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األداء العام لشركة بوان خالل العام 2014م
تقرير مجلس إدارة شركة بوان للسنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

إلى مساهمي شركة بوان المحترمين،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

مقدمة:
يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم للمســاهمين الكــرام التقريــر الســنوي عــن 

أداء الشــركة وشــركاتها التابعــة للعــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 

ــس التطــور المســتمر فــي أداء الشــركة فــي مختلــف  2014م، والــذي يعك

أوجــه نشــاطاتها، ويظهــر دورهــا فــي تطويــر قطــاع التشــييد والبنــاء فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية ومســاهمتها بفاعليــة فــي تعزيــز االقتصــاد 

الوطنــي وتحقيــق عوائــد مجزيــة لمســاهميها.

ومــن خــالل عملهــا الــدؤوب فــي تأســيس وبنــاء مشــاريع البنــاء الناجحــة 

وتعزيــز مكانتهــا علــى المســتوى الصناعــي واالقتصــادي محليــً وعالميــً، 

اســتطاعت الشــركة بفضــل مــن اهلل قطــع أشــواط كبيــرة فــي طريقهــا 

إلــى األمــام تمشــيً مــع اســتراتيجيتها التــي تهــدف إلــى تركيــز اســتثماراتها 

ــي  ــوع ف ــركة بتن ــى الش ــا تحظ ــائية، كم ــة واالنش ــاالت الصناعي ــي المج ف

ــعة  ــة واس ــة جغرافي ــي رقع ــواق تغط ــالء وبأس ــدة العم ــات وقاع المنتج

ــا  ــر منتجاته ــيع وتطوي ــي توس ــتمرار ف ــن االس ــركة م ــت الش ــث تمكن حي

وانتشــارها داخــل المملكــة وخارجهــا ممــا أدى إلــى تحقيــق الشــركة 

زيــادة فــي اإليــرادات حيــث وصلــت إلــى 2791.4 مليــون ريــال ســعودي خــالل 

ــر  ــة وتوفي ــن الصناع ــاد وتوطي ــة اإلقتص ــي تنمي ــاهمة ف ــام 2014م مس الع

فــرص العمــل.

)1( أداء الشركة خالل عام 2014 م
تمكنــت الشــركة خــالل عــام 2014م مــن تحقيــق نمــو فــي اإليــرادات حيــث 

بلغــت 2791.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2014م مقارنــة بــــ 2448.5 مليــون 

ريــال  بزيــادة قدرهــا 342.9 مليــون  ريــال ســعودي فــي عــام 2013م، أي 

ســعودي وبنســبة 14.0% فــي حيــن بلــغ صافــي الربــح 176.5 مليــون ريــال 

ســعودي مقارنــة بـــ 168.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2013م، أي بزيــادة 

قدرهــا 8.3 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة 4.9% ممــا انعكــس إيجابــً علــى 

ربحيــة الســهم مــن صافــي الربــح التــي بلغــت خــالل العــام الحالــي 3.53 

ريــال ســعودي مقارنــة بـــ 3.36 ريــال ســعودي فــي عــام 2013م. 

يوضح الجدول التالي خالصة المركز المالي للشركة لألعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(: 

ارتفعــت الموجــودات المتداولــة خــالل عــام 2014م بنســبة 11.2% مقارنــة مــع عــام 2013م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع رصيــد الذمــم المدينــة 

ــام 2013م  ــع ع ــة م ــبة 10.9% مقارن ــام 2014م بنس ــالل ع ــة خ ــر المتداول ــودات غي ــت الموج ــا ارتفع ــركة. كم ــاط الش ــادة نش ــة لزي ــزون نتيج ــة والمخ التجاري

ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع رصيــد الممتلــكات والمصانــع والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة نظرًا لإلضافــات والتوســعات الرأســمالية 

ــت  ــا ارتفع ــام. كم ــالل الع ــدودة خ ــات المح ــاء للمنص ــركة إنم ــى ش ــتحواذ عل ــن االس ــت ع ــي نتج ــات الت ــى اإلضاف ــة إل ــام باإلضاف ــالل الع ــت خ ــي تم الت

المطلوبــات المتداولــة خــالل عــام 2014م بنســبة 15.2% مقارنــة مــع عــام 2013م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع رصيــد البنــوك الدائنــة والذمــم 

ــكل  ــك بش ــود ذل ــام 2013م ويع ــع ع ــة م ــبة 3.5% مقارن ــة بنس ــر المتداول ــات غي ــت المطلوب ــا ارتفع ــركة. كم ــاط الش ــادة نش ــة لزي ــة نتيج ــة التجاري الدائن

رئيســي إلــى زيــادة مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة ورصيــد التمويــل متوســط األجــل خــالل عــام 2014م علــى الرغــم مــن انخفــاض رصيــد التمويــل 

ــام  ــعودي عــام 2014م. كمــا ارتفعــت حقــوق المســاهمين خــالل ع ــال س ــون ري ــى 16.5 ملي ــام 2013م إل ــعودي ع ــال س ــون ري ــن 31.5 ملي طويــل األجــل م

2014م بنســبة 6.6% مقارنــة مــع عــام 2013م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى زيــادة رصيــد األربــاح المســتبقاة واالحتياطــي النظامــي. كمــا ارتفعــت حقــوق 

الملكيــة غيــر المســيطرة خــالل عــام 2014م بنســبة 14.7% مقارنــة مــع عــام 2013م بســبب ارتفــاع رصيــد الملكيــة غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة.

الرؤية:
تسعى بوان أن تصبح الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية 

والشرق األوسط في مجال صناعات مواد البناء.

الرسالة:
تعزيــز والء عمــالء بــوان بتقديــم المنتجــات والخدمــات المتميــزة والمبتكرة 

مــن خــالل قطاعاتهــا القائمــة مــع إضافــة قطاعــات جديدة مســتقباًل.

2010 2011 2012 2013 2014 البيان 
835,233 999,454 1,021,435 1,262,172 1,403,958 الموجودات المتداولة

520,443 524,104 566,811 615,498 682,780 الموجودات غير المتداولة

1,355,676 1,523,558 1,588,246 1,877,670 2,086,738 مجموع الموجودات

662,755 758,810 758,995 980,466 1,129,771 المطلوبات المتداولة

76,876 81,180 144,181 128,011 132,550 المطلوبات غير المتداولة

739,631 839,990 903,176 1,108,477 1,262,321 مجموع المطلوبات

39,775 48,709 44,512 56,453 64,741 حقوق الملكية غير المسيطرة

576,270 634,859 640,558 712,740 759,676 مجموع حقوق المساهمين
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يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين إجمالي الموجودات والمطلوبات لألعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(:

يوضح الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للسهم لألعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت السعودية (:

٢٠١٠

٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٧٥٠,٠٠٠
١,٥٠٠,٠٠٠

١,٢٥٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
٧٥٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠
٠

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

مجموع الموجودات والمطلوبات

مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات

حالة التغير عن 
العام السابق 

 نسبة التغير عن 
العام السابق 

 التغير عن العام 
السابق 

صافي القيمة 
الدفترية للسهم

مجموع حقوق 
الشركاء البيـــــان

6,6% إرتفاع  0,9 15,2 759,676 2014

11,3% إرتفاع  1,5 14,3 712,740 2013

0,9% إرتفاع  0,1 12,8 640,558 2012

10,2% إرتفاع  1,2 12,7 634,859 2011

19,2% إرتفاع  1,8 11,5 576,270 2010

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة لألعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(:

2010 2011 2012 2013 2014 البيان

 1,573,767  1,856,644  2,085,620  2,448,460  2,791,435 اإليرادات

)1,298,262( )1,574,986( )1,807,175( )2,054,874( )2,406,172( تكلفة اإليرادات

 275,505  281,658  278,445  393,586  385,263 إجمالي الربح

)30,951( )35,104( )37,386( )50,307( )47,709( مصاريف بيع وتوزيع

)73,833( )79,019( )83,992( )104,395( )117,506( مصاريف إدارية وعمومية

 170,721  167,535  157,067  238,884  220,048 الربح من العمليات

 3,162  4,409  10,354 )15,699(  12,051 إيرادات )مصاريف( أخرى، الصافي

)6,853(  0  0  0  0 تكاليف ما قبل التشغيل

)10,372( )13,876( )17,697( )19,969( )19,957( مصاريف مالية

 156,658  158,068  149,724  203,216  212,142 صافي الربح قبل حقوق الملكية 
غير المسيطرة والزكاة 

)7,195( )12,370( )13,294( )23,919( )24,545( حقوق الملكية غير المسيطرة

 149,463  145,698  136,430  179,297  187,597 صافي الربح قبل الزكاة

)9,335( )10,465( )5,255( )11,111( )11,142( زكاة

 140,128  135,233  131,175  168,186  176,455 صافي الربح
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يوضح الرسم البياني التالي تطور إيرادات الشركة خالل األعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(:

يوضح الجدول التالي التغير في اإليرادات لألعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(: 

يوضح الرسم البياني التالي صافي الربح وإجمالي الربح لألعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(:

ارتفعت ربحية السهم من صافي الربح خالل عام 2014م لتصبح 3.53 ريال سعودي بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بالعام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي 

إلى ارتفاع اإليرادات نتيجة لزيادة نشاط الشركة باإلضافة الى ارتفاع اإليرادات األخرى والذي نتج عنهما ارتفاع في صافي أرباح الشركة عام 2014م 

بالمقارنة مع عام 2013م.

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

٤٠٠,٠٠٠
٣٥٠,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠
٢٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
٥٠,٠٠٠

٠

إجمالي الربح صافي الربح

حالة التغير عن 
العام السابق

نسبة التغير عن 
العام السابق

التغير عن العام 
السابق البيــــــــــان اإليرادات

ارتفاع %14,0  342,975 2,791,435 2014

ارتفاع %17,4  362,840  2,448,460 2013

ارتفاع %12,3  228,976  2,085,620 2012

ارتفاع %18,0  282,877  1,856,644 2011

ارتفاع %23,1  295,709  1,573,767 2010

ا�يرادات

ا�يرادات

٣,٠٠٠,٠٠٠
٢,٥٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٥٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤
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يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم من صافي الربح لألعوام الخمسة األخيرة )بالريال السعودي( :

٢٫٥٠

٣٫٥٠

١٫٥٠
٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

٤٫٥٠
ربحية السهم من صافي الربح

• التحليل القطاعي لنشاط الشركة:
يوضح الجدول التالي تحليل إيرادات القطاعات الرئيسية للشركة وإسهامها في اإليرادات اإلجمالية لألعوام المالية المنتهية في 2014م و2013م     

)بآالف الرياالت السعودية(:

2013 2014
البيان

النسبة اإليرادات النسبة اإليرادات
%41,8  1,023,132 %44,3  1,235,980 قطاع الصناعات المعدنية

%27,1  663,650 %24,6  687,899 قطاع الصناعات الكهربائية

%23,6  578,485 %24,3  677,101 قطاع الصناعات الخشبية

%7,5  183,193 %6,8  190,455 قطاع الصناعات الخرسانية

%100,0  2,448,460 %100,0  2,791,435 اإلجمالي

يوضح الرسم البياني التالي نسبة مساهمة قطاعات الشركة في إجمالي اإليرادات خالل عام 2014م :

التحليل القطاعي �يرادات الشركة

٪٤٤,٣ %٢٤,٣

%٦,٨

%٢٤,٦

خرسانية خشبيةمعدنية كهربائية
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يوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات من السوق المحلي واألسواق الخارجية لعام 2014م و2013م:

يوضح الجدول التالي اإليرادات حسب الموقع الجغرافي للشركات التابعة لألعوام المنتهية في 2014م، 2013م )بآالف الرياالت السعودية(:

ــاع  ــرادات قط ــاض إي ــى انخف ــي إل ــكل رئيس ــك بش ــود ذل ــام 2014م ويع ــى 4.5% ع ــام 2013م إل ــن 10.4% ع ــة م ــواق الخارجي ــن األس ــرادات م ــت اإلي انخفض

ــة. ــواق الخارجي ــن األس ــة م ــات الكهربائي الصناع

اإليرادات من األسواق الخارجية اإليرادات من السوق المحلي
النسبة  من العام

اإليرادات )٪(
بآالف الرياالت 

السعودية
النسبة  من 
اإليرادات )٪(

بآالف الرياالت 
السعودية

%4,5 125,788 %95,5 2,665,647 2014

%10,4 254,158 %89,6 2,194,302 2013

2013 2014
الدولة

النسبة اإليرادات النسبة اإليرادات

%98,1 2,401,473 %98,4 2,744,373 المملكة العربية السعودية

%0,9 22,454 %1 27,907 اإلمارات

%0,9 22,123 %0,6 18,094 الكويت

%0,0 12 %0,0 0 البحرين*

%0,1 2,398 %0,0 1,061 سوريا

%100 2,448,460 %100 2,791,435 المجموع

* تم إيقاف العمليات في شركة بوان للصناعات المعدنية )البحرين( كما تم اإلشارة إليه في نشرة إصدار الشركة وقد قامت الشركة  بنقل معدات 

اإلنتاج لالستفادة منها في مصانع شركة بوان للصناعات المعدنية في المملكة العربية السعودية. 

يوضح الجدول التالي ملخص موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال قطاعات الشركة التشغيلية بين األعوام 2014م و2013م وإسهامها في نتائج أعمال 

الشركة )بآالف الرياالت السعودية(:

الصناعات 
الخرسانية

الصناعات 
الكهربائية

الصناعات 
الخشبية

الصناعات 
المعدنية البيان

    2014

154,458 119,901 113,444 103,809 ممتلكات ومصنع ومعدات

260,046 719,665 517,586 584,821 مجموع الموجودات

141,906 254,609 348,016 471,607 مجموع المطلوبات

190,455 687,899 677,101 1,235,980 اإليرادات

12,327 120,140 58,702 43,428 الربح من العمليات

    2013

153,507 113,530 95,282 77,657 ممتلكات ومصنع ومعدات

245,448 691,729 417,361 517,534 مجموع الموجودات

137,304 243,072 256,462 418,381 مجموع المطلوبات

183,193 663,650 578,485 1,023,132 اإليرادات

13,898 131,252 63,309 42,422 الربح من العمليات
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التغير بين الفترتين 2013 2014 البيــــان

النسبة المبلغ    

)%2,1( )8,323( 393,586 385,263 إجمالي الربح

)%7,9( )18,836( 238,884 220,048 الربح من العمليات

%4,9 8,269 168,186 176,455 صافي الربح

• فروقات النتائج التشغيلية:
يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام 2014م مقارنة مع عام 2013م )بآالف الرياالت السعودية(:

على الرغم من زيادة اإليرادات من 2448.5 مليون ريال سعودي عام 2013م الى 2791.4 مليون ريال سعودي عام 2014م، انخفض إجمالي الربح من 393,6 

مليون ريال سعودي عام 2013م إلى 385,3 مليون ريال سعودي عام 2014م نظرا النخفاض هامش الربح. 

انخفض الربح من العمليات بنسبة 7.9% من 238.9 مليون ريال سعودي عام 2013م إلى 220,0 مليون ريال سعودي عام 2014م ويعود ذلك بشكل رئيسي 

إلى انخفاض إجمالي الربح وزيادة مصاريف التشغيل نظرا لزيادة نشاط الشركة.

ارتفع صافي الربح من 168,2 مليون ريال سعودي عام 2013م إلى 176,5 مليون ريال سعودي عام 2014م نتيجة الرتفاع اإليرادات نظرًا لزيادة نشاط الشركة 

وارتفاع اإليرادات األخرى.

 يوضح الجدول التالي المؤشرات المالية الرئيسية لألعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2014م ،2013م:

2013 2014 البيـــــــان

%6,9 %6,3 العائد على اإليرادات

%23,6 %23,2 العائد على حقوق المساهمين

%9,0 %8,5 العائد على الموجودات

%17,4 %14,0 معدل نمو اإليرادات

%28,2 %4,9 معدل نمو صافي األرباح

3,36 3,53 ربح السهم - ريال

2013 2014 البيــــــــــان

98,274  187,900 صافي النقد من عمليات التشغيل

)93,791( )117,509( صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

 8,036 )61,634( صافي النقد )المستخدم في( من عمليات التمويل

 12,519  8,757 صافي التغير في نقد وما في حكمه

 39,818  52,337 نقد وما في حكمه ،  1 يناير 

   -  353 نقد محول

 52,337  61,447 نقد وما في حكمه ،  31 ديسمبر

يوضح الجدول التالي ملخص لقائمة التدفقات النقدية لألعوام المالية المنتهية في 2014م،2013م )بآالف الرياالت السعودية(:
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• استثمارات واحتياطيات موظفي الشركة:
لم تقم الشركة بعمل أية استثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح االحتياطيات التي أنشأت لمصلحة موظفي الشركة كما في 

31 ديسمبر 2014م و 2013م )بآالف الرياالت السعودية(:

2013 2014

2,902 3,743 مخصص تعويض نهاية الخدمة

3,811 4,329 مخصص مكافآت 

• المديونية اإلجمالية للشركة وشركاتها التابعة:

أ. تمويل قصير األجل:

حصلــت الشــركة علــى تســهيالت بنكيــة إســالمية )"التســهيالت"( مــن بنــوك محليــة علــى شــكل مرابحــات إســالمية وعقــود تــورق وعقــود مبادلــة آجلــة 

واعتمــادات مســتندية وخطابــات ضمــان. تخضــع التســهيالت لنســب مرابحــة تتماشــى مــع المعــدالت التجاريــة الســائدة. إن هــذه التســهيالت مضمونــة 

بســندات ألمــر وضمانــات مــن الشــركات التابعــة تغطــي كامــل مبلــغ التمويــل.

ب. تمويل متوسط األجل:

حصلــت الشــركة علــى تســهيالت بنكيــة إســالمية متوســطة األجــل مــن بنــوك محليــة لتمويــل التوســعات الرأســمالية واالســتحواذ علــى شــركة إنمــاء 

ــمبر 2014م  ــي 31 ديس ــا ف ــم كم ــد القائ ــغ الرصي ــائدة. بل ــة الس ــدالت التجاري ــب المع ــة حس ــب مرابح ــل لنس ــذا التموي ــع ه ــدودة. يخض ــات المح للمنص

مبلــغ 96,6 مليــون ريــال ســعودي متضمنــا الجــزء المتــداول والبالــغ 42,7 مليــون ريــال ســعودي. إن هــذا التمويــل مضمــون بســندات ألمــر وضمانــات مــن 

الشــركات التابعــة تغطــي كامــل مبلــغ التمويــل.

ج . تمويل طويل األجل:

ــن  ــل م ــل األج ــل طوي ــى تموي ــزة عل ــانية الجاه ــات الخرس ــاء للمنتج ــع بن ــركة مصن ــة وش ــانية المتقدم ــات الخرس ــاء للمنتج ــع بن ــركة مصن ــت ش حصل

ــات  ــر وضمان ــندات ألم ــون بس ــل مضم ــذا التموي ــمالية. إن ه ــعاتها الرأس ــل توس ــا وتموي ــاء مصانعه ــك لبن ــعودي وذل ــة الس ــة الصناعي ــدوق التنمي صن

ــا. ــة بهم ــدات المتعلق ــع والمع ــكات والمصان ــن الممتل ــتركة وبره مش

إن الجدول التالي يوضح مجموع التمويل المستخدم من قبل شركة بوان وشركاتها التابعة للسنوات المالية المنتهية في 2014م و2013م 

)بآالف الرياالت السعودية(:

2013 2014 نوع التمويل

489,049 599,045 تمويل قصير األجل

88,978 96,630 تمويل متوسط األجل

44,000 31,500 تمويل طويل األجل

622,027 727,175 إجمالي التمويل

• المدفوعات النظامية المستحقة:
يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة لألعوام المالية المنتهية في 2014م و2013م )بآالف الرياالت السعودية (:

* تمثل الزكاة وضريبة الدخل المبالغ المستحقة عن الشركة وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2014م و2013م. 

** تمثل المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لشهر ديسمبر 2014م و2013م.

20142013الجهة

17,70313,846الزكاة*

3182,268ضريبة الدخل*

703513المؤسسة العامة للتامينات االجتماعية**
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كما يوضح الجدول التالي التمويل المتداول وغير المتداول كما في 31 ديسمبر 2014م )بآالف الرياالت السعودية(:

أقساط غير متداولة أقساط متداولة التمويل
599,045 - 599,045 تمويل قصير األجل

96,630  53,955  42,675 تمويل متوسط األجل

31,500 16,500 15,000 تمويل طويل األجل

727,175 70,455 656,720 أجمالي التمويل

يوضح الجدول التالي التمويل المستخدم من قبل شركة بوان وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2014م )بآالف الرياالت السعودية(:

المجموع تمويل طويل األجل تمويل متوسط 
األجل تمويل قصير األجل اسم الشركة 

25,000 - - 25,000 الشركة المتحدة لمنتجات األخشاب 
المحدودة

240,250 - 38,250 202,000 شركة بوان للصناعات الخشبية

192,180 - 5,420 186,760 شركة بوان للصناعات المعدنية

169,630 - 16,411 153,219 شركة بوان للصناعات الهندسية

72,293 31,500 14,327 26,466 شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة

27,822 - 22,222 5,600 شركة بوان

727,175 31,500 96,630 599,045 المجموع

يوضح الجدول التالي حركة التمويل لشركة بوان وشركاتها التابعة خالل العام 2014م )بآالف الرياالت السعودية(:

يوضح الجدول التالي التمويل طويل األجل  لشركة بوان وشركاتها التابعة خالل العام 2014م )بآالف الرياالت السعودية(:

الرصيد التمويل المسدد  التمويل المستخدم الرصيد االفتتاحي البيـــــان 

599,045  )1,109,571( 1,219,567 489,049 تمويل قصير األجل

96,630 )49,432( 57,084 88,978 تمويل متوسط األجل

31,500 )12,500( - 44,000 تمويل طويل األجل 

727,175 )1,171,503( 1,276,651 622,027 المجموع

الرصيد المتبقي 
2014/12/31

المسدد حتى 
2014/12/31 مدة التمويل أصل التمويل نوع التمويل الجهة المانحة  

16,500 9,000
سبع سنوات وأربعة 

أشهر
25,500 تمويل حكومي صندوق التنمية 

الصناعية السعودي

15,000 29,500 ست سنوات وشهرين 44,500 تمويل حكومي صندوق التنمية 
الصناعية السعودي

31,500 38,500 70,000 المجموع
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يوضح الجدول التالي التمويل متوسط األجل  لشركة بوان وشركاتها التابعة خالل العام 2014م )بآالف الرياالت السعودية(:

يوضح الجدول التالي حركة التمويل قصير األجل لشركة بوان وشركاتها التابعة والجهات المانحة خالل العام 2014م )بآالف الرياالت السعودية(:

الرصيد المتبقي 
2014/12/31

المسدد حتى 
2014/12/31 مدة التمويل أصل التمويل نوع التمويل الجهة المانحة

22,222 27,778 ثالث سنوات 50,000 مرابحة

البنك السعودي 
لالستثمار،

البنك السعودي 
الفرنسي،

البنك السعودي 
البريطاني،

بنك الرياض

7,940 31,760 سنتان ونصف 39,700 تورق إسالمي

38,250 0 خمس سنوات 38,250 مرابحة

7,869 2,131 ثالث سنوات 10,000 تورق إسالمي

10,421 1,489 ثالث سنوات 11,910 مرابحة

2,761 0 ثالث سنوات 2,761 مرابحة

800 1,200 ثالث سنوات 2,000 مرابحة

6,022 0 ثالث سنوات 6,022 تورق إسالمي

345 0 ثالث سنوات 345 مرابحة

96,630  64,358  160,988 المجموع

• إيضاح االختالف عن المعايير المحاسبية:
ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

• أنشطة األسهم وأدوات الدين:
ال توجــد أيــة أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو أيــة أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات أو حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا 

الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة خــالل عــام 2014م، كذلــك ال يوجــد أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة أليــة أدوات دين قابلة لالســترداد 

كمــا ال توجــد أيــة حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة 

أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة.

• تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات التابعة:

شركة بوان للصناعات الهندسية:  

يتكــون رأس مــال شــركة بــوان للصناعــات الهندســية مــن 500,000 حصــة نقديــة  قيمــة الحصــة الواحــدة 100 ريــال ســعودي وتمتلــك شــركة بــوان كامــل 

الحصــص والتــي تمثــل 100% مــن رأســمال الشــركة البالــغ  50,000,000 ريــال ســعودي وال توجــد أدوات ديــن صــادرة للشــركة التابعــة.

شركة بوان للصناعات الخشبية:  

يتكــون رأس مــال شــركة بــوان للصناعــات الخشــبية مــن 268,000 حصــة نقديــة قيمــة الحصــة الواحــدة 100 ريــال ســعودي وتمتلــك شــركة بــوان 254,600 

حصــة تمثــل 95% مــن رأســمال الشــركة البالــغ 26,800,000 ريــال ســعودي وال توجــد أدوات ديــن صــادرة للشــركة التابعــة.                

الرصيد في 
2014/12/31م التمويل المسدد التمويل 

المستخدم
المبلغ المستحق 

في 2013/12/31م نوع التمويل الجهة المانحة

599,045  )1,109,571(  1,219,567 489,049
بيع آجل، تيسير 

إسالمي، تورق إسالمي، 
مرابحة

البنك السعودي 
البريطاني،

البنك السعودي 
الفرنسي،

بنك البالد، البنك األهلي 
التجاري،

البنك السعودي 
لالستثمار،

بنك الرياض، مجموعة 
سامبا



تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠١4م 12

الشركة المتحدة لمنتجات األخشاب المحدودة:

يتكون رأس مال الشركة المتحدة لمنتجات األخشاب المحدودة من 25,680 حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة 1000 ريال سعودي وتمتلك شركة بوان 

24,396 حصة تمثل 95% من رأسمال الشركة البالغ  25,680,000 ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة للشركة التابعة.

شركة بوان للصناعات المعدنية:  

يتكون رأس مال شركة بوان للصناعات المعدنية  من 50,000,000 حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة 1 ريال سعودي وتمتلك شركة بوان كامل الحصص 

والتي تمثل 100% من رأسمال الشركة البالغ  50,000,000 ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة للشركة التابعة.

شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة:

يتكون رأس مال شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة من 10,000 حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة 500 ريال سعودي وتمتلك شركة بوان 5,675 

حصة والتي تمثل 56,75% من رأسمال الشركة الذي يبلغ 5,000,000 ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة للشركة التابعة.

)2( أنشطة واستراتيجية الشركة:
شركة بوان )"بوان" أو "الشركة"(، هي شركة مساهمة عامة سجلت في المملكة العربية السعودية في السجل التجاري تحت رقم 1010033032 بتاريـخ    

9 شـوال 1400هـ الموافق 20 اغسطس 1980م. يبلغ رأس مال الشركة 500 مليون ريـال سعودي مقسم إلى 50 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريـال 

سعودي ويوضح الجدول التالي ملخص األنشطة لشركة بوان والشركات التابعة لها )"المجموعة"(:

كما هو موضح أعاله تتمتع شركة بوان بتنوع أعمالها من خالل الصناعات المختلفة التي تعمل بها مما يمكن الشركة من الحصول على تدفق 

مستمر للنقد، إضافًة إلى ذلك فإن تنوع أعمال ومنتجات وأسواق الشركة بصورة خاصة قد ساعد في المحافظة على استقرار النتائج المالية وتخفيض 

اآلثار السلبية للتقلبات االقتصادية وانعكاساتها على نتائج الشركة المالية، وستستمر شركة بوان باالستثمار في نشاطات صناعية أخرى مساندة في 

القطاعين الصناعي واإلنشائي واستكمااًل ألنشطتها الحالية للحصول على أفضل مستويات التنوع االقتصادي واالستثماري وتوزيع المخاطر.

تهدف استراتيجية شركة بوان إلى:

1. تعزيز نطاق المنتجات الحالية لشركات المجموعة من خالل التركيز على تطوير المنتجات وضمان جودتها.  

2. توثيق العالقة مع العمالء الحاليين بتلبية طلباتهم والحفاظ في ذات الوقت على أعلى معايير الجودة.  

3.  زيادة الطاقات اإلنتاجية الحالية لبعض المنتجات وإضافة منتجات جديدة مع العمل على دخول أسواق إضافية  

        مختارة على مستوى  المملكة والشرق األوسط.

4. مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خالل ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.  

5. االستثمار في منتجات جديدة لتعزيز قيمة الشركة واالستفادة من مزايا بوان التنافسية استكمااًل للمعروض من منتجاتها.  

ملخص األنشطة القطاع

أعمال المعادن والصلب وحديد التسليح واألبواب الحديدية باإلضافة إلى تشكيل وثني حديد التسليح. الصناعات المعدنية

تصميم وتصنيع وبيع محوالت التوزيع الكهربائية، محطـــــات الوحدة ومحطات التوزيع الكهربائية والقواطع 

الكهربائية متوسطة ومنخفضة الجهد.
الصناعات الكهربائية

تصنيع ألواح الخشب الرقائقي وألواح متوسطة وعالية الكثافة ملبسة بورق الديكور وصناعة المنصات 

والصناديق واألوعية الخشبية ومزاولة جميع أعمال النجارة والديكور، إنتاج وتلبيس األلواح الخشبية وإنتاج 

المكتبات وأبواب وإطارات ومنصات ومطابخ خشبية وأثاث خشبي وديكورات.

الصناعات الخشبية

إنتاج وتوريد الخرسانة الجاهزة والمنتجات الخرسانية من مباني  وأعمدة وجسور وأسقف المباني المفرغة. الصناعات الخرسانية



13تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠١4 م

النسبة الشركات التابعة

%100 شركة بوان للصناعات المعدنية

%100 شركة بوان للصناعات الهندسية  

%95 شركة بوان للصناعات الخشبية 

%95 الشركة المتحدة لمنتجات األخشاب 

% 56,75 شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة

الشكل التالي يوضح نسب ملكية شركة بوان في الشركات التابعة:

شركة بوان

الشركة المتحدة
لمنتجات اخشاب ٩٥٪

شركة بوان للصناعات
الهندسية ١٠٠٪

شركة بوان للصناعات
الخشبية ٩٥٪

شركة بوان للصناعات
المعدنية ١٠٠٪

شركة بناء لالستثمارات
الصناعية القابضة ٥٦٫٧٥٪

)3( الشركات التابعة:
تمتلك شركة بوان عددًا من الشركات التابعة بنسب مختلفة وفيما يلي استعراض لشركاتها التابعة ونسبة الملكية والنشاط األساسي لكل شركة: 
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شركة بوان للصناعات المعدنية:  
هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ 1416/08/12هــ في المملكة العربية 

السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون )50.000.000( ريال سعودي، ويتكون نشاطها األساسي من إنتاج وثني 

وتشكيل حديد التسليح وتقطيع لفات حديد التسليح، شبك حديد التسليح، مجاري كابالت حديدية وتقطيع لفات 

الصاج وتقطيع لفات قضبان مسطحة، وتغليف حديد التسليح باألبوكسي، والعربات اليدوية واألبواب الحديدية 

ومنتجات األلمنيوم.

تمتلك الشركة عدة مصانع منتشرة في المناطق الرئيسية في المملكة وهي الرياض وجدة والدمام.

1.   شركة بوان للتشييد والبناء مقرها الرياض وهي شركة متخصصة في أعمال المقاوالت العامة للمباني.

2.  شركة بوان للصناعات المعدنية )مملكة البحرين( شركة متخصصة في إنتاج وثني وتشكيل حديد التسليح 

وتقطيع لفات حديد التسليح*.

* تم إيقاف عمليات الشركة في مملكة البحرين كما تم اإلشارة إليه في نشرة إصدار الشركة وقد قامت الشركة 

بنقل معدات اإلنتاج لإلستفادة منها في مصانع شركة بوان للصناعات المعدنية في المملكة العربية السعودية.

شركة بوان للصناعات الهندسية:   
هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ 1431/08/29هـ  في المملكة 

العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون )50.000.000( ريال سعودي، ويتكون نشاطها األساسي من صناعة 

وتطوير المحوالت والمحطات والقواطع الكهربائية وتسويق وتوزيع هذه المنتجات داخل وخارج المملكة العربية 

السعودية .

تمتلك شركة بوان للصناعات الهندسية الشركات التالية:

الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية في الرياض وهي شركة متخصصة في تصنيع وإنتاج محوالت التوزيع   .1

الكهربائية المغمورة بالزيت بطاقة تصل إلى 3150 ك ف أ وجهد مرتفع يصل إلى 36 ك ف.

تملك الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية )السعودية( شركة باسم الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية    

)سوريا( متخصصة في انتاج محوالت التوزيع الكهربائية وصيانتها. كما أسست الشركة المتحدة للمحوالت 

الكهربائية )السعودية( في عام 2014م شركة جديدة تحت مسمى يونايتد تكنولوجي إلكتريك كومباني 

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وال زالت في طور اإلنشاء وهي شركة متخصصة في صناعة 

المحوالت الكهربائية بمختلف أنواعها وطاقاتها ومحطات التوزيع الكهربائية ولوحات التوزيع ذات الجهد 

المنخفض والمتوسط والعالي وصناعة القواطع واألسالك والكوابل الكهربائية ذات الجهد المنخفض 

والمتوسط والعالي والتصدير واالستيراد لكل األجهزة والمكونات والمواد ذات الصلة بنشاط الشركة.

الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وهي شركة متخصصة في صناعة وإنتاج محطات   .2

التوزيع الكهربائية ولوحات توزيع الجهد المنخفض وقواطع الجهد المتوسط.

شركة بوان الكهربائية المحدودة وهي متخصصة في صناعة وإنتاج اللوحات الكهربائية والقواطع الكهربائية   .3

واألسالك والكابالت.

شركة بوان لألعمال الميكانيكية مقرها الرئيسي في الرياض وهي شركة متخصصة في مقاوالت اإلنشاءات   .4

واألعمال العامة والمولدات الكهربائية.

شركة بوان للصناعات الخشبية:  
هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومقيدة بالسجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ 1413/06/25هـ في المملكة 

العربية السعودية ويبلغ رأس مالها ستة وعشرين مليونا وثمانمائة ألف )26.800.000( ريال سعودي، ويتكون نشاطها 

األساسي من إنتاج المنصات الخشبية، والصناديق الخشبية، وألواح الخشب الرقائقي، ألواح متوسطة وعالية الكثافة 

ملبسة بورق الديكور، وأرضيات خشبية، بكرات خشبية، وديكورات خشبية.

تنتشر شركة بوان للصناعات الخشبية داخل المملكة لخدمة عمالئها إذ أنها تملك مصانع في كل من الدمام 

وجدة والجبيل وينبع ورابغ. إضافة إلى ذلك فإنها تمتلك كامل الحصص فيما يلي:

شركة الراية ألعمال النجارة )دولة الكويت( وهي شركة ذات مسئولية محدودة متخصصة في صناعة المنصات   .1

النقالة الخشبية وصناعة الصناديق واألوعية الخشبية.

مؤسسة الراية ألعمال النجارة )دولة اإلمارات العربية المتحدة( وهي مؤسسة فردية يتركز نشاطها في صناعة   .2

المنصات النقالة الخشبية وصناعة الصناديق واألوعية الخشبية.

شركة إنماء للمنصات المحدودة وهي شركة ذات مسئولية محدودة تم االستحواذ عليها بتاريخ 2014/06/26م   .3

وهي متخصصة في صناعة وإنتاج المنصات الخشبية.
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الشركة المتحدة لمنتجات األخشاب المحدودة:  
هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ 1409/05/02هـ في المملكة العربية 

السعودية ويبلغ رأس مالها خمسة وعشرين مليونا وستمائة وثمانين ألف )25.680.000( ريال سعودي، ويتكون 

نشاطها األساسي من إنتاج مواد التعبئة والتغليف الخشبية، والمنتجات الخشبية المغطاة بالفورمايكا، واألبلكاش 

المطلي بطبقة رقيقة، واأللواح المغطاة بالديكور والميالمين وتسويق وتوزيع هذه المنتجات داخل وخارج المملكة 

العربية السعودية.

شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة:  
هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الخبر بتاريخ 1430/11/26هـ في المملكة العربية 

السعودية ويبلغ رأس مالها خمسة ماليين )5.000.000( ريال سعودي، ويتكون نشاطها األساسي من تطوير المنتجات 

مسبقة الصنع ومسبقة اإلجهاد التي تستخدم في المباني والخرسانة الجاهزة.

تمتلك شركة بناء القابضة الشركات التالية:

شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة وهي شركة متخصصة لصنع المنتجات الخرسانية مسبقة   .1

الصنع.

شركة بناء للخرسانة الجاهزة وهي شركة متخصصة في صناعة وإنتاج الخرسانة الجاهزة.  .2

شركة النقليات األهلية المحدودة )األهلية للنقليات( وهي شركة متخصصة في أعمال النقليات وشاحنات   .3

النقل.

شركة المباني الشاملة للمقاوالت وهي شركة متخصصة في أعمال المقاوالت العامة للمباني.  .4
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)4( التطورات الجوهرية خالل عـام 2014م
تمكنت شركة بوان من زيادة أعمالها وتحقيق نمو في اإليرادات بلغ 14% بالمقارنة مع عام 2013م حيث حققت إيرادات بلغت 2.791.4 مليون ريال 

سعودي خالل عام 2014م.

وتماشيًا مع سياسة الشركة في توسيع وتطوير أعمالها فقد قامت الشركة خالل عام 2014م بالتالي: 

قطاع الصناعات المعدنية:  .1

الشروع في توسعة مصنع شركة بوان للصناعات المعدنية في مدينة جدة.  •

تحديث وتطوير خطوط اإلنتاج في مصنع شركة بوان للصناعات المعدنية في مدينة الرياض والدمام.  •

قطاع الصناعات الخشبية:   .2

االستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة إنماء للمنصات المحدودة والتي تمتلك مصانع في كل من الجبيل وينبع وهي متخصصة في   •

صناعة وإنتاج المنصات الخشبية.

قطاع الصناعات الكهربائية:  .3

تأسيس شركة بوان الكهربائية والمتخصصة في صناعة وإنتاج اللوحات والقواطع واألسالك والكابالت الكهربائية.  •

الشروع في تأسيس شركة يونايتد تيكنولوجي إلكتريك كومبني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهي متخصصة في صناعة   •

المحوالت الكهربائية بمختلف أنواعها وطاقاتها ومحطات التوزيع الكهربائية ولوحات توزيع ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وصناعة 

القواطع واألسالك والكوابل الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والتصدير واالستيراد لكل األجهزة والمكونات والمواد ذات الصلة 

بنشاط الشركة.

قطاع الصناعات الخرسانية:  .4

زيادة الطاقة اإلنتاجية لمصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة.  •

زيادة الطاقة اإلنتاجية لشركة مصنع بناء للخرسانة الجاهزة بالدمام وبدء اإلنتاج التجاري في بناء للخرسانة الجاهزة في جدة.  •

)5( الجهات أو األطراف ذات العالقة:

• الجهات التي تم التعاقد معها والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها:

تتعامل المجموعة مع األطراف ذات العالقة والتي ألحد أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم مصلحة بها هم:

األستاذ/ عبداهلل عبداللطيف الفوزان - رئيس مجلس اإلدارة.  .1

األستاذ/ عصام عبدالقادر المهيدب - نائب رئيس مجلس اإلدارة.  .2

األستاذ/ فوزان محمد الفوزان - عضو مجلس اإلدارة.  .3

األستاذ/ مازن الجبير - عضو مجلس اإلدارة.   .4

تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2014/04/20م على جميع العقود التي تمت وكان ألحد أعضاء المجلس   

المذكورين أعاله مصلحة فيها والترخيص لهذه التعامالت حتى 2014/12/31م.
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توضح الجداول التالية الجهات التي تم التعاقد معها والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها:

)1( شركة بوان للصناعات المعدنية:
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شركة المهيدب للتجهيزات 
الفنية وهي إحدى الشركات 

التابعة لشركة عبدالقادر 
المهيدب وأوالده

األستاذ/ عصام 
المهيدب

بيع وتقديم 

خدمات تجارية
4

يقوم الطرفان 
بتوفير وبيع منتجات 
معدنية فيما بينهما.

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

2

شركة المهيدب لمواد البناء 
وهي إحدى الشركات التابعة 
لشركة عبدالقادر المهيدب 

وأوالده

األستاذ/ عصام 
المهيدب

بيع وتقديم 

خدمات تجارية
4

يقوم الطرفان 
بتوفير وبيع منتجات 
معدنية فيما بينهما.

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

3

شركة المهيدب للمقاوالت 
وهي إحدى الشركات التابعة 
لشركة عبدالقادر المهيدب 

وأوالده

األستاذ/ عصام 
المهيدب

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

2

يقوم الطرف األول 
بتوفير وبيع منتجات 

معدنية للطرف 
الثاني.

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

4

الشركة المتحدة الخليجية 
لمواد البناء في قطر وهي 

إحدى الشركات التابعة 
لشركة عبدالقادر المهيدب 

وأوالده

األستاذ/ عصام 
المهيدب

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

2

يقوم الطرف األول 
بتوفير وبيع منتجات 

معدنية للطرف 
الثاني.

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

5

شركة المهيدب للنقل البري 
وهي إحدى الشركات التابعة 
لشركة عبدالقادر المهيدب 

وأوالده

األستاذ/ عصام 
المهيدب

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

3

يقوم الطرف الثاني 
بتوفير خدمات نقل 

منتجات للطرف 
األول.

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

6
شركة الفوزان للمعادن 

وهي إحدى الشركات التابعة 
لشركة الفوزان القابضة

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

6
يقوم الطرفان 

بتوفير وبيع منتجات 
معدنية فيما بينهما.

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

7
شركة الفوزان لمواد البناء  

وهي إحدى الشركات التابعة 
لشركة الفوزان القابضة

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

10

يقوم الطرفان 
بتوفير وبيع منتجات 
معدنية فيما بينهما.

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

8

شركة مدار لمواد البناء  في 
اإلمارات العربية المتحدة 
إحدى الشركات التابعة 
لشركة الفوزان القابضة

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
5

يقوم الطرفان 
بتوفير وبيع منتجات 
معدنية فيما بينهما.

1433/02/07هـ 
الموافق 
2012/01/01م

سنة وتجدد 
تلقائيً

الشركة المتحدة لمنتجات 9
األخشاب

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ عصام 
المهيدب

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
2

يقوم الطرفان 
بتوفير وبيع منتجات 
معدنية فيما بينهما.

1433/02/07هـ 
الموافق 
2012/01/01م

سنة وتجدد 
تلقائيً

شركة بوان للصناعات 10
الخشبية

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ عصام 
المهيدب

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

5
يقوم الطرف األول 

بتوفير وبيع منتجات 
خشبية.

1433/02/07هـ 
الموافق 
2012/01/01م

سنة وتجدد 
تلقائيً
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)2( شركة بوان للصناعات الخشبية:

م
رق

ال

ل
ألو

ف ا
طر

الطرف الثاني ال
)الشركات التي ألي من 
أعضاء مجلس اإلدارة 

مصلحة بها(

العقود 
والعالقة
)صاحب 
المصلحة(

طبيعة 
د االتفاقيات

د
ع

ت 
يا

اق
تف

اال
مة

بر
لم

الخدمات ا
والمنتجات 
المقدمة 
بموجب 

االتفاقيات

تاريخ 
االتفاقيات

مدة 
االتفاقية

1

ية
شب

خ
ت ال

عا
صنا

 لل
ان

بو
ة 

ك
شر

شركة المهيدب لمواد البناء  
وهي إحدى الشركات التابعة 
لشركة عبدالقادر المهيدب 

وأوالده

األستاذ/ عصام 
المهيدب

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

3

يقوم الطرف األول 
بتوفير وبيع منتجات 

خشبية ومواد بناء 
للطرف الثاني

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

2
شركة الفوزان لمواد البناء  

وهي إحدى الشركات التابعة 
لشركة الفوزان القابضة

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

3

يقوم الطرف األول 
بتوفير وبيع منتجات 

خشبية مواد بناء 
للطرف الثاني

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

3
شركة الفوزان للمعادن  

وهي إحدى الشركات التابعة 
لشركة الفوزان القابضة

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

2

يقوم الطرف الثاني 
بتوفير وبيع منتجات 
معدنية ومواد بناء 

للطرف األول

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

4
شركة الفوزان للعدد واألدوات  
وهي إحدى الشركات التابعة 

لشركة الفوزان القابضة

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

3

يقوم الطرف األول 
بتوفير وبيع منتجات 

خشبية ومواد بناء 
للطرف الثاني

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

الشركة المتحدة لمنتجات 5
األخشاب

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ عصام 
المهيدب

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

بيع وتقديم 

خدمات تجارية
2

يقوم الطرفان 
بتوفير وبيع أخشاب 
ومواد بناء لبعضهما

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

شركة بوان للصناعات 6
المعدنية

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ عصام 
المهيدب

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

بيع وتقديم 

خدمات تجارية
5

يقوم الطرف األول 
بتوفير وبيع منتجات 

خشبية ومواد بناء 
للطرف الثاني

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً
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)3( الشركة المتحدة لمنتجات األخشاب:

م
رق

ال

ل
ألو

ف ا
طر

الطرف الثاني ال
)الشركات التي ألي من 
أعضاء مجلس اإلدارة 

مصلحة بها(

العقود 
والعالقة
)صاحب 
المصلحة(

طبيعة 
د االتفاقيات

د
ع

ت 
يا

اق
تف

اال
مة

بر
لم

الخدمات ا
والمنتجات 
المقدمة 
بموجب 

االتفاقيات

تاريخ 
االتفاقيات

مدة 
االتفاقية

1

ب
شا

خ
األ

ت 
جا

منت
ة ل

حد
مت

ة ال
ك

شر
ال

شركة المهيدب لمواد البناء  
وهي إحدى الشركات التابعة 
لشركة عبدالقادر المهيدب 

وأوالده

األستاذ/ عصام  
المهيدب

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

أخشاب ومواد بناء3
1433/02/07هـ 

الموافق 
2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

2
شركة الفوزان لمواد البناء  

وهي إحدى الشركات التابعة 
لشركة الفوزان القابضة

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

أخشاب ومواد بناء3
1433/02/07هـ 

الموافق 
2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

3
شركة عبدالقادر المهيدب 

وأوالده إحدى الشركات 
المساهمة في بوان

األستاذ/ عصام 
المهيدب

اتفاقية تبادل 

سلع
منتجات خشبية1

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

شركة بوان للصناعات 4
المعدنية

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ عصام 
المهيدب

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

بيع وتقديم 

خدمات تجارية
5

يقوم الطرف األول 
بتوفير وبيع منتجات 

خشبية ومواد بناء 
للطرف الثاني

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

شركة بوان للصناعات 5
الخشبية

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ عصام 
المهيدب

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

2إيجار أراضي

يقوم الطرف األول 
بتأجير أراضي واقعة 

في مدينة الجبيل 
على الطرف الثاني 

وذلك لمدة خمسة 
)5( سنوات تبدأ 
من تاريخ توقيع 

االتفاقيات

1432/08/1هـ 
الموافق 

2011/07/02م 

سنة وتجدد 
تلقائيً
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)4( الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية:

)5( شركة مصنع بناء للخرسانة المتقدمة:

م
رق

ال

ل
ألو

ف ا
طر

الطرف الثاني ال
)الشركات التي ألي من 
أعضاء مجلس اإلدارة 

مصلحة بها(

العقود 
والعالقة
)صاحب 
المصلحة(

طبيعة 
د االتفاقيات

د
ع

ت 
يا

اق
تف

اال
مة

بر
لم

الخدمات ا
والمنتجات 
المقدمة 
بموجب 

االتفاقيات

تاريخ 
االتفاقيات

مدة 
االتفاقية

1

ية
بائ

هر
ك

ت ال
وال

ح
لم

ة ل
حد

مت
ة ال

ك
شر

ال

الشركة المتحدة للصناعات 
الكهربائية المحدودة وهي 

إحدى الشركات التابعة 
لشركة معالي القابضة

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ عصام 
المهيدب

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

اتفاقية تعاون 

تجاري
1

يقوم الطرف الثاني 
بتوفير وبيع أسالك 

نحاسية للطرف 
األول

1433/02/07هـ 
الموافق 
2012/01/01م

سنة وتجدد 
تلقائيً

2
الشركة المتحدة لتقنية 

المحطات والقواطع 
الكهربائية

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ عصام 
المهيدب

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

تعاون تجاري 

ودعم مالي
1

يقوم األول ببيع 
محوالت توزيع 

كهربائية كما يقوم 
الطرف الثاني ببيع 
لوحات كهربائية 

للطرف األول

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

الشركة المتحدة للمحوالت 3
الكهربائية في سوريا

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ عصام 
المهيدب

األستاذ/ فوزان 
الفوزان

اتفاقية تبادل 

سلع

ودعم فني

1

يقوم الطرف األول 
بتوريد مواد خام 

أولية وتقديم 
الخدمات والمشورة 

الفنية وتبادل 
الخدمات الفنية 

والتصنيعية.

1433/02/07هـ 
الموافق 

2012/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

شركة الصقر للتأمين 4
التعاوني

األستاذ/ مازن 
1اتفاقية تأمينالجبير

تقديم خدمات 
تأمين المركبات

1435/02/29هـ 
الموافق 
2014/01/01م

سنة واحدة

م
رق

ال

ل
ألو

ف ا
طر

الطرف الثاني ال
)الشركات التي ألي من 
أعضاء مجلس اإلدارة 

مصلحة بها(

العقود 
والعالقة
)صاحب 
المصلحة(

طبيعة 
د االتفاقيات

د
ع

ت 
يا

اق
تف

اال
مة

بر
لم

الخدمات ا
والمنتجات 
المقدمة 
بموجب 

االتفاقيات

تاريخ 
االتفاