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مراجع    ( Al Kharashi & Co Mazarsالخراشي )  \ السادة  على تعيين    الموافقة  -5

حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص  

الثالث والرابع( والسنوي من العام  ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )الثاني و 

 م، وتحديد أتعابه. 2023م، والربع األول من العام المالي  2022المالي  

التي    الموافقة  -6 العثمان لإلنتاج    تتمس على األعمال والعقود  تكوين وشركة  بين شركة 

احدى شركات العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس اإلدارة   والتصنيع الزراعي )ندى( 

باعتباره من كبار   فيها  مباشرة  غير  العثمان مصلحة  بن محمد  المحسن  عبد  األستاذ/ 

التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة  

. وهي عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بالستيكية من  2022/ 12/ 31الى    2022/ 01/ 01التعامل من  

( مليون ريال،  72,071بلغت )   2021لما بأن قيمة التعامالت في عام مصانع شركة تكوين، ع 

 مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. 

شركة تكوين وشركة أنظمة حلول األعمال  تتم بين  س على األعمال والعقود التي    الموافقة  -7

لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبد    االستراتيجية احدى شركات العثمان القابضة، والتي 

وأحد   التنفيذيين  كبار  من  باعتباره  مباشرة  غير  مصلحة  العثمان  محمد  بن  المحسن 

.  2022المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، وقد توقف العقد من بداية 

علما  اآللي.  الحاسب  أجهزة  وتوريد  التقنية  إدارة  خدمات  عن  عبارة  قي  وهي  مة  بأن 

( مليون ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً  1,672كانت )   2021التعامالت في عام  

 على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. 

التي    الموافقة  -8 بين  س على األعمال والعقود  العثمان لإلنتاج  تتم  تكوين وشركة  شركة 

يس مجلس اإلدارة  احدى شركات العثمان القابضة، والتي لرئ  والتصنيع الزراعي )ندى( 

باعتباره من كبار   فيها  مباشرة  غير  العثمان مصلحة  بن محمد  المحسن  عبد  األستاذ/ 

التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة  

. وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات  2022/ 12/ 31الى    2022/ 01/ 01التعامل من  

صيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف. علما بأن قيمة التعامالت في عام  الدعم وال 



( مليون ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية  5,688كانت )  2021

 دون شروط تفضيلية. 

بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة    تتم س على األعمال والعقود التي    الموافقة  -9

العثمان  طرف ذو عال  المحسن بن محمد  اإلدارة األستاذ/ عبد  قة، والتي لرئيس مجلس 

المساهم   لدى  المالك  وأحد  التنفيذيين  كبار  من  باعتباره  فيها  مباشرة  غير  مصلحة 

من   التعامل  بمدة  والترخيص  القابضة،  العثمان  شركة  الى    2022/ 01/ 01الرئيسي 

شركة بالستيك السعودية ألنظمة    . وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع 2022/ 12/ 31

(  597كانت )   2021التغليف ومصنع شركة ساف بالجرن علما بأن قيمة التعامالت في عام  

 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. 

التي    الموافقة  -10 والعقود  األعمال  بين  س على  محمد  تتم  ووكالة  تكوين  العثمان  شركة 

للسفر والسياحة احدى شركات العثمان القابضة، والتي ل لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  

عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين  

وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، وقد توقف التعامل خالل  

بأن   عبارة عن إصدار تذاكر السفر الستخدام الشركات واألفراد. علما م وهي  2021العام  

( الف ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً  192,9كانت )   2021قيمة التعامل في عام  

 على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. 

،  شركة تكوين وشركة العثمان القابضة تتم بين  س على األعمال والعقود التي    الموافقة  -11

والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة  

فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان  

. وهي عبارة سداد مصاريف ورسوم مكتب  2021القابضة، تم وقف التعامل اعتبارا من العام  

  بأنه لم تكن هناك أي تعامالت خالل  ورة )ساف( في الصين. علما شركة األنسجة المتط 

( ألف ريال، مع العلم  16,9م  كانت ) 2020م باستثناء سداد مستحقات عن العام  2021العام  

 . أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية 

ركة العثمان للتسويق  شركة تكوين وش تتم بين  س على األعمال والعقود التي    الموافقة  -12

الصناعي )ايمكو( احدى شركات العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  

عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين  

وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل  

، وهي عبارة عن عملية توريد مستلزمات صناعية. علما بأن  2022/ 12/ 31الى    2022/ 01/ 01من  

( ألف ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً  26كانت )   2021قيمة التعامل في عام  

 على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.  

بين شركة تكوين وشركة تقنيات نظافة البيئة    تتم س على األعمال والعقود التي    الموافقة  -13

مجلس   لرئيس  والتي  القابضة،  العثمان  شركات  احدى  البيئية  والدراسات  لالستشارات 



العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من   اإلدارة األستاذ/ عبد المحسن بن محمد 

لقابضة، والترخيص  كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان ا 

. وهي عبارة عن الدراسات البيئية. علما بأن  2022/ 12/ 31الى    2022/ 01/ 01بمدة التعامل من  

( ألف ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً  36,3كانت )   2021قيمة التعامل في عام  

 على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.  

شركة تكوين وشركة العثمان القابضة،   بين   تتم س على األعمال والعقود التي    الموافقة  -14

والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة  

فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان  

وهي عبارة عن اتفاقية  ،  2023/ 02/ 28الى    2022/ 03/ 01القابضة، والترخيص بمدة التعامل من  

إيجار مكاتب اإلدارة العامة ومصروفات الصيانة للشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام  

( مليون ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية  1,235كانت )  2021

 دون شروط تفضيلية.  

وفندق كمبنسكي العثمان    شركة تكوين تتم بين  س على األعمال والعقود التي    الموافقة  -15

احدى شركات العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبد المحسن بن  

محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى  

  الى   2022/ 01/ 01المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من  

. وهي عبارة عن إسكان نزالء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات. علما بأن  2022/ 12/ 31

( ألف ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً  11,3كانت )   2021قيمة التعامل في عام  

 على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.  

التي    الموافقة  -16 والعقود  األعمال  بين  س على  تكوين ومؤسسة  تتم  العثمان  شركة  محمد 

للمقاوالت المملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس  

العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من   اإلدارة األستاذ/ عبد المحسن بن محمد 

كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص  

التعام  من  بمدة  لمصانع  2022/ 12/ 31الى    2022/ 01/ 01ل  إنشائية  أعمال  عن  عبارة  وهي   ،

الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار منافسين. علما  

( ألف ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم  30,9كانت )   2021بأن قيمة التعامل في عام  

   بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. 

التي    الموافقة  -17 بين  س على األعمال والعقود  الخليج  تتم  شركة تكوين وشركة صحراء 

لرئيس   والتي  القابضة،  العثمان  شركة  فيها  تساهم  التي  الشركات  احدى  للكيماويات 

مجلس اإلدارة األستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره  

القابضة،  العثمان  شركة  الرئيسي  المساهم  لدى  المالك  وأحد  التنفيذيين  كبار    من 

من   التعامل  بمدة  مواد  2022/ 12/ 31الى    2022/ 01/ 01والترخيص  توريد  عن  عبارة  وهي   ،



( الف ريال،  828,3كانت )   2020كيماوية لمصانع الشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام  

 مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. 

شركة تكوين وشركة والء للتأمين احدى  تتم بين  س التي  على األعمال والعقود    الموافقة  -18

الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة شركة تكوين )األستاذ/  

جميل بن عبد اهلل الملحم( وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، والترخيص بمدة  

طبي لموظفي شركة تكوين.  ، وهي عبارة عن تأمين  2022/ 12/ 28الى    2021/ 12/ 29التعامل من  

( مليون ريال، مع  3,165مبلغ قيمته )  2022علما بأن قيمة التعامل للعقد الذي يغطي العام 

 العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.  

شركة تكوين وشركة األحساء للخدمات  تتم بين  س على األعمال والعقود التي    الموافقة  -19

الطبية إحدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها ورئيس مجلس إدارتها األستاذ/  

عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة  

، وهي عبارة عن  2022/ 12/ 31الى    2022/ 01/ 01في تلك العقود، والترخيص بمدة التعامل من  

بمصانع شركة تكوين في األحساء. علما بأن قيمة التعامل    فحص طبي للعاملين الجدد 

( ألف ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً  49,5مبلغ قيمته )   2021للعقد خالل العام  

 على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.  

شركة تكوين والشركة الوطنية للتنمية  تتم بين  س على األعمال والعقود التي    الموافقة  -20

احدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها األستاذ/ صالح بن   اعية )نادك( الزر 

حسن العفالق نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة في تلك  

. وهي عبارة عن اتفاقية  2022/ 12/ 31الى    2022/ 01/ 01العقود، والترخيص بمدة التعامل من  

  2021مصانع شركة تكوين، علما بأن قيمة التعامالت في عام  شراء عبوات بالستيكية من  

( مليون ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون  25,392بلغت ) 

 شروط تفضيلية.  

التي    الموافقة  -21 والعقود  األعمال  بين  س على  األنسجة  تتم  تكوين وشركة مصنع  شركة 

قة التي من بين أعضاء مجلس إدارتها األستاذ/  احدى الشركات الشقي  المتطورة )ساف( 

جورج انطونيوس ابراهام عضو مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة في  

. وهي عبارة عن  2022/ 12/ 31الى    2022/ 01/ 01تلك العقود، والترخيص بمدة التعامل من  

  رة عن طريق مواد خام و تقديم خدمات متنوعة لمصنع األنسجة المتطو اتفاقية توريد  

( مليون ريال، مع  116,799بلغت )   2021شركة تكوين، علما بأن قيمة التعامالت في عام  

 العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. 

 

 


