه من احلصول  موقف  يتضمنه  تقريرًا  السنوية  العامة  اجلمعية  إلى  يقدم  أن  مراقب احلسابات  على  تقرير مراقب الحسابات: 
واإليضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

السنة المالية: تبدأ السنة املالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة املالية األولى بعد التأسيس من تاريخ القرار الوزاري 
الصادر باملوافقة على إعالن حتويل الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة امليالدية التالية.

ميزانية الشركة: يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردًا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ املذكور كما يعد القوائم املالية وحساب األرباح واخلسائر 
وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها املالي عن السنة املالية املنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية ب )60( ستني يوما 

على األقل. ويضع املجلس هذه الوثائق حتت تصرف مراقب احلسابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخمسة وخمسني )55( يومًا على األقل.  

توزيع األرباح: توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:
1 ( يجنب )10%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال.

2( يوزع من الباقي بعد صدور قرار من اجلمعية العامة باملوافقة على توزيع األرباح، دفعة أولى للمساهمني ال تقل عن )5%( من رأس املال املدفوع.

3 ( يخصص بعد ما تقدم مبا اليتجاوز )10%( من الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وحسب ما تقره اجلهات املختصة.

4 ( يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة إضافية في األرباح.

سداد األرباح: تدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمني في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

خسائر الشركة: إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس املال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها 
قبل أجلها املعني باملادة )6( من النظام األساسي للشركة وينشر قرار اجلمعية في جميع األحوال في اجلريدة الرسمية.

المنازعات: لكل مساهم احلق في رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن اخلطأ الذي صدر منهم إحلاق ضرر خاص به بشرط 
أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائمًا. ويجب على املساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

حل الشركة وتصفيتها: تنقضي الشركة بإنقضاء املدة احملددة لها وفقًا لهذا النظام أو بأحد األمور املنصوص عليها في نظام الشركات. وعند انتهاء مدة الشركة 
أو في حالة حلها قبل هذا األجل تقرر اجلمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعني مصفيًا أو أكثر وحتدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي 

سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائمًا على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيني املصفي، وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال 

يتعارض مع اختصاصات املصفني. وفي جميع األحوال ينشر قرار اجلمعية في اجلريدة الرسمية.

نظام الشركات: يطبق نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام األساسي.
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15. المعلومات القانونية    

التراخيص الحكومية   1-15

حتتفظ الشركة بالتراخيص احلكومية التي متكنها من القيام بأنشطتها وأغراضها كما هي موضحة في نظامها األساسي، وهذه التراخيص تسمح للشركة بالقيام بالعمليات 

الصناعية وإدارة مرافقها الصناعية في اململكة العربية السعودية.

وتشمل هذه التراخيص: 

جدول 109: التراخيص الحكومية لتكوين:

العالمات التجارية    2-15

تقوم الشركة بإستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة لتسجيل عالمة جتارية لدى إدارة العالمات التجارية في وزارة التجارة والصناعة في اململكة العربية السعودية. علمًا أن 

التسجيل يغّطي املنتجات واخلدمات املشمولة في كل من الفئتني )16( و )17( التاليتني:

)16(:  الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه املواد وغير واردة في فئات أخرى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق 

املستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا األثاث(، مواد التوجيه والتدريس )عدا األجهزة(، عبوات 

التغليف البالستيكية )غير الواردة في فئات أخرى(، حروف الطباعة، ورق اللعب،حفاضات األطفال املصنوعة من الورق والسليوز، أكياس املهمالت.

)17(:  املطاط والغاتابرشا والصمغ واألسبستوس وامليكا واملنتجات املصنوعة من هذه املواد وغير واردة في فئات أخرى، مواد بالستيكية متشكلة بالبثق لالستعمال في التصنيع، 

مواد تغليف وحشو وعزل، أنابيب ومواسير مرنة غير معدنية. 

وقد نشر إعالن موافقة وزارة التجارة والصناعة لكل من الفئتني أعاله في جريدة أم القرى في العدد 4344 تاريخ 1432/03/8هـ املوافق 2011/02/11م وبعد مرور 90 يومًا 

على النشر دون أي إعتراض من الغير، ُتصدر إدارة العالمات التجارية في وزارة التجارة والصناعة شهادتي التسجيل لكّل من الفئتني. لم يرد أي إعتراض من الغير على العالمة 

التجارية، والشركة بصدد متابعة اإلجرءات النظامية إلستخراج الشهادتني من إدارة العامة العالمات التجارية في وزارة التجارة والصناعة أما وصف العالمة فهو كاآلتي: »عبارة 

تكوين املتطورة للصناعات بحروف عربية والتينية بينهما مجسم على شكل دائري نصفه األول بلون أخضر فاحت والنصف اآلخر باللون األزرق«.

الجهة المصّدرةالتاريخرقم الترخيصنوع الترخيصالرقم

وزارة التجارة والصناعة1432/01/9هـ2051044381السجل التجاري1

سجل تجاري لفرع شركة تكوين المتطورة 2
للصناعات )مصنع التغليف البالستيكي 

باألحساء(

وزارة التجارة والصناعة1414/5/5هـ2250021688

شهادة المؤسسة العامة للتأمينات 3
االجتماعية

المؤّسسة العامة للتأمينات 1432/09/16هـ11403309
االجتماعية

شهادة اشتراك الغرفة التجارية الصناعية 4
لفرع شركة تكوين )مصنع التغليف 

البالستيكي باألحساء(

غرفة التجارة والصناعة في األحساء1432/6/5هـ11311

شهادة اشتراك الغرفة التجارية الصناعية 5
لشركة تكوين

غرفة التجارة والصناعة في المنطقة 1432/7/3هـ117117
الشرقية

وزارة التجارة والصناعة1432/5/14هـ3329صترخيص صناعي 6

ترخيص صناعي )شركة صناعة العبوات 7
الفائقة(

وزارة التجارة والصناعة1432/11/20هـ8008/ص

ترخيص صناعي )شركة مصنع األنسجة 8
المتطورة(

وزارة التجارة والصناعة1432/11/06هـ7588/ص

وزارة الدفاع والطيران الرئاسة 1429/07/24هـ24م/3300/29شهادة موافقة بيئية9
العامة لألرصاد وحماية البيئة.

 QA 00880/07 شهادة أيزو 10
EG

المملكة المتحدة 1431/06/10SGSهـ
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كما وسّجلت شركة مصنع األنسجة املتطورة عالمة جتارية بإسم ™Medalon لدى مكتب OHIM املختص بسجيل العالمات التجارية وحماية امللكية الفكرية في االحتاد 

األوروبي. ومّت التسجيل بالرقم 003198264 تاريخ 1425/11/24هـ املوافق 2005/01/05م وهذه الشهادة صاحلة لغاية 1434/02/22هـ املوافق 2013/01/05م. علمًا 

أن الفئات التي يشملها التسجيل هي: 9، 10، 24، 25، التي تغطي األدوات واألجهزة اجلراحية والطبية واألسنان والطب البيطري واألجهزة واألدوات واألطراف االصطناعية 

واملالبس الواقية لألطباء واملالبس الطبية للجراحني وغرف العمليات وقطع الغيار وتغليف للسلع املذكورة. إضافًة إلى املنسوجات والغزل والنسيج والسلع غير املدرجة في فئات 

أخرى، وأغطية األسّرة والطاوالت. كما وسّجلت شركة مصنع األنسجة املتطورة عالمة جتارية بإسم ™Medalon لدى مكتب العالمات التجارية وحماية امللكية الفكرية في 

اليابان ومّت التسجيل بالرقم 4807002 تاريخ 1425/08/16هـ املوافق 2004/04/01م وهذه الشهادة صاحلة لغاية 1436/01/08هـ املوافق 2014/11/01م علمًا أن 

الفئات التي يشملها التسجيل هي: 10، 24، 25 وهي تغطي نفس اإلطار واملنتجات املذكور أعاله.

الدعاوى والمطالبات   3-15

باستثناء الدعاوى املوضحة أدناه، يؤكد أعضاء مجلس إدارة تكوين بأن الشركة ليست طرفًا في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو حتكيم أو إجراءات إدارية مجتمعة أو منفردة 

قائمة أو مهدد بإقامتها من شأنها أن تؤثر جوهريًا على أعمال الشركة أو وضعها املالي. وتتلخص الدعاوى واملطالبات املتعلقة بالشركة فيما يلي:

دعوى بقيمة 2,520,000 ريال سعودي مقدمة من الشركة ضد شركة املثل لألغذية أمام احملكمة العليا في اململكة العربية السعودية. وقد أصدرت هذه احملكمة حكمها ملصلحة 

الشركة التي تقوم اآلن باإلجراءات النظامية الالزمة لتحصيل هذه املبالغ.

دعوى بقيمة 134,819 دوالر أميركي )ما يعادل 505,571 ريال سعودي( مقدمة من الشركة ضد شركة إنتروينرز للخدمات الهندسية أمام احملكمة العليا في اململكة املتحدة. 

وقد أصدرت هذه احملكمة حكمها ملصلحة الشركة التي تقوم حاليًا باإلجراءات النظامية الالزمة لتحصيل هذه املبالغ من خالل احلجز على األموال.

أدوات الدين  4-15

باستثناء ما ذكر في قسم 16-5 »عقود التمويل« و قسم »اإللتزامات الطارئة«، يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأنه التوجد للشركة أوراق دين أو قروض أو التزامات محتملة أو 

مديونية من أي نوع كان كما في تاريخ هذه النشرة.

الرهونات  5-15

ممتلكات تكوين وساف والتراباك املرهونة مقابل قروض صندوق التنمية الصناعية تتضمن عددًا من التجهيزات و اآلالت، والسيارات التي مّت رهنها ضمانة لسداد القروض رقم 

)1301( بتاريخ 2011/06/28م و رقم )1771( تاريخ 2006/10/09م ورقم )2089( تاريخ 2008/11/23م املبرمة بني الثالث شركات وصندوق التنمية الصناعية وباستثناء 

ما ذكر، فتؤكد الشركة أنه بتاريخ هذه النشرة ال توجد رهونات مقابل القروض والتسهيالت البنكية املمنوحة للشركة و أن جميع قروض صندوق التنمية الصناعي والقروض من 

البنوك التجارية مضمونة بضمانات من مساهمي الشركة.

املمتلكات واملنقوالت املذكورة أدناه مت رهنها مبوجب صك الرهن رقم 2/42 بتاريخ 1430/01/15هـ املوافق 2009/01/12م، وصك 66 تاريخ 1414/11/26 هـ ووثيقة 

رهن رقم 539/م تاريخ 1418/05/06 هـ وصك رقم 350 تاريخ 1430/07/26 هـ والذي مت إصدارها عن طريق كتابة العدل بالعيون،األحساء: مت حتديث الرهن بتاريخ 

1432/08/29هـ املوافق 2011/7/30م لتغطية قرض تكوين اجلديد.

جدول 110: قائمة المباني المرهونة:

جدول  111: قائمة المركبات ووسائل النقل المرهونة:

مساحة الموقعالبـيــان

العقار المثبت بموجب صك رقم  2/42 بتاريخ 1413/09/21هـ، والقائم عليه مصنع شركتي تكوين وساف مع  
جميع المعدات واالثاث التابعة لها.

2,000 دنم

غير معبرمحتويات مصنع التراباك بموجب صك 350 بتاريخ 1430/07/26هـ مع جميع المعدات واالثاث التابعة له.

