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شركة تكوين المتطورة للصناعات

www.takweenai.com
سنة التأسيس: 1993

عدد الموظفين: 1,534
القيمة السوقية: 1.33مليار ريال سعودي 

“تكوين” هي موّرد عالمي رائد لتقنيات صناعة 
البالستيك التحويلية وتصنيع منتجات التغليف 

البالستيكية للمواد الغذائية واألقمشة غير المنسوجة 
الطبية. تأسست “تكوين” في عام 1993 وتطورت 

لتصبح شركة متعددة األنشطة برأس مال يصل 
إلى 328 مليون دوالر أمريكي وتتخذ من مدينة الخبر 
مقرًا رئيسيًا لها باإلضافة إلى 10 مصانع تنتشر في 

مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية ومصر. 
ويدير الشركة رئيس مجلس اإلدارة عبد المحسن 

العثمان والعضو المنتدب جميل الملحم.

االستثمار في االبتكار

شركة متعددة األنشطة برأس مال 
يصل إلى 1,230 مليون ريال

طورت شركة تكوين عملياتها وأنشطتها التجارية بشكل منهجي 
وسعت إلى تنفيذ استثمارات جديدة بعد إدراجها في تداول 
السعودية في عام 2012. وعززت الشركة إثر إدراجها نظام 

الرقابة الداخلية لضمان االمتثال الكامل ألنظمة هيئة السوق 
المالية للشركات المساهمة العامة، األمر الذي أتاح لمساهمي 

تكوين درجة أعلى من الشفافية وعزز فرص استقطاب 
المستثمرين الجدد.

نمت مبيعات شركة تكوين بأكثر من 100 مليون دوالر أمريكي 
في السنوات الخمس الماضية، كما ارتفع حجم صادراتها بنسبة 
15%، وقد تمكنت من الوصول إلى األسواق األوروبية وأسواق 

أمريكا الشمالية.

ويبرز في الوقت الحالي أثر نظام االقتصاد الدائري والحاجة 
المتزايدة لالستدامة على صناعة البالستيك التحويلية ومن 
المحتمل أن يطرح كٌل منهما العديد من التحديات والفرص. 
وإليجاد حلول مبتكرة وشاملة، أنشأت شركة تكوين منشآت 

متخصصة بالبحث والتطوير. ويتيح االستثمار في األبحاث 
المتعلقة بصناعة البوليمرات واألقمشة غير المنسوجة، لشركة 

تكوين تطوير حلول شاملة لعمالئها.

وتسعى شركة تكوين إلى زيادة مشاركة المرأة في العمل 
انطالقًا من التزامها بأهداف رؤية المملكة 2030، كما تعمل 

على االستفادة من برامج دعم الصادرات وتعزيز المصادر 
المحلية والمشاركة في مبادرة “ُمدن” )الهيئة السعودية للمدن 

الصناعية ومناطق التقنية( ومبادرة الثورة الصناعية الرابعة 
ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. 

وتؤدي شركة تكوين دورًا مهمًا في دعم القضايا االجتماعية 
من خالل مزيج من البرامج التي تستهدف المواهب السعودية 

وتوفر التأهيل والتدريب وفرص العمل لكل من الطالب 
والخريجين. وتثق شركة تكوين بأن من واجبها تقديم مساهمة 
إيجابية للمجتمع من خالل توفير الفرص ونشر األمل واإللهام. 

تعد شركة تكوين المتطورة للصناعات شريكًا موثوقًا به 
للعالمات التجارية المحلية واإلقليمية والدولية التي تزودها 

بالمواد الكيميائية المناسبة والضرورية للنجاح.

تلبي الصناعات التحويلية في شركة تكوين عدة مجاالت 
تشمل األطعمة والمشروبات والنظافة وصناعة األقمشة 

غير المنسوجة الطبية. وتتمتع الشركة بحضور دولي مهم في 
مجال الصناعة التحويلية لمنتجات البوليمرات. وطورت تكوين 

حلول مبتكرة وفعالة ومنخفضة التكلفة في مجال التغليف 
عالي الجودة للمواد الغذائية ومنتجات األقمشة غير المنسوجة 

لتصبح بالتالي الشريك المفضل لعمالئنا المتنوعين.

ومن خالل االلتزام بقيمنا األساسية والحفاظ على استراتيجية 
نمو طويلة المدى، تتمتع تكوين بمسيرة حافلة عززت خاللها 

أعمالها على نطاق واسع بشكل تدريجي.



71

في عام 2010، تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة 
باسم “تكوين المتطورة للصناعات” برأس مال قدره 

97,539,000 ريال سعودي. وحصلت الشركة على الموافقات 
التنظيمية المطلوبة من هيئة السوق المالية وطرحت 

30,000,000 سهم عادي لالكتتاب العام في تداول السعودية 
في يوليو 2012، حيث قامت بطرح 30% من األسهم لالكتتاب 

العام. وبحلول أواخر عام 2013، تم رفع رأس المال إلى 
350,000,000 ريال سعودي.

وفي عام 2014، اتخذت شركة تكوين خطوة أساسية لتوسعة 
نطاق أنشطتها التجارية من خالل االستحواذ على شركة صافوال 
ألنظمة التغليف. وأدى هذا التوسع إلى زيادة حصة تكوين في 

مجال التغليف البالستيكي، األمر الذي جعل من الشركة أحد رواد 
هذا المجال في المنطقة. وفي عام 2016، عززت الشركة رأس 
مالها ليصل إلى 950,000,000 ريال سعودي من خالل إصدار 

حقوق أسهم لالكتتاب حيث تم طرح 60,000,000 سهم عادي.

تمتلك شركة تكوين حاليًا أكثر من 10 مصانع تنتشر في أنحاء 
المملكة العربية السعودية ومصر. وتوفر منشآت التصنيع 
الحديثة حلواًل شاملة لعدة شركات كبرى في مجال السلع 

االستهالكية سريعة التداول، والنظافة، والقطاعات الطبية. 
وتعكس عالقاتنا مع العالمات التجارية الرائدة التزامنا بالرقابة 

الصارمة على الجودة في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج.

تعمل شركة تكوين بشكل وثيق مع عمالئها من أجل تطوير 
منتجات تلبي تطلعاتهم وذلك وفق أرقى المعايير الدولية. 

ويتولى هذه المهمة فريق من الموظفين ذوي المهارات العالية 
والملتزمين بتحقيق الكفاءة في بيئة عمل تعاونية. ونسعى 

جاهدين لتحقق الشركة أهدافها المتنوعة وتوفير منصة عمل 
للشباب واألفراد المتميزين لتنمية قدراتهم واالرتقاء بها إلى 

أرفع المستويات.

وحرصت شركة تكوين على تنفيذ إجراءات إدارة حوكمة الشركات 
إلقامة عالقة تمتاز بالشفافية مع مساهمينا. ويتألف الهيكل 

اإلداري من مجلس اإلدارة الذي يضم سبعة أعضاء يتم تعيينهم 
من قبل الجمعية العامة للمساهمين إلى جانب لجان المجلس 

والتي تشمل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات 
والمكافآت وفريقًا من كبار التنفيذيين “اإلدارة العليا”.

نظرًا التباع شركة تكوين المتطورة للصناعات أعلى معايير 
الجودة والسالمة، فقد حازت على العديد من الشهادات 

واالعتمادات من الهيئات المحلية والدولية المختصة بالصناعات 
التحويلية، مثل شهادة آيزو 9001: 2008، وشهادة آيزو 22000: 

2005، وشهادة آيزو 14001: 2004.

ونؤمن في تكوين بأهمية توفير قيمة تثري المجتمع مع األخذ 
باالعتبار إطالق المبادرات اإلنسانية. وتهدف برامج المسؤولية 

االجتماعية للشركة في تكوين إلى بلوغ ثالثة أهداف رئيسية 
وهي: ضمان رفاهية فريق العمل لدى الشركة، وتحقيق النمو 

االجتماعي واالقتصادي لمجتمعاتنا، وحماية بيئتنا.

10
مصانع متواجدة في المملكة العربية 

السعودية ومصر

قطاع المواد األساسية