312 متر مربعمبنى اإلدارة

رقم اللوحةالبـيــانعدد 

-سيارة كوروال )تويوتا( موديل 42007

-سيارة سيدان تويوتا موديل 2002م 1

-سيارة سيدان نيسان موديل 2002م 1

أ د هـ 5352نيسان ـ صني1

أ د هـ 5351شيفروليت ـ كابريس1

هـ ر هـ 601نيسان ـ صني1

ي ب ب 982نيسان ـ صني1

ي ح ع 548نيسان ـ صني 1

أب ك 4957نيسان ـ التيما 1
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جدول 112: قائمة اآلالت والمعدات المرهونة:

رقم المسلسلالنوع / الموردالوصفعدد

-رايفتها وزر  ـ ألمانياآلة للبالستيكات المكونة بالحرارة والمطاط1

-هسكي ـ كنداآلة تشكيل بالحقن للصناعات البالستيكية 1
طقم قوالب كاملة للتشكيل بالحرارة مع أدوات 2

التشكيل والثق 
-اليج ـ ألمانيا

-يونيلوي ميالكرون ـ أمريكاقالب لتشكيل المنتجات البالستيكية بالنفخ1

-روشلو ـ أمريكاقالب لتشكيل المنتجات البالستيكية بالنفخ3

-كورفاجليا ـ سويسراقالب لتشكيل المنتجات البالستيكية بالحقن1

-تيلكو ـ أمريكاقالب لتشكيل المنتجات البالستيكية بالحقن1

-جويوان باكجنح ـ تايوانآلة نوع سقف أتوماتيكية1

-باكسيس جلوبال ـ سويسراآلة للشق الطولي1
شركة تايوان بالستيك مشينري سنتر ـ آلة حل1

تايوان
-

-براي ليمتد ـ المملكة المتحدةصومعة تخزين1

-بيكم ـ ألمانيامكينة تشكيل بالنفخ2

-توكيس ـ أمريكامكنية تشكيل بالنفخ1

-روشلو ـ أمريكامكينة تشكيل بالنفخ1

-ايليق ـ ألمانيامكينة تشكيل حراري 1

-ميمكو ـ محليةمكائن تغليف 1

-توكيس ـ أمريكامكائن تغليف 1

-بوتلتك ـ إنجلترامكائن تغليف3

-موتن ـ ألمانيامكينة تلقيم 2

-رابيد ـ السويدطاحونة 2

-بيكم ـ ألمانياقوالب 4

-توكيس ـ أمريكاقوالب 1

-بروان ـ أمريكاقوالب 2

-إيليق ـ ألمانياقوالب 1

-سوبر سونيك ـ تايوانمخرطة 2

 -يورك ـ الدنماركوحدة تبريد 1

-الزاهد – محليكمبرسور 1

8152514678شركة أتلس للمعدات الصناعية ـ السعوديةضاغط هواني للتبريد 1975

11446شركة تويوتا العالمية للسيارات ـ اليابانرافعة شوكية ـ 3 طن 1

021-00-139شركة روشلو توول آند دي ـ أمريكاقالب تشكل 200 متل – 10 تجويفات 1

 L 250709055إكسي يو يان باكنيق تكنولوجي ـ اليابانماكينة تغليف عبوات باإلنكماش1

 L 250711077إكسي يو يان باكنيق تكنولوجي ـ اليابانماكينة تغليف عبوات باإلنكماش1

 L250807034إكسي يو يان باكنيق تكنولوجي ـ اليابانماكينة تغليف عبوات باإلنكماش1

 RS70-08-12شركة روشلو توول أند دي ـ أمريكاماكينة تشكيل بالنفخ ـ موديل 170/40
وحدة 1 متضمنت  طبقات   4 الحراري  التشكيل  ماكينة 

تحميل العبوات
 MIREX –S4شركة رايفنهاوسار إكستروجن ـ ألمانيا

100/130/50/1
00-1600

 309A60727نيسان أي أس بي ـ اليابانماكينة تشكيل بالنفخ مع توابعها1

-اف دي أم. جي أم بي اتش جهاز تحميل المواد1
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جدول 113: قائمة األثاث والمعدات المكتبية المرهونة:

رقم المسلسلالنوعالوصف

-مايكروسوفت ـ استارتاجهاز نظام تخطيط موارد الشركة

47182355580582شركة أتلس للمعدات الصناعية ـ السعوديةشاشة مسطحة ـ أيسر 

41342شركة تويوتا العالمية للسيارات ـ اليابانشاشة مسطحة ـ أيسر 

5003شركة روشلو توول آند دي ـ أمريكاطابعة اتش بي 

2514إكسي يو يان باكنيق تكنولوجي ـ اليابانطابعة اتش بي 

-إكسي يو يان باكنيق تكنولوجي ـ اليابانكمبيوتر ـ أيسر 

-إكسي يو يان باكنيق تكنولوجي ـ اليابانطابعة أيسون ـ 2180

-شركة روشلو توول أند دي ـ أمريكامحول سيرفر للدي أس أل 

 8892Qشركة أتلس للمعدات الصناعية ـ السعوديةالبتوب توشيبا 

-شركة تويوتا العالمية للسيارات ـ اليابانبرادة مياه 

-شركة روشلو توول آند دي ـ أمريكاإدراج حديد ـ 12 درج

 DWD26THC2إكسي يو يان باكنيق تكنولوجي ـ اليابانبرادة مياه 

-إكسي يو يان باكنيق تكنولوجي ـ اليابانبرادة مياه 
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المدةالموقعالمستأجرالمؤجرم
االجرة )ريال 

سنويًا(
ملحوظات

شركة تكوين مجّمع ندى السكني1
المتطّورة 
للصناعات

سنة واحدة تبدأ األحساء
من 2011/04/01م

75,000 ريال 
سعودي

العقد ساري المفعول 
ويجدد سنويًا بناًء 

على اتفاق الطرفين
شركة تكوين مجّمع ندى السكني2

المتطّورة 
للصناعات

سنة واحدة تبدأ األحساء
من 2011/12/10م

60,000 ريال 
سعودي

العقد ساري المفعول 
ويجدد بناًء على اتفاق 

الطرفين

شركة تكوين مجّمع ندى السكني3
المتطّورة 
للصناعات

سنة واحدة تبدأ األحساء
من 2011/05/18م

75,000 ريال 
سعودي

العقد ساري المفعول 
ويجدد بناًء على اتفاق 

الطرفين
شركة مصنع مجّمع ندى السكني4

االنسجة 
المتطورة 

)ساف(

سنة واحدة تبدأ األحساء
من 2010/10/08م

90,000 ريال 
سعودي

العقد ساري المفعول 
ويجدد بناًء على اتفاق 

الطرفين

شركة مصنع مجّمع ندى السكني5
االنسجة 

المتطورة 
)ساف(

سنة واحدة تبدأ األحساء
من 2011/03/07م

430,000 ريال 
سعودي

العقد لخمس شقق 
ساري المفعول 

ويجدد بناًء على اتفاق 
الطرفين

شركة مصنع مجّمع ندى السكني6
االنسجة 

المتطورة 
)ساف(

سنة واحدة تبدأ األحساء
من 2010/04/30م

60,000 ريال 
سعودي

العقد لشقة سكنية 
ساري المفعول 

ويجدد بناًء على اتفاق 
الطرفين وقد تّم 

تجديده ضمنيًا بين 
الطرفين وهو ما زال 

ساري المفعول
مؤسسة الخريجي للتجارة 7

واإللكترونيات
شركة تكوين 

المتطّورة 
للصناعات

ثالث سنوات الخبر
تبدأ من 

1431/9/14هـ

243,750ريال 
سعودي

العقد ساري المفعول 
ويجدد سنويًا بناًء 

على اتفاق الطرفين

16. ملخص العقود المهمة  

عقود اإليجار  1-16

تعتبر الشركة طرفًا في أكثر من )5( عقود إيجار. وتشمل هذه العقود عقودًا مع مجمع ندى السكني والذي أبرمت معه الشركة بعض عقود إيجار الوحدات السكنية لسكن كبار 

املوظفني لديها. كما وقعت الشركة عقد إيجار ملكاتبها اإلدارية اجلديدة مع مؤسسة اخلريجي للتجارة واإللكترونيات التي أصبحت مقّرًا ملركزها الرئيسي، و قد وقعت شركة 

صناعة العبوات الفائقة احملدودة )»ألتراباك«( عقد ايجار لتشييد مصنع ومستودع مع شركة تيتراباك، إضافة إلى عقد إيجار أرض مع السيد محمد العثمان شخصيًا والتي 

استخدمت لتشييد مصنع لكل من  شركة تكوين و شركة مصنع األنسجة املتطورة في محافظة األحساء شمال قرية العيون وفي حالة قيام مالك األرض ببيعها فإن عقد التأجير 

يستمر ساري املفعول حتى انتهاء مدته مالم يرغب املالك اجلديد و الشركة في جتديده.

ويوضح اجلدول التالي ملخصًا عن مواقع اإليجار واجلهات املستأجرة منها ومبالغ اإليجار:

جدول 114: مواقع المكاتب المستأجرة والجهات المؤجرة منها ومبالغ اإليجار:
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المدةالموقعالمستأجرالمؤجرم
االجرة )ريال 

سنويًا(
ملحوظات

ثمان سنوات جدةشركة التراباكشركة تيتراباك 8
تبدأ من 

2008/4/1م

1,200,000 ريال 
سعودي )حتى 

2013/4/30م( 
و1،400،000 ريال 

سعودي 
)للفترة 

المتبقية(

العقد ساري المفعول

شركة مصنع السيد محمد العثمان 9
االنسجة 

المتطورة 
)ساف(

20 سنة تبدأ من االحساء
1426/2/21 هـ

57،652 ريال 
سعودي

العقد ساري المفعول

شركة تكوين السيد محمد العثمان10
المتطّورة 
للصناعات

20 سنة تبدأ من األحساء
1426/2/11هـ

29,000 ريال 
سعودي

العقد ساري المفعول

عقود التأمين   2-16
 

حتتفظ الشركة بالعديد من عقود التأمني املتعلقة بفروعها وأنشطتها في اململكة، وذلك لتغطية احلريق واملمتلكات، أعطال اآلالت، التجهيزات، السيارات، احلوادث والتأمني على 

البضائع واحلموالت ضد املخاطر واملسئولية املدنية والنقل البري والنقل البحري وإساءة األمانة )وهي نوع من أنواع التأمني يغطي عمليات االختالس( ونقل األموال واألموال 

في اخلزينة وقد أبرمت هذه العقود مع شركة االحتاد التجاري للتأمني وإعادة التأمني التعاوني.

 ومن أهم هذه العقود املبرمة مع شركة االحتاد التجاري للتأمني التعاوني ما يلي:

•  بوليصة تأمني للشحن البحري تاريخ 1432/6/25هـ املوافق 2011/5/28م وصاحلة لغاية 1433/7/6هـ املوافق 2012/5/27م. وتشمل كافة السلع واملمتلكات، 
واملواد، املستوردة ألغراض األعمال التجارية مبا في ذلك القوارير واألكواب والعبوات واألغلفة البالستيكية، السلع املصنعة، واملنتجات، والبضائع املصدرة واملتعلقة 

مباشرة بأعمال الشركة. كما تشمل التغطية كافة البضائع املنقولة بحرًا من املوانئ واألماكن في أي مكان في العالم حتى الوجهة النهائية )اململكة العربية السعودية(. 

املوانئ واألماكن في اململكة العربية السعودية إلى وجهتها النهائية في أي مكان في العالم.

بوليصة تأمني شحن بري وبحري )ترانزيت( تاريخ 1432/06/25هـ املوافق 2011/5/28م وصاحلة لغاية 1433/7/6هـ املوافق 2012/5/27م. وتشمل كافة    •
السلع واملنتجات واملواد وكافة صادرات الشركة والسلع املخصصة للبيع في السوق السعودي  واملتعلقة مباشرة بأعمال الشركة مبا في ذلك القوارير واألكواب والعبوات 

واألغلفة البالستيكية.  كما تشمل التغطية كافة البضائع املنقولة من امليناء واألماكن في أي مكان في اململكة العربية السعودية إلى وجهتها النهائية في اململكة العربية 

السعودية ودول مجلس التعاون اخلليجي وغيرها من دول الشرق األوسط. 

•  بوليصة تأمني على األموال تاريخ 1432/6/25هـ املوافق 2011/5/28م وصاحلة لغاية 1433/7/6هـ املوافق 2012/5/27م. تشمل التغطية فقدان األموال في 
موقع الشركة وذلك أثناء نقلها من قبل مسؤولي أو موظفي الشركة من مكان إلى آخر وذلك ضمن أراضي )500,000 ريال سعودي( كما وتغطي فقدان األموال في خزنة 

الشركة بحّد أقصى وقدره ) 300,000 ريال سعودي( إضافًة إلى تغطية األضرار التي تلحق بغرفة اخلزنة األضرارا التي تلحق باملوظف املسئول بحّد أقصى وقدره 

5,000 ريال سعودي إضافًة إلى استبدال أو تصليح اخلزنة مببلغ أقصاه 3,000 ريال سعودي.

•  بوليصة إساءة أمانة من املوظفني تاريخ 1432/6/25هـ املوافق 2011/5/28م وصاحلة لغاية 1433/7/6هـ املوافق 2012/5/27م. تشمل التغطية أربعة موظفني 
في الشركة من ضمنهم احملاسب أو ثالثة موظفني في موقع التعامل املباشر مع األموال النقدية وهم مسؤولني عن حمايتها بالتالي تغطي البوليصة أي عمل أو أعمال 

االحتيال وإساءة األمانة، علمًا أن سقف التغطية يتراوح بني 200,000 ريال سعودي إلى 250,000 ريال سعودي، أي بإجمالي تغطية وقدره 850,000 ريال سعودي.

لغاية  املوافق 2011/5/28م وصاحلة  تاريخ 1432/6/25هـ  الشركة  باملستهلك من جّراء استعمال منتجات  تلحق  التي  املنتجات واألضرار  تأمني على  بوليصة    •
1433/7/6هـ املوافق 2012/5/27م. تشمل منتجات الشركة كافة والسلع، واملواد، وكافة صادرات الشركة والسلع املخصصة للبيع في السوق السعودي واملتعلقة 

مباشرة بأعمال الشركة مبا في ذلك القوارير واألكواب والعبوات واألغلفة البالستيكية. ويغطي نطاقها كّل أنحاء العالم ما عدا كندا والواليات املتحدة األمريكية. وتشمل 

ما يلي: 

املسؤولية العامة جتاه املستهلك: 10,000,000 ريال سعودي أو ما يعادلها نتيجة مطالبة قضائية واحدة أو عّدة مطالبات.

املسؤولية املترتبة عن املنتجات : 10,000,000 ريال سعودي أو ما يعادلها نتيجة مطالبة قضائية واحدة أو عّدة مطالبات.

املسؤولية عن األضرار في املمتلكات: 10,000,000 ريال سعودي جتاه أي خسارة ألي من املمتلكات.

لغاية  التي قد تتعّرض لها ممتلكات الشركة أو إنقطاعها عن العمل تاريخ 1432/6/25هـ املوافق 2011/5/28م وصاحلة  بوليصة تأمني شاملة كافة املخاطر    •
1433/7/6هـ املوافق 2012/5/27م.  تشمل التغطية جميع املمتلكات العائدة للشركة أو تلك التي في عهدتها أو مسؤولة عنها، مبا في ذلك السلع املباعة والتي لم 

تسلم بعد. كما تشمل خسارة األرباح التي تتكبدها الشركة نتيجة انقطاعها عن العمل وزيادة تكلفة أعمال الشركة وأتعاب مدقق احلسابات. إن إجمالي املبالغ املؤمنة 

مبوجب هذه البوليصة تبلغ 305,372,352 ريال سعودي. وبتاريخ 1432/07/03هـ املوافق 2011/06/05م تعهدت شركة االحتاد التجاري للتأمني التعاوني بإحالة 

كافة احلقوق املادية واملبالغ املترتبة لتكوين، الناجتة عن تعويضها ألي خسائر مشمولة بعناصر التغطية املذكروة أعاله، إلى كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي 

)مستفيد أّول( وبنك البالد )مستفيد ثاٍن( ضمانة حلقوقهما وقروضهما للشركة. كما وأن شركة االحتاد التجاري للتأمني التعاوني ستقوم بإخطار كل من صندوق التنمية 

الصناعية السعودي وبنك البالد بأي تعديل يطرأ على بنود بوليصة التأمني أو في حال عدم جتديدها أو فسخها وذلك قبل 30 يومًا من تاريخ أي تعديل أو عدم جتديد 
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أو فسخ.

التعهد الصادر عن شركة االحتاد التجاري للتأمني التعاوني صالح لغاية 1433/7/6هـ املوافق 2012/5/27م. 

• بوليصة تأمني على سيارات وشاحنات الشركة تاريخ 1432/06/25هـ املوافق 2011/05/28م وصاحلة لغاية 1433/07/06هـ املوافق 2012/05/27م.  تعّوض 
شركة التأمني عن اخلسارة أو الضرر العرضي الالحق ألية من سيارات الشركة املؤمنة وكذلك ملحقاتها املوجودة فيها. أما املسئولية جتاه الغير فتعّوض شركة التأمني 

األضرار ضمن حدود املسئولية جتاه الغير في حال وجود حادث ناجم أو ناْشْىء عن إستعمال السيارة املؤمنة كما تغطي شركة التأمني املبالغ التي يترتب دفعها للغير 

مبا فيها مصاريف وتكاليف املدعي وذلك بالنسبة ملا يلي:

أ( الوفاة أو اإلصابة اجلسدية ألي شخص.)5,000,000 ريال سعودي( و )5,000 ريال سعودي مصاريف طبية(

ب( األضرار التي تلحق باملمتلكات..)5,000,000 ريال سعودي(.

•  بوليصة تأمني على سيارات وشاحنات الشركة تاريخ 1432/06/25هـ املوافق 2011/05/28م وصاحلة لغاية 1433/07/06هـ املوافق 2012/05/27م.  تعّوض 
شركة التأمني عن اخلسارة أو الضرر العرضي الالحق ألي من مركبات الشركة املؤمنة وكذلك ملحقاتها املوجودة فيها وذلك بسبب:

1( التصادم واإلنقالب العرضي؛

2( احلريق، الصواعق واإلنفجار،

3( السرقة أو الشروع فيها،

4( اإليذاء العمدي للغير

أما املسئولية جتاه الغير فتعّوض شركة التأمني األضرار ضمن حدود املسئولية جتاه الغير في حال وجود حادث ناجم أو ناْشْىء عن إستعمال السيارة املؤمنة كما تغطي 

شركة التأمني املبالغ التي يترتب دفعها للغير مبا فيها مصاريف وتكاليف املدعي وذلك بالنسبة ملا يلي:

أ( الوفاة أو اإلصابة اجلسدية ألي شخص.)5,000,000 ريال سعودي( و )5,000 ريال سعودي مصاريف طبية(

ب( األضرار التي تلحق باملمتلكات. )5,000,000 ريال سعودي(

املوافق  1433/7/6هـ  لغاية  وصاحلة  2011/5/28م  املوافق  1432/6/25هـ  تاريخ  املنتجة  اآلالت  توقف  نتيجة  بالشركة  الالحقة  اخلسارة  عن  تأمني  بوليصة    •
2012/5/27م. التغطية كاآلتي:

- 12 شهرا على الربح اإلجمالي: 45,586,000 ريال سعودي

- 12 شهرا على األجور : 7,802,000 ريال سعودي

- أتعاب مراجع احلسابات: 65,000 ريال سعودي

- زيادة التكلفة التشغيلية: 10,000,000 ريال سعودي

- مجموع املبالغ املؤمنة : 63,453,000 ريال سعودي

 

كما تعاقدت الشركة مع شركة االحتاد التجاري للتأمني التعاوني بهدف تغطية النفقات الطبية والصحية ملنسوبيها مبوجب عقد تأمني، علمًا أن إطار التغطية يشمل اململكة العربية 

السعودية وممتدة إلى كافة أنحاء العالم أثناء رحالت العمل واإلجازات السنوية كحّد أقصى 90 يومًا. تبدأ مّدة التغطية مبوجب هذا العقد من 1432/01/23هـ 2010/12/30م 

حتى 1433/02/03هـ املوافق 2011/12/29م. 

عقود مع مقدمي الخدمات   3-16

أبرمت الشركة عدة عقود نقل وشحن البضائع بّرًا مع عدد من الشركات احمللية ومن أهم تلك العقود ما يلي:

• أبرمت الشركة مع شركة تاسكو ت.أم. أس عقدًا لنقل وشحن البضائع عبر كافة أراضي اململكة العربية السعودية إنطالقًا من مصنع الشركة في األحساء. وتبلغ كلفة النقل 
مبلغًا وقدره )18,000( ريال سعودي شهريًا لكل شاحنة. يشمل هذا املبلغ تكاليف احملروقات والصيانة وأجرة السائقني. مّدة هذا العقد سنتني بدًأ من 1431/01/15هـ 

املوافق 2010/01/01م ويجدد ويجدد مبوافقة الطرفني.  وال يزال هذا العقد ساري املفعول بتاريخ إصدار هذه النشرة

• أبرمت الشركة مع شركة مجموعة الناصر لإلستثمار التجاري عقدًا لنقل وشحن البضائع عبر كافة أراضي اململكة العربية السعودية إنطالقًا من مصنع الشركة في 
الهفوف. وتبلغ كلفة النقل )18,000( ريال سعودي شهريًا لكل شاحنة. يشمل هذا املبلغ تكاليف احملروقات والصيانة وأجرة السائقني. مدة العقد غير محددة  وتبدأ من 

تاريخ 1432/10/01هـ املوافق 2011/08/01م. يبقى ساري املفعول حلني إنهائه بواسطة أحد األطراف مبوجب إخطار كتابي للطرف اآلخر حسب العقد. وال يزال 

هذا العقد ساري املفعول بتاريخ إصدار هذه النشرة.

• أبرمت الشركة مع مؤسسة خالد عبد العزيز السهّيم للنقليات تؤمن مبوجبها للشركة شاحنات مع مقطورة بطول 15مترًا مقابل مبلغ )17,000( ريال سعودي شهريا لكل 
شاحنة ً. مّدة هذا العقد سنة واحدة بدًأ من 1431/01/15هـ املوافق 2010/01/01م جتّدد تلقائيًا ويظل العقد ساري املفعول حلني إنهائه بواسطة أحد األطراف 

مبوجب إخطار كتابي للطرف اآلخر حسب العقد.  وال يزال هذا العقد ساري املفعول بتاريخ إصدار هذه النشرة.

• أبرمت شركة مصنع األنسجة املتطورة مع الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( التي ستزّود شركة مصنع األنسجة املتطورة بـ 19,800 طن/متري من مادة 
البولي بروبلني وذلك خالل عام 2011م على أن تقّسم هذه الكمية بشكل متساٍو على مدى أشهر السنة، شرط أن تقوم شركة مصنع األنسجة املتطورة بإرسال أوامر 

الطلبيات إلى سابك بالكميات املطلوب تسليمها، مسبقًا بداية كّل شهر وذلك خالل كافة أشهر السنة بهذف احلصول على موافقة سابك املسبقة على الكميات املطلوبة 

وشرط أن تكون سابك قادرة على انتاج تلك الكميات املطلوبة في ظروف العادية. أّما سعر هذه املواد سيحدّد باإلستناد إلى جدول األسعار املعتمد من قبل سابك شهريًا 

لهذا النوع من املواد واملطّبق في أنحاء اململكة العربية السعودية. تكون كافة الدفعات بالريال السعودي. تستفيد شركة مصنع األنسجة املتطورة من نسبة حسم محدّدة 

كاآلتي: حسم 7.5% على كامل قيمة املشتروات إذا كانت الكميات السنوية أكثر من 19,000 طن متري و 8.1% على كامل قيمة املشتروات إذا كانت الكميات السنوية 

أكثر من 29,000 طن متري. يكون هذا احلسم مشروط )1( بأن يتّم التأكيد على قبول الطلبيات ضمن مّدة صالحية هذا العقد و)2( أن يتّم شراء 80% أقلّه من مادة 

البولي بروبلني احملددة في العقد ضمن مدة صالحيته، و)3( أن ال يزيد أي تعديل في الكميات املطلوبة نسبة الـ 10%. يحستب اخلصم في نهاية كّل سنة بعد تسديد كافة 

الفواتير ويشمل الكميات املسلّمة لشركة مصنع األنسجة املتطورة ضمن السنة احملّددة. يبدأ العمل بهذا العقد من تاريخ 1432/01/25هـ املوافق 2011/01/01م 

وينتهي بتاريخ 1432/02/05هـ املوافق 2011/12/31م. هذا العقد قابل للتجديد لسنة إضافية على أن تخطر شركة مصنع األنسجة املتطورة سابك خطيًا بنّيتها 

التجديد قبل 60 يومًا من نهاية مّدة العقد.

العقود مع العمالء   4-16

أبرمت الشركة عددًا من العقود مع كل من شركة الصافي - دانون احملدودة ومجموعة دانون الفرنسية والشركة العربية لصناعة املنتجات الورقية )APPCO( تقوم من خاللها 

بتزويد هذه الشركات ببعض األكواب واألغطية ولفات أوارق البالستيكية. تعتبر هذه العقود أساسية للشركة وهي تعتمد على هؤالء العمالء لتصريف جزء كبير من منتجاتها.

وفيما يلي ملخص للعقود املبرمة مع العمالء:



1( شركة تكوين المتطورة للصناعات ومجموعة دانون الفرنسية:
للتجديد برضى  قابلة  املوافق 2011/06/14م  تنتهي في 1432/07/12هـ  أربعة سنوات  املوافق 2007/07/10م ومدته  بتاريخ 1428/06/25هـ  العقد بني طرفيه  أبرم 

الطرفني وقد مّت متديد التعامل بني الطرفني مبوجب هذا العقد إلى 1432/11/02هـ املوافق 2011/09/30م باإلستناد إلى خطاب التمديد املوقع من الطرفني الصادر بتاريخ 

د بينهما في نهاية فترة التمديد املشار إليها أعاله. ستقوم الشركة من خالل هذا العقد بتزويد مجموعة  1432/07/04هـ املوافق 2011/06/06م وذلك بهدف إبرام العقد املجّدّّ

دانون أو أي من الشركات التابعة لها بـ »لفات أوراق بالستيكية« وذلك بناًء على أوامر شراء تقّدر مبوجبها مجموعة دانون أو أي من شركاتها التابعة الكميات املتوّقع تأمينها 

للشهرين املقبلني إضافًة إلى ذلك ستؤمن شركة تكوين املتطّورة للصناعات مخزونًا من املنتجات يعادل تقريبًا الكمية املطلوبة في فترة شهر. تدفع قيمة الطلبيات بالدوالر األميركي 

وحتتسب قيمة املنتجات على الشكل التالي: املبيع= املواد اخلام + القيمة املضافة )وهي مبلغ ثابت محدد بعملة اليورو لكل طن مباع( + كلفة النقل البحري. حترر الفواتير 

بإسم مجموعة دانون أو أي من الشركات التابعة لها، وذلك بحسب مصدر أمر الشراء كما وتدفع املبالغ املستحقة مبهلة 90 يومًا من تاريخ تسليم البضائع في املرفأ أواملصنع 

باإلستناد إلى تاريخ فاتورة الدخول. يحق ألي من الطرفني فسخ العقد مبوجب إخطار خطي مع إشعار باإلستالم قبل شهر من تاريخ الفسخ الفعلي للعقد وذلك في حال أخّل 

أحد الطرفني باملوجبات واإللتزامات امللقاة على عاتقه.

2( شركة تكوين المتطورة للصناعات وشركة الصافي - دانون المحدودة:
أبرم العقد بني طرفيه بتاريخ 2011/01/01م ومدته سنة تنتهي بتاريخ 2011/12/31م. ستقوم الشركة من خالل هذا العقد بتزويد شركة الصافي - دانون احملدودة بأكواب 

فارغة بأحجام مختلفة مخصصة لتعبأتها باللنب وذلك بناًء على أوامر شراء حتدد فيها الكميات املطلوب تأمينها إضافًة إلى ذلك ستؤمن شركة تكوين املتطّورة للصناعات مخزونًا 

من املنتجات يعادل 50% من الكمية املطلوبة في فترة شهر. ترفق شركة تكوين املتطّورة للصناعات فاتورًة بكل أمر تسليم توّقع من املسؤول في قسم احملاسبة لشركة الصافي 

- دانون احملدودة وتدفع املبالغ املستحقة مبهلة 90 يومًا من تاريخ تسليم البضائع ويتراوح سعر كل 1000 كوب ما بني 121.33 ريال سعودي و71,07 ريال سعودي بحسب 

حجم األكواب وقد مّت حتديد هذه األسعار للعام 2011 على أن تتم مراجعة األسعار بشكل شهري نتيجة تعديل أسعار املواد اخلام. يحق لشركة الصافي - دانون احملدودة إلغاء 

أي طلبية على مسؤولية شركة تكوين املتطّورة للصناعات بسبب تأخير في التسليم أو في حال لم تتطابق مع املواصفات املطلوبة ولم تتمكن الشركة من إستبدال هذه الكميات، 

ضمن مهلة أسبوع، بأخرى جديدة وصاحلة لإلستعمال.

:)APPCO( شركة تكوين المتطورة للصناعات والشركة العربية لصناعة المنتجات الورقية )3
أبرم العقد بني طرفيه بتاريخ 1430/11/13هـ املوافق 2009/11/01م ومدته 5 سنوات تنتهي في 1436/01/07هـ املوافق 2014/10/31م. ستقوم الشركة من خالل هذا 

العقد بتزويد الشركة العربية لصناعة املنتجات الورقية بأغطية البولي ستايرين، يصل عدد هذه األغطية أقلّه إلى 2,300,000 غطاء من مختلف األحجام والقياسات وذلك بناًء 

على أوامر شراء حتدد فيها الكميات املطلوب تأمينها. وتدفع املبالغ املستحقة مبهلة 60 يومًا من تاريخ تسليم الفاتورة أو أمر التسليم ويتراوح سعر كل 1000 غطاء ما بني 

20,12 ريال سعودي و 30,76 ريال سعودي وقد مّت حتديد هذه األسعار للعام 2011 على أن تتم مراجعة األسعار بشكل شهري نتيجة تعديل أسعار املواد اخلام. يحق ألي 

من الطرفني فسخ العقد فورًا في حال اإلفالس، التصفية وفي حال أخّل أحد الطرفني باملوجبات واإللتزامات امللقاة على عاتقه ولم يتكمن من تصحيح اخللل في مهلة 30 يومًا.

عقود التمويل  5-16
عقود تمويل شركة تكوين المتطورة للصناعات:

• أبرمت شركة تكوين املتطّورة للصناعات إتفاقية تسهيالت إئتمانية مع البنك األهلي التجاري بتاريخ 2010/12/29م املوافق  1432/05/19هـ مببلغ وقدره )7,000,000( 
ريال سعودي لتمويل متطلبات رأس املال العامل حتت عمليات نشاط الشركة ولتمويل املشتريات من املواد األّولية من شركة سابك. تنتهي صالحية هذه اإلتفاقية بتاريخ 

2011/12/31م املوافق 1433/2/5هـ. إن هذا القرض مضمون بالكامل من قبل شركة ندى مبوجب سند دين. وسيتم حتويل هذا القرض بضمان الشركة بعد اإلدراج.

• أبرمت شركة تكوين املتطّورة للصناعات إتفاقية تسهيالت مصرفية )توّرق( مع بنك الرياض بتاريخ 2011/8/03م املوافق  1432/9/03هـ لتمويل العمليات املختلفة 
للشركة، بحّد أقصى مببلغ وقدره )30,000,000( ريال سعودي. تنتهي صالحية هذه التسهيالت بتاريخ 2012/08/01م. إن هذا القرض مضمون بالكامل من قبل 

السادة محمد العثمان وعبد الله العثمان وعبد احملسن العثمان وخالد عبد الرحمن الراجحي وشركة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وشركاه مبوجب ضمانات شخصية.

• أبرمت شركة تكوين املتطّورة للصناعات اتفاقية تسهيالت مصرفية، بحسب ما هو مجاز من الهيئة الشرعية، مع بنك البالد بتاريخ 2010/11/6م املوافق  1431/11/29هـ 
مببلغ إجمالي وقدره )21,500,000( ريال سعودي. تنتهي صالحية هذه التسهيالت بتاريخ 2011/10/27م املوافق  1432/11/29هـ. إن هذا القرض مضمون 

بالكامل من قبل السادة محمد العثمان وعبد الله العثمان وعبد احملسن العثمان مبوجب ضمانات شخصية. 

• أبرمت شركة تكوين املتطّورة للصناعات إتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي رقم )1301( بتاريخ 1432/06/24هـ )املوافق 2011/06/28م( مببلغ 
إجمالي وقدره )60,561,000( ريال سعودي تسدد عن طريق 11 دفعة نصف سنوية األخيرة منها تسدد بتاريخ 1437/08/15هـ املوافق 2016/5/22م. إن هذا 

القرض مضمون بالكامل من قبل السيدين محمد العثمان وخالد الراجحي مبوجب ضمانات شخصية.

• أبرمت شركة تكوين املتطّورة للصناعات إتفاقية تسهيالت مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي بتاريخ 2010/11/29م املوافق  1431/12/22هـ 
يبلغ سقف هذه التسهيالت اإلئتمانية مبلغًا وقدره )65,000,000( ريال سعودي. تنتهي صالحية هذه التسهيالت بتاريخ 2011/7/31م املوافق 1432/8/29هـ. إن 

هذا القرض مضمون بالكامل من قبل السادة محمد العثمان وعبد الله العثمان وعبد احملسن العثمان مبوجب ضمانات شخصية.

• أبرمت شركة تكوين املتطّورة للصناعات )من خالل فرعها( اتفاقية تسهيالت مصرفية، مع مجموعة سامبا املالية )ش.م.س( بتاريخ 2011/09/25م، لتمويل رأس املال 
العامل، مببلغ إجمالي وقدره )30,000,000( ريال سعودي. تنتهي صالحية هذه التسهيالت بتاريخ 2012/07/31م. إن هذا القرض مضمون بالكامل من قبل السادة 

عبد الله العثمان وعبد احملسن العثمان و خالد عبد الرحمن الراجحي  وشركة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وشركاه وشركة العثمان القابضة مبوجب ضمانات شخصية.

• أبرمت شركة تكوين املتطّورة للصناعات اتفاقية تسهيالت مصرفية، مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 2011/08/15م، تتضمن العديد من التسهيالت متاحة على شكل 
متويل إسالمي قصير األجل عن طرق التوّرق ومتويل اإلعتمادات املستندية بطريقة املرابحة اإلسالمية وإصدار ضمانات إبتدائية وضمانات املبالغ احملتجزة وضمانات 

الدفع وشراء وبيع العقود اآلجلة وعقود اخليار اخلاصة بالعمالت االجنبية وسعر الفائدة،، مببلغ إجمالي وقدره )50,000,000( ريال سعودي. تنتهي صالحية هذه 

التسهيالت بتاريخ 2012/07/31م.

عقود تمويل شركة العبوات الفائقة )ألتراباك(:
• أبرمت شركة العبوات الفائقة اتفاقية تسهيالت مصرفية، بحسب ما هو مجاز من الهيئة الشرعية، مع بنك البالد بتاريخ 1431/11/29هـ املوافق 2010/11/06م 
مببلغ إجمالي وقدره )6,426,221( ريال سعودي لتسديد بعض املبالغ املستحقة ضمن التسهيالت املمنوحة من بنك البالد في عام 2009م والبالغ رصيدها املدين 

)10,000,000( ريال سعودي. تنتهي صالحية هذه التسهيالت بتاريخ 1432/11/29هـ املوافق 2011/10/27م. إن هذا القرض مضمون بالكامل من قبل السادة 

محمد العثمان وعبد الله العثمان وعبد احملسن العثمان مبوجب ضمانات شخصية.

• أبرمت شركة العبوات الفائقة إتفاقية تسهيالت مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي بتاريخ 1431/12/22هـ املوافق 2010/11/29م يبلغ سقف هذه 
التسهيالت اإلئتمانية مبلغًا وقدره )10,000,000( ريال سعودي لتمويل رأس املال. تنتهي صالحية هذه التسهيالت بتاريخ 1432/08/29هـ املوافق 2011/07/31م. 

إن هذا القرض مضمون بالكامل من قبل السادة محمد العثمان وعبد الله العثمان وعبد احملسن العثمان مبوجب ضمانات شخصية.

• أبرمت شركة العبوات الفائقة إتفاقية تسهيالت مصرفية، عن طريق املرابحة، مع البنك السعودي الهولندي بتاريخ 2011/06/05م بحّد مشترك أقصاه )38,000,000( 
ريال سعودي هذه التسهيالت متاحة على شكل متويل إسالمي قصير األجل عن طرق التوّرق ومتويل اإلعتمادات املستندية بطريقة املرابحة اإلسالمية، إصدرا ضمانات 
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إبتدائية وحسن تنفيذ ودفعة مقدمة وضمانات املبالغ احملتجزة وضمانات الدفع. تنتهي صالحية هذه التسهيالت بتاريخ 2012/06/05م. إن هذا القرض مضمون بالكامل 

من قبل السيدين محمد العثمان وعبد الله العثمان مبوجب ضمانات شخصية.

• أبرمت شركة العبوات الفائقة إتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي رقم )2089( بتاريخ 1429/11/25هـ املوافق 2008/11/23م مببلغ إجمالي وقدره 
)12,850,000( ريال سعودي تسدد عن طريق 11 دفعة نصف سنوية األخيرة منها تسدد بتاريخ  1436/08/15هـ املوافق 2015/06/03م. إن هذا القرض مضمون 

بالكامل من قبل السيدين محمد العثمان وعبد الله العثمان مبوجب ضمانات شخصية.

• أبرمت شركة العبوات الفائقة إتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي البريطاني )ساب( بتاريخ 2011/06/26م يبلغ سقف هذه التسهيالت اإلئتمانية مبلغًا وقدره 
)38,000,000( ريال سعودي لتمويل رأس املال التشغيلي ومتويل اإلعتمادات املستندية وضمانات الدفع. تنتهي صالحية هذه التسهيالت بتاريخ 2012/03/31م. إن 

هذا القرض مضمون بالكامل من قبل شركة تكوين.

• أبرمت شركة العبوات الفائقة اتفاقية تسهيالت مصرفية مع مجموعة سامبا املالية )ش.م.س( بتاريخ 2011/09/25م، لتمويل رأس املال العامل و ومتويل اإلعتمادات 
املستندية، مببلغ إجمالي وقدره )20,000,000( ريال سعودي. تنتهي صالحية هذه التسهيالت بتاريخ 2012/07/31م. إن هذا القرض مضمون بالكامل من قبل السادة 

عبد الله العثمان وعبد احملسن العثمان و خالد عبد الرحمن الراجحي وشركة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وشركاه وشركة العثمان القابضة مبوجب ضمانات شخصية.

• أبرمت شركة العبوات الفائقة اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 2011/08/15م، تتضمن العديد من التسهيالت متاحة على شكل متويل 
إسالمي قصير األجل عن طرق التوّرق ومتويل اإلعتمادات املستندية بطريقة املرابحة اإلسالمية وإصدرا ضمانات إبتدائية وضمانات املبالغ احملتجزة وضمانات الدفع 

وشراء وبيع العقود اآلجلة وعقود اخليار اخلاصة بالعمالت االجنبية وسعر الفائدة، مببلغ إجمالي وقدره )25,000,000( ريال سعودي. تنتهي صالحية هذه التسهيالت 

بتاريخ 2012/07/31م. إن هذا القرض مضمون بالكامل من قبل شركة تكوين.

عقود تمويل شركة مصنع األنسجة المتطورة )ساف(:
• أبرمت شركة مصنع األنسجة املتطورة إتفاقية تسهيالت مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي بتاريخ 1431/12/22هـ املوافق 2010/11/29م 
يبلغ سقف هذه التسهيالت اإلئتمانية مبلغًا وقدره )46,140,000( ريال سعودي لتمويل رأس املال. تنتهي صالحية هذه التسهيالت بتاريخ 1432/08/29هـ املوافق 

2011/07/31م. إن هذا القرض مضمون بالكامل من قبل السادة محمد العثمان وعبد الله العثمان وعبد احملسن العثمان وشركة عبدالرحمن بن صالح الراجحي 

وشركاه مبوجب ضمانات شخصية.

• أبرمت شركة مصنع األنسجة املتطورة إتفاقية تسهيالت مصرفية مع بنك الرياض بتاريخ 2011/08/03م بحّد أقصى لتمويل العمليات املختلفة للشركة مببلغ وقدره 
)61,200,000( ريال سعودي. تنتهي صالحية هذه التسهيالت بتاريخ 2012/08/01م. إن هذا القرض مضمون بالكامل من قبل السادة محمد العثمان وعبد الله 

العثمان وعبد احملسن العثمان و خالد عبد الرحمن الراجحي  وشركة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وشركاه مبوجب ضمانات شخصية.

• أبرمت شركة مصنع األنسجة املتطورة إتفاقية تسهيالت مصرفية، مع البنك السعودي الهولندي بتاريخ 2011/06/05م  بحّد مشترك أقصاه )24,542,000( ريال 
سعودي هذه التسهيالت متاحة لتمويل العمليات املختلفة للشركة. إن هذا القرض مضمون بالكامل من قبل السيد محمد العثمان وشركة تكوين وشركة التراباك وشركة ندى 

وشركة العثمان القابضة وشركة العثمان للتسويق الصناعي وشركة مصنع املتحدة للصناعات احلديدية وشركة الريادة االولى وشركة أنظمة حلول االعمال االستراتيجية 

وشركة صحراء اخلليج للكيماويات مبوجب ضمانات شخصية متبادلة.

• أبرمت شركة مصنع األنسجة املتطورة إتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي رقم )1771( بتاريخ 2006/10/09م مببلغ إجمالي وقدره )129,600,000( 
ريال تسدد عن طريق 11 دفعة نصف سنوية األخيرة منها تسدد بتاريخ 1434/08/15هـ املوافق 2013/06/24م.

• أبرمت شركة األنسجة املتطورة اتفاقية تسهيالت مصرفية، مع مجموعة سامبا املالية )ش.م.س( بتاريخ 2011/09/25م، لتمويل رأس املال العامل و ومتويل اإلعتمادات 
املستندية، مببلغ إجمالي وقدره )38,000,000( ريال سعودي. تنتهي صالحية هذه التسهيالت بتاريخ 2012/07/31م. إن هذا القرض مضمون بالكامل من قبل 

السادة عبد الله العثمان وعبد احملسن العثمان و خالد عبد الرحمن الراجحي  وشركة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وشركاه وشركة العثمان القابضة مبوجب ضمانات 

شخصية.

• أبرمت شركة األنسجة املتطورة اتفاقية تسهيالت مصرفية، مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 2011/08/15م، تتضمن العديد من التسهيالت متاحة على شكل متويل 
إسالمي قصير األجل عن طرق التوّرق ومتويل اإلعتمادات املستندية بطريقة املرابحة اإلسالمية وإصدرا ضمانات إبتدائية وضمانات املبالغ احملتجزة وضمانات الدفع 

وشراء وبيع العقود اآلجلة وعقود اخليار وعقود املبادلة اخلاصة بالعمالت االجنبية وسعر الفائدة، مببلغ إجمالي وقدره )43,000,000( ريال سعودي. تنتهي صالحية 

هذه التسهيالت بتاريخ 2012/07/31م. إن هذا القرض مضمون بالكامل من قبل شركة تكوين.

• أبرمت شركة األنسجة املتطورة إتفاقية تسهيالت مصرفية، عن طريق املرابحة، مع البنك السعودي الهولندي بتاريخ 2011/05/08م بحّد مشترك أقصاه )14,000,000( 
بتاريخ  التسهيالت  هذه  تنتهي صالحية  العامل.  املال  لتمويل رأس  التوّرق  طرق  عن  األجل  قصير  إسالمي  متويل  شكل  على  متاحة  التسهيالت  هذه  سعودي  ريال 

2013/05/08م.

القيود المالية  6-16

فيما يلي الشروط املطلوبة من قبل بعض البنوك التي تتعامل معها الشركة:

• اإللتزام بعدم إجراء توزيعات أرباح نقدية من ساف تزيد عن 25% من رأس املال املدفوع أو عن القيمة اإلجمالية لألقساط املتوجب تسديدها خالل سنة مالية واحدة، أيها 
أدنى قبل احلصول على املوافقة اخلطية املسبقة من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

• حصر امكانية ساف من تكبد نفقات رأسمالية تزيد عن 5,000,000 ريال في السنة قبل احلصول على املوافقة اخلطية املسبقة من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
• تزويد البنك بكافة املعلومات املتعلقة باملركز املالي لنشاط الشركة وكذلك كل تغيير في املوقع املالي كحدوث ما له تأثير سلبي على مقدرة الشركة عن الوفاء بالتزاماتها 

جتاه البنك.

• تزويد البنك بالقوائم املالية واحلسابات اخلتامية املتممة لها املعّدة وفقًا لألسس واملبادىء احملاسبية املتعارف عليها املدققة بواسطة مراجع مالي قانوني وذلك في مدة 
أقصاها 90 يومًا من تاريخ انتهاء السنة املالية.

• ابالغ البنك عن أي تغيير في هيكلية الشركة أو الشركات التابعة أو شكلها القانوني )علمًا بأن تكوين أبلغت البنوك والعمالء الرئيسيني بخطاب رسمي بأن الشركة بصدد 
طرح أسهمها لإلكتتاب العام األولي(.

• احملافظة على نسب مالية محددة كنسبة املالءة و نسبة رأس املال العامل ونسبة االصول ونسبة املديونية. 
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قروض الشركة  7-16

تبني اجلداول التالية تفاصيل القروض املمنوحة لشركة تكوين وشركتيها التابعة كما في 2011/10/10م:

قروض شركة تكوين قصيرة األجل في 2011/10/10م:

قروض شركة تكوين متوسطة و طويلة األجل في 2011/10/10م:

خطابات االعتماد لشركة تكوين في 2011/10/10م:

نهاية تاريخ القرضتاريخ القرضالبنك
 حجم التسهيالت 

)آالف الرياالت 
السعودية(

المستخدم )آالف 
الرياالت السعودية(

المتبقي )آالف 
الرياالت السعودية(

2011/08/032012/08/0115,00014,500500بنك الرياض

-2011/09/252012/7/3130,00030,000مجموعة سامبا المالية

-2010/11/292011/07/3115,00015,000البنك العربي الوطني

2010/11/292011/07/312,0001,826174البنك العربي الوطني

-2011/04/232011/12/313,0003,000البنك األهلي التجاري

40,000-2011/08/152012/07/3140,000البنك السعودي الفرنسي

105,00064,32640,674المجموع

 تاريخ االستحقاق تاريخ القرضالبنك/رقم القرض
 الرصيد القائم 
)آالف الرياالت 

السعودية(

2009/06/022012/06/235,233بنك البالد

2010/11/292013/12/3120,250البنك العربي الوطني

2011/06/282016/05/2222,650صندوق التنمية الصناعي السعودي

48,133المجموع

نهاية تاريخ القرضتاريخ القرضالبنك
 حجم التسهيالت 

)آالف الرياالت 
السعودية(

المستخدم )آالف 
الرياالت السعودية(

المتبقي )آالف 
الرياالت السعودية(

2010/11/292011/07/3116,00079115,209البنك العربي الوطني

-2011/04/232011/12/313,0003,000البنك األهلي التجاري

2011/8/32012/8/0115,0008,1116,889بنك الرياض

7,000-2011/08/152012/07/317,000البنك السعودي الفرنسي

41,00011,90229,098المجموع
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جدول 115: قروض شركة تكوين: )بالريال السعودي(



نهاية تاريخ القرضتاريخ القرضالبنك/رقم القرض
 حجم التسهيالت 

)آالف الرياالت 
السعودية(

المستخدم 
)آالف الرياالت 

السعودية(

المتبقي )آالف 
الرياالت السعودية(

1999 1,000 2011/04/232011/12/31البنك األهلي التجاري

2,000-2011/08/152012/07/312,000البنك السعودي الفرنسي

3,00012,999 المجموع

نهاية تاريخ العقدتاريخ العقدالبنك
 حجم التسهيالت 

)آالف الرياالت 
السعودية(

المستخدم 
)آالف الرياالت 

السعودية(

المتبقي )آالف 
الرياالت السعودية(

5,000-2010/11/292011/07/315,000البنك العربي الوطني

1,000-2011/08/152012/07/311,000البنك السعودي الفرنسي

6,000-6,000 المجموع

نهاية تاريخ القرضتاريخ القرضالبنك
 حجم التسهيالت 

)آالف الرياالت 
السعودية(

المستخدم 
)آالف الرياالت 

السعودية(

المتبقي )آالف 
الرياالت السعودية(

 10,000 - 10,000 2011/09/252012/07/31مجموعة سامبا المالية

3,000-2011/6/52012/06/053,000البنك السعودي الهولندي

7,000-2010/11/292011/07/317,000البنك العربي الوطني

5,000 - 5,000 2011/06/262012/03/31البنك السعودي البريطاني  

20,000-2011/08/152012/07/3120,000البنك السعودي الفرنسي

45,000-45,000المجموع

خطابات الضمان لشركة تكوين في 2011/10/10م:

عقود املتاجرة في الصرف االجنبي في 2011/10/10م:

قروض شركة ألتراباك قصيرة األجل في 2011/10/10م: 
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تاريخ االستحقاق تاريخ القرضالبنك
 الرصيد القائم )آالف الرياالت 

السعودية(

2009/06/022012/06/232,754بنك البالد

2008/11/232015/06/0310,000صندوق التنمية الصناعي السعودي

12,754المجموع

قروض شركة ألتراباك متوسطة و طويلة األجل في 2011/10/10م:

جدول 116: قروض شركة ألتراباك: )بالريال السعودي(



نهاية تاريخ القرضتاريخ القرضالبنك
 حجم التسهيالت 

)آالف الرياالت 
السعودية(

المستخدم 
)آالف الرياالت 

السعودية(

المتبقي )آالف 
الرياالت السعودية(

10,000- 10,000 2011/09/252012/07/31مجموعة سامبا المالية

2011/06/052012/06/0532,00026831,732البنك السعودي الهولندي

2011/06/262012/03/3135,0004,03030,970البنك السعودي البريطاني  

3,000-2011/08/152012/07/313,000البنك السعودي الفرنسي

80,0004,29875,702المجموع

نهاية تاريخ القرضتاريخ القرضالبنك
 حجم التسهيالت 

)آالف الرياالت 
السعودية(

المستخدم 
)آالف الرياالت 

السعودية(

المتبقي )آالف 
الرياالت السعودية(

3,000-  3,000 2010/11/292011/07/31البنك العربي الوطني

2011/06/052012/06/053,0003312,669البنك السعودي الهولندي

1,000-2011/08/152012/07/311,000البنك السعودي الفرنسي

7,0003316,669المجموع

نهاية تاريخ العقدتاريخ العقدالبنك
 حجم التسهيالت 

)آالف الرياالت 
السعودية(

المستخدم 
)آالف الرياالت 

السعودية(

المتبقي )آالف 
الرياالت السعودية(

)آالف الرياالت السعودية(

1,000-2011/08/152012/07/311,000البنك السعودي الفرنسي

1,000-1,000المجموع

خطابات االعتماد لشركة ألتراباك في 2011/10/10م:

خطابات الضمان لشركة ألتراباك في 2011/10/10م:

عقود املتاجرة في الصرف األجنبي في 2011/10/10م: 
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نهاية تاريخ القرضتاريخ القرضالبنك
 حجم التسهيالت 

)آالف الرياالت 
السعودية(

المستخدم 
)آالف الرياالت 

السعودية(

المتبقي )آالف 
الرياالت السعودية(

30,00015,00015,000 2011/09/252012/07/31مجموعة سامبا المالية

2011/08/032012/08/0130,0007,00023,000بنك الرياض

12,000-2010/11/292011/07/3112,000البنك العربي الوطني

3,000-3,000 2010/11/292011/07/31البنك العربي الوطني

30,000-2011/08/152012/07/3130,000البنك السعودي الفرنسي

105,00022,00083,000المجموع

نهاية تاريخ القرضتاريخ القرضالبنك
 حجم التسهيالت 

)آالف الرياالت 
السعودية(

المستخدم 
)آالف الرياالت 

السعودية(

المتبقي )آالف 
الرياالت السعودية(

8,000-2011/09/252012/07/318,000مجموعة سامبا المالية

30,00011,71618,284 2011/08/032012/08/01بنك الرياض

12,000-2011/05/082013/05/0812,000البنك السعودي الفرنسي

50,00011,71638,284المجموع

تاريخ  االستحاقتاريخ القرضالبنك
 الرصيد القائم )آالف الرياالت 

السعودية(

2010/11/292013/12/3114,625البنك العربي الوطني

2011/06/052013/01/2620,375البنك السعودي الهولندي

2006/10/092013/06/2455,600صندوق التنمية الصناعي السعودي

2011/05/082013/05/0811,667البنك السعودي الهولندي

102,267المجموع

قروض شركة ساف قصيرة األجل عند2011/10/10م:

خطابات االعتماد و الضمان  لشركة ساف في 2011/10/10م:

قروض شركة ساف قصيرة األجل عند2011/10/10م:
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جدول 117: قروض شركة ساف: )بالريال السعودي(



تاريخ القرضالبنك
نهاية تاريخ 

القرض

 حجم التسهيالت 
)آالف الرياالت 

السعودية(

المستخدم 
)آالف الرياالت 

السعودية(

المتبقي 
)آالف الرياالت 

السعودية(
5,000-2010/11/292012/07/315,000البنك العربي الوطني

البنك السعودي 
الفرنسي

2011/08/152012/07/311,000-1,000

1,200-2011/08/032012/08/011,200بنك الرياض

7,2007,200المجموع

العقود املتاجرة في الصرف األجنبي 2011/10/10م:

عقود األطراف ذات العالقة   8-16

فيما يلي وصف للتعامالت مع األطراف ذوي العالقة والتي تعتبر الشركة طرفًا فيها: 

بتاريخ 1428/11/21هـ املوافق 2007/12/01م أبرمت شركة تكوين املتطّورة للصناعات مع شركة العثمان لالنتاج والتصنيع الزراعي، وهي من الشركات التابعة   •
لشركة العثمان القابضة، عقدًا مدته 5 سنوات ستقوم الشركة ميوجبه بتزويد شركة العثمان لالنتاج والتصنيع الزراعي بعبوات بالستيكية وأغطية. 

بتاريخ 1427/11/07هـ املوافق 2006/11/28م أبرمت شركة تكوين املتطّورة للصناعات مع شركة العثمان لالنتاج والتصنيع الزراعي )ندى(، وهي من الشركات   •
التابعة لشركة العثمان القابضة، عقدًا مدته 5 سنوات ستقوم الشركة ميوجبه بتزويد شركة العثمان لالنتاج والتصنيع الزراعي بأغطية بالستيكية بقيمة إجمالية للعقد 

تبلغ 22,000,000 ريال سعودي.

بتاريخ 1426/02/21هـ املوافق 2005/04/01م أبرمت شركة ساف مع السيد محمد العثمان عقد إيجار أرض ملدة 20 سنة لتشّييد مصنع الشركة.  •
بتاريخ 1426/02/11هـ أبرمت شركة تكوين املتطورة للصناعات عقد إيجار ملدة 20 سنة مع السيد محمد العثمان مببلغ 29.000 ريال سنويا.  •

بتاريخ 2009/04/01م أبرمت شركة تكوين املتطّورة للصناعات مع مجّمع ندى السكني وهو من الشركات التابعة لشركة العثمان القابضة، عقد إيجار شقة سكنية   •
في اإلحساء ألحد املوظفني ملدة سنة واحدة بقيمة )60,000( ريال سعودي.

بتاريخ 2010/12/10م أبرمت شركة تكوين املتطّورة للصناعات مع مجّمع ندى السكني وهو من الشركات التابعة لشركة العثمان القابضة، عقد إيجار شقة سكنية   •
في اإلحساء ألحد املوظفني ملدة سنة واحدة بقيمة )75,000( ريال سعودي.

بتاريخ 2010/04/30م أبرمت شركة مصنع االنسجة املتطورة )ساف( مع مجّمع ندى السكني وهو من الشركات التابعة لشركة العثمان القابضة، عقد إيجار شقة   •
سكنية في اإلحساء ألحد املوظفني ملدة سنة واحدة بقيمة )60,000( ريال سعودي.

بتاريخ 2008/04/01م أبرمت شركة تكوين املتطّورة للصناعات مع مجّمع ندى السكني وهو من الشركات التابعة لشركة العثمان القابضة، عقد إيجار شقة سكنية   •
في اإلحساء ألحد املوظفني ملدة سنة واحدة بقيمة )75,000( ريال سعودي.

بتاريخ 2010/10/09م أبرمت شركة مصنع االنسجة املتطورة )ساف( مع مجّمع ندى السكني وهو من الشركات التابعة لشركة العثمان القابضة، عقد إيجار شقة   •
سكنية في اإلحساء ألحد املوظفني ملدة سنة واحدة بقيمة )90,000( ريال سعودي.

بتاريخ 2011/04/01م أبرمت شركة مصنع االنسجة املتطورة )ساف( مع مجّمع ندى السكني وهو من الشركات التابعة لشركة العثمان القابضة، عقد إيجار خمسة   •
شقق سكنية في اإلحساء لعدد من املوظفني ملدة سنة واحدة بقيمة )430,000( ريال سعودي.

بتاريخ 1431/01/20هـ املوافق 2010/01/06م أبرمت شركة تكوين املتطّورة للصناعات مع شركة أنظمة حلول األعمال اإلستراتيجية )SSBS(، وهي إحدى   •
الشركات التابعة لشركة العثمان القابضة، عقدًا ملدة ثالث سنوات تقّدم مبوجبه خدمات معلوماتية تشمل تزويد الشركة بأحدث التقنيات املعلوماتية، مراقبة وصيانة 

البرامج، إدارة الشبكة وتأمني الدعم الالزم في مقّر الشركة للتأّكد من سالمة البرامج والشبكة. تبلغ قيمة العقد لعام 2012م )2,664,767( ريال سعودي.

تتعامل شركة تكوين مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة وهي إحدى الشركات التابعة لشركة العثمان القابضة، وذلك إلصدار تذاكر سفر الستخدام   •
الشركات واألفراد واملوظفني لدى تكوين، ساف، وألتراباك وإّن هذا التعامل ما زال قائمًا علمًا انه يتم تسديد قيمة تذاكر السفر بعد إصدر أي تذكرة مطلوبة من قبل هذه 

الشركات.  بالتالي هذا التعامل قائم في إطار عمليات مستقلة وبناء على طلب وحاجة كل من الشركات الثالث.

وبخالف ما ورد أعاله، فإنه اليوجد حاليًا أي تعامالت جتارية مع أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مدرائها التنفيذيني أو من ميتلك حصة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة أو 

أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعامالت، وال توجد أية صالحيات تعطي أي منهم حقًا للتصويت على هذه التعامالت.

مع اإلشارة إلى أن جميع هذه العقود مع األطراف ذات العالقة تتم بناء على أسس جتارية دون أية شروط تفضيلية وحتّقق مصلحة الشركة وال توثر سلبًا على أدائها وال تشكّل 

عبئًا ماليًا بل هي تزيد من ربحية املساهمني هذا باإلضافة إلى أن األسعار احملددة في هذه العقود تؤمن وفرًا للشركة مقارنًة بتلك الرائجة في األسواق احمللية بالتالي فهي 

تصّب في مصلحة املساهمني وتعتبر أسعارًا تفضيلية للشركة. وسيتم التصويت على جميع العقود املبرمة مع األطراف ذات العالقة في جمعية عامة للمساهمني بعد الطرح.
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17. التعّهد بتغطية االكتتاب     

متعهدو تغطية االكتتاب   1-17

تعهدت مورغان ستانلي السعودية )»متعهد تغطية االكتتاب املساعد«( و األهلي كابيتال )»مدير االكتتاب ومتعهد تغطية االكتتاب الرئيسي«( والرياض املالية )»متعهد تغطية 

االكتتاب املساعد«( بتغطية كامل األسهم املطروحة لالكتتاب والبالغ عددها 9,000,000 سهم بسعر طرح يبلغ 26 ريال سعودي للسهم الواحد وبذلك تبلغ قيمة أسهم االكتتاب 

234 مليون ريال سعودي.

ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب   2-17

تنص الشروط واألحكام املنصوص عليها في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب املبرمة بني املساهمني البائعني والشركة ومتعهدو تغطية االكتتاب على ما يلي: 

)أ( يتعهد املساهمون البائعون ملتعهدي تغطية االكتتاب بأن يبيعوا في تاريخ اإلغالق )كما هو معّرف في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب( كامل األسهم املطروحة لالكتتاب 

للمشترين أو ملتعهدي تغطية االكتتاب.

)ب( يلتزم متعهدو تغطية االكتتاب للشركة وللمساهمني البائعني بأن يشتري هو نفسه في تاريخ اإلغالق وبسعر الطرح مالم يتم شراؤه من األسهم املطروحة، إن وجدت، طبقا 

للشروط واألحكام املنصوص عليها في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب. 

الرسوم والمصاريف   3-17
يتحمل املساهمون البائعون دفع الرسوم التي يستحقها متعهدو تغطية االكتتاب على أساس إجمالي العوائد من طرح االكتتاب.
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18. شروط وتعليمات االكتتاب  

يجب على جميع املكتتبني قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب حيث يعتبر توقيع طلب االكتتاب وتقدميه مبثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام 

االكتتاب املذكورة واملوافقة عليها.

االكتتاب في أسهم الشركة   1-18

سيكون االكتتاب العام في أسهم الشركة املطروحة لعدد )9,000,000( تسعة ماليني سهم بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم مدفوعة بالكامل و بسعر 26 

ريال سعودي للسهم الواحد ومتثل مبجملها 30% من رأس املال املصدر للشركة. يقتصر هذا الطرح على شريحتني:

الشريحة )أ(: املؤسسات املكتتبة.

املستثمرون من املؤسسات: وتشمل مجموعة من املؤسسات )ويشار إليها مجتمعة«باملؤسسات املكتتبة«( التي خاطبها مدير سجل اكتتاب املؤسسات بعد التشاور مع الشركة 

واملساهمني البائعني بحسب معايير خاصة محددة مسبقًا من قبل هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )»الهيئة«(. ُخصص للمؤسسات املكتتبة  )9,000,000 ( تسعة 

ماليني سهم متثل )100%(  مائة باملائة من إجمالي أسهم االكتتاب املطروحة على اجلمهور. علمًا أنه في حال اكتتاب األفراد )املعرفون في الشريحة )ب( أدناه( في األسهم 

املطروحة لالكتتاب، يحق ملدير سجل اكتتاب املؤسسات، بعد احلصول على موافقة الهيئة، تخفيض عدد األسهم املخصصة للمؤسسات املكتتبة حتى أربعة ماليني وخمسمائة 

ألف سهم )4,500,000( متثل خمسون باملائة )50%( من إجمالي أسهم االكتتاب املطروحة على اجلمهور. 

الشريحة )ب(: املستثمرون األفراد.

ويشمل ذلك األشخاص السعوديني الطبيعيني، مبا في ذلك املرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم 

لصاحلها، ويعد االكتتاب الغيًا ملن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وسيخصص )4,500,000( أربعة ماليني 

وخمسمائة ألف سهم متثل )50%( من األسهم املطروحة للمستثمرين األفراد كحد أقصى. وفي حال عدم اكتتاب األفراد بكامل األسهم املخصصة لهم، يحق ملدير سجل اكتتاب 

املؤسسات، بعد احلصول على موافقة الهيئة، تخفيض عدد األسهم املخصصة للمستثمرين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي مت االكتتاب بها من قبلهم.

يجب على كل من املستثمرون األفراد االكتتاب بـ )10( عشرة أسهم كحد أدنى. كما أن احلد األقصى لكل مكتتب هو )250,000( مائتني وخمسني ألف سهم. إن احلد األدنى 

للتخصيص هو )10( عشرة أسهم لكل مكتتب، وسيتم تخصيص ما يتبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب- إن وجدت- على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب 

إلى إجمالي األسهم املطلوب االكتتاب فيها. وإذا جتاوز عدد املكتتبني )450,000( أربعمائة وخمسون ألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدنى للتخصيص وسيتم 

التخصيص بالتساوي على عدد املكتتبني. وفي حال جتاوز عدد املكتتبني )4,500,000( أربعة ماليني وخمسمائة ألف مكتتب فسوف يتم التخصيص حسب ما تقرره الهيئة. 

وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب - إن وجد- إلى املكتتبني دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو اجلهات املستلمة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص 

ورد الفائض في موعد أقصاه يوم األحد 1433/03/06هـ )املوافق 2012/01/29م(.

إن توقيع املكتتب على طلب االكتتاب وتقدميه ملدير االكتتاب أو اجلهات املستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني املساهمني البائعني واملكتتب.

وسيكون بإمكان املواطنني السعوديني املتقدمني بطلب االكتتاب احلصول على نشرة اإلصدار ومناذج طلبات االكتتاب من اجلهات املستلمة التالية: 

كما ميكن االكتتاب عبر االنترنت أو الهاتف املصرفي أو أجهزة الصراف اآللي لدى اجلهات املستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين سبق لهم االكتتاب 

في إحدى االكتتابات التي طرحت مؤخرًا شريطة أن )1( يكون للمكتتب حساب لدى اجلهة املستلمة الذي يقدم هذه اخلدمات، و)2( أال تكون قد طرأت أي تغيرات على املعلومات 

أو البيانات اخلاصة باملكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثًا.

تبدأ فترة االكتتاب من يوم اإلثنني 1433/02/22هـ )املوافق 2012/01/16م( إلى يوم األحد 1433/02/28هـ )املوافق 2012/01/22م(، يتم خاللها تلقي طلبات االكتتاب 

لشراء األسهم املطروحة في فروع اجلهات املستلمة في جميع أنحاء اململكة، وللشركة احلق في اعتبار طلب االكتتاب الغيًا جزئيًا أو كليًا إذا لم يتقيد مقدم الطلب بكافة التعليمات 

واملتطلبات الواردة في مناذج االكتتاب أو لم يتحقق أحد الشروط التالية، وال يجوز حينها للمتقدم بالطلب املطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء:

أ( تعبئة النماذج بشكل كامل وصحيح ودقيق، وإقرار كل مكتتب مبوافقته على االكتتاب في األسهم احملدودة وامتالك ذلك العدد منها في مناذج طلب االكتتاب املقدمة من املكتتب 

مقابل عدد األسهم املطلوب االكتتاب بها مضروبًا بسعر الطرح )26 ريال سعودي(.

ب( دفع كامل قيمة األسهم التي طلب املكتتب االكتتاب فيها، وهي متثل إجمالي عدد األسهم املطلوب شراؤها مضروبًا في سعر السهم الواحد )26 ريال( حيث يسدد هذا املبلغ 

إلى فروع أي من اجلهات املستلمة خصمًا من حساب املكتتب نفسه، وإذا لم يكن للمكتتب حساب لدى اجلهة املستلمة فيجب عليه أن يفتح حسابًا وذلك للقيام بتسجيل اكتتابه 

وذلك حسب التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

ج( ختم الطلب من اجلهة املستلمة.

د( مراعاة احلد األدنى لالكتتاب هو عشرة )10( أسهم، أو أي عدد أكبر من األسهم، واحلد األقصى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب بها هو ) 250,000 ( مائتني وخمسني 

ألف سهم  لكل مكتتب.

هـ( تقدمي أصل وصورة بطاقة األحوال املدنية أو دفتر العائلة مع مناذج طلبات االكتتاب، وسيتم إعادة األصول إلى املكتتب بعد مطابقتها مع الصور بواسطة املوظف املسئوول 

في البنك.

و( في حالة تقدمي الطلب بالوكالة عن املكتتب لألوالد واألبوين فقط يراعى ما يلي:

1( يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على منوذج طلب االكتتاب.

2( يجب أن يرفق أصل وصورة وكالة سارية املفعول، وسيتم إعادة األصول إلى املكتتب بعد مطابقتها مع الصور بواسطة املوظف املسئوول في البنك. 

3( يجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل لألشخاص املقيمني في اململكة العربية السعودية أو من خالل السفارات أو القنصليات السعودية في بلد املكتتب لألشخاص 

املقيمني خارج اململكة العربية السعودية. 

هذا ويكتفي بتعبئة منوذج اكتتاب واحد للمكتتب الرئيس وأفراد العائلة املقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد األسهم التي سيتقدم املكتتب الرئيس 
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بطلبها لنفسه ويترتب على ذلك ما يلي:

1( تسجيل جميع األسهم املخصصة للمكتتب الرئيس واملكتتبني التابعني باسم املكتتب الرئيس.

2( تعاد جميع املبالغ الفائضة عن األسهم غير املخصصة إلى املكتتب الرئيس.

3( يحصل املكتتب الرئيس على كامل أرباح األسهم املوزعة عن األسهم املخصصة للمكتتب الرئيس واملكتتبني التابعني.

و يستخدم مناذج اكتتاب منفصلة في حالة:

1( إذا رغب في تسجيل األسهم التي مت تخصيصها باسم غير اسم املكتتب الرئيس.

2( إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن كمية األسهم التي يرغب املكتتب الرئيس االكتتاب بها.

ج(   إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم املخصصة حلسابها، وفي حال قيام الزوج باالكتتاب باسمها فسوف يتم عندئذ اعتماد طلب االكتتاب املقدم منها 

وإضافة األسهم املخصصة حلسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها.

و يعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسهم التي متت املوافقة على اكتتابه عند:

• تقدمي املكتتب لنموذج طلب االكتتاب إلى أي من اجلهات املستلمة.
• دفع املكتتب القيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها بالكامل للجهة املستلمة.

• تقدمي اجلهة املستلمة إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي خصصت للمكتتب.

التخصيص ورد الفائض   2-18

ستقوم اجلهات املستلمة بفتح حساب تتم تسميته »االكتتاب العام في شركة »تكوين«، ويجب على كل بنك مستلم أن يودع املبالغ التي قام بتحصيلها من املكتتبني في حساب 

املذكور.

سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه 1433/03/06هـ )املوافق 2012/01/29م(. وفي حال زاد عدد األسهم املكتتب بها عن األسهم املطروحة 

لالكتتاب، فسيتم تخصيص )10( عشرة أسهم لكل مكتتب كحد أدنى، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم االكتتاب- إن وجدت- على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه 

كل مكتتب إلى إجمالي األسهم املطلوب االكتتاب فيها. وإذا جتاوز عدد املستثمرون األفراد )450,000( أربعمائة وخمسون ألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدنى 

للتخصيص وسيتم تخصيص األسهم املطروحة لالكتتاب في شريحة املستثمرون األفراد بالتساوي فيما بني املكتتبني. وإذا جتاوز عدد املكتتبني )4,500,000( أربعة ماليني 

وخمسمائة ألف مكتتب فسيتم التخصيص بحسب ما تقرره الهيئة.

سترسل اجلهات املستلمة إشعارات إلى املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي لألسهم املخصصة واملبالغ التي سيتم ردها لهم، وسترد املبالغ بالكامل بدون استقطاع أي رسوم 

أو اقتطاع أي مبلغ وذلك بقيدها في حسابات املكتتبني لدى اجلهة املستلمة. ويجب على املكتتبني االتصال بفرع اجلهة املستلمة الذي مت تقدمي طلب االكتتاب فيه للحصول على 

أي معلومات إضافية.

اإلقرارات   3-18

مبوجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب وتقدميه، فإن املكتتب:

• يوافق على اكتتابه في عدد األسهم املذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه
• يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها

• يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار
• يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من األفراد املشمولني في طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب في أسهم الشركة، وللشركة احلق في رفض أي من أو جميع طلباته في حالة 

تكرار طلب االكتتاب

• يقبل األسهم املخصصة له مبوجب طلب االكتتاب ويوافق على كافة شروط وأحكام االكتتاب الواردة في الطلب 
• يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقدميه للجهة املستلمة 

• يتنازل عن حقه في الرجوع إلى الشركة ومطالبتها بالتعويض عن أي ضرر ينجم بشكل مباشر عن احتواء نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير 
كافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية كانت ستؤثر على قراره بشأن االكتتاب لو كانت مدرجة في النشرة.

أحكام متفرقة   4-18

يعتبر طلب االكتتاب وجميع الشروط واألحكام والتعهدات املتعلقة به ملزمة ألطراف االكتتاب وخلفهم واملتنازل إليهم من قبلهم ومنفذي وصاياهم ومديري تركاتهم وورثتهم، 

وتصب في مصلحتهم، شريطة عدم التنازل عن أو إحالة طلب االكتتاب أو أي من احلقوق واملنافع أو االلتزامات املترتبة عليه من قبل أي طرف من أطراف االكتتاب إلى الغير 

دون موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

سجل األسهم وترتيبات التعامل   5-18
حتتفظ تداول بسجل للمساهمني يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي ميتلكونها واملبالغ املدفوعة في هذه األسهم.

اإلدراج والتداول   6-18

سيبدأ تداول أسهم شركة تكوين املتطورة للصناعات مبشيئة الله بعد االنتهاء من تخصيص األسهم، وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية وإدراج اسمها في السوق املالية 

»تداول« وسوف تؤكد السوق املالية »تداول« بعد ذلك تاريخ بدء تداول األسهم في تاريخ الحق، حال إنهاء جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة.

والميكن تداول األسهم املطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات املكتتبني في تداول، وإدراج الشركة في القائمة الرسمية. ويحظر التداول املسبق حظرًا تامًا، 

ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية حال مخالفة ذلك من املكتتبني الذين يتعاملون في األنشطة احملظورة حيث يتحملون هم املسؤولية الكاملة عنها.

ويكون التداول في األسهم في سوق األوراق املالية »تداول« نافذًا فقط عن طريق القيد الدفتري اإللكتروني في سجل األسهم في تداول، ولن يكون أي تداول لألسهم نافذًا عن 

طريق شهادات األسهم، ويحق للمساهمون مع ذلك طلب شهادات لألسهم كدليل على امللكية فقط، إال أن مثل هذه الشهادات ال ميكن استخدامها ألغراض التداول.
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السوق المالية السعودية )تداول(   7-18

مت تأسيس نظام »تداول« سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األسهم اإللكتروني. وقد بدأ تداول األسهم في اململكة بشكل إلكتروني كامل سنة 1990م. وبلغت القيمة السوقية 

للشركات املتداولة في السوق  1.28 تريليون ريال سعودي في نهاية 2011/6/28م. ويبلغ عدد الشركات املساهمة املدرجة في النظام في تاريخه 147 شركة.

إدخال األوامر   8-18

يتم التعامل باألسهم عبر نظام »تداول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءًا من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع 

على فترة واحدة من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة3:30 عصرًا، من يوم السبت حتى يوم األربعاء من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح 

بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، وميكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة 10 صباحًا جللسة االفتتاح )التي 

تبدأ الساعة 11 صباحًا( وتتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة »تداول«. يعمل نظام تداول على مطابقة األوامر حسب السعر، ومن ثم وقت اإلدخال. 

وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أواًل ومن ثم األوامر احملددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر، يتم تنفيذها أواًل بأول حسب توقيت اإلدخال. ويقوم نظام تداول 

بتوزيع نطاق شامل من معلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع »تداول« على االنترنت والرابط اإللكتروني ملعلومات »تداول« الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت 

تزويد املعلومات مثل رويترز. تتم تسوية الصفقات آليًا خالل اليوم، أي أن نقل ملكية األسهم تتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة. يجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات 

واملعلومات املهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام »تداول« مسؤولية مراقبة السوق، بصفته اآللية التي يعمل من خاللها السوق، بهدف ضمان عدالة التداول 

وانسياب عمليات التداول في األسهم.

يشترط على الشركة املصدرة لألسهم أن تفصح عبر السوق عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالنسبة للمستثمرين. كما تتولى السوق مسؤولية مراقبة حركة التداول بصفتها 

اآللية التي يعمل من خاللها السوق، وذلك بهدف ضمان عدالة التداول وانسياب عمليات التداول في األسهم بطريقة منظمة.

تداول أسهم الشركة    9-18

يتوقع بدء التداول في أسهم الشركة في السوق بعد التخصيص النهائي ألسهم الشركة، وسيتم اإلعالن عن ذلك في سوق األسهم »تداول«. وتعتبر التواريخ واألوقات املذكورة 

في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط وميكن تغييرها أو متديدها مبوافقة هيئة السوق املالية. 

عالوة على ذلك، ال يجوز التداول في أسهم االكتتاب إال بعد اعتماد تخصيصها في حسابات املكتتبني لدى تداول وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في 

سوق األسهم السعودية. ويحظر تداول أسهم االكتتاب قبل ذلك حظًرا تاًما، ويتحمل كل من يفعل ذلك املسؤولية الكاملة، ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في هذه احلالة.
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19.  المستندات المتاحة للمعاينة   

املستندات التالية متاحة للمعاينة مبقر الشركة مبنى شركة تكوين املتطورة للصناعات طريق امللك فيصل مبدينة اخلبر، وذلك بني الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا 

من يوم السبت حتى األربعاء قبل أسبوعني من تاريخ االكتتاب وخالل فترة االكتتاب:

• عقد تأسيس الشركة
• النظام األساسي للشركة ومستندات التأسيس األخرى

• السجل التجاري للشركة 
• قرار الشركاء بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة

• قرار معالي وزير التجارة والصناعة باملوافقة على حتويل الشركة إلى شركة مساهمة
• موافقة هيئة السوق املالية على عملية الطرح العام

• القوائم املالية االفتراضية املوحدة املراجعة لعامي 2008م و 2009م والقوائم املالية املوحدة املراجعة لعام 2010م والفترة النتهية في 30 يونيو 2011م والقوائم املالية 
املفحوصة للفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2011م.

• موافقة خطية من مراجع احلسابات )ديلويت( على إدراج اسمه وشعاره ضمن نشرة اإلصدار
• موافقة خطية من مستشار التحقق املالي )برايس وترهاوس كوبرز( على إدراج اسمه وشعاره ضمن نشرة اإلصدار

• موافقة خطية من مستشار دراسات السوق )إيراس( على إدراج اسمه وشعاره ضمن نشرة اإلصدار
• موافقة خطية من املستشار القانوني مكتب احملامي محمد آل الشيخ للمحاماة بالتعاون مع الثم آند واتكنز على إدراج اسمه وشعاره ضمن نشرة اإلصدار

• اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب
• خطاب الرأي القانوني 

• جميع العقود مع األطراف ذات العالقة
• تقرير تقييم املستشار املالي 

• دراسة السوق املعدة من قبل )إيراس( 
• نبذه عن االتفاقيات والعقود املهمة مع العمالء

• اتفاقيات القروض والتسهيالت االئتمانية املمنوحة للشركة
• اتفاقية فتح احلساب البنكي لالكتتاب العام
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ملحق 1: تقرير مراجع الحسابات   

لقد متت مراجعة القوائم املالية املوحدة للفترة املنتهية في 30 يونيو 2011م و السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2010م باإلضافة إلى القوائم املالية االفتراضية املوحدة للسنوات 

املنتهية في 31 ديسمبر 2008م و 2009م والقوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2011م، واإليضاحات املتعلقة بها املدرجة في نشرة اإلصدار هذه من قبل 

السادة ديلويت آند توش بكر أبو اخلير وشركاهم كما هو مذكور في تقريرهم املرفق.

وجتدر اإلشارة إلى أن ديلويت آند توش بكر أبو اخلير وشركاهم ال ميتلكون أسهمًا أو مصحة مهما كان نوعها في الشركة. كما أعطى ديلويت آند توش بكر أبو اخلير وشركاهم 

موافقته اخلطية على نشر إفادتهم ضمن نشرة الر هذه بصيغتها ونصها كما وردت وأنه لم يتم سحب تلك املوافقة.
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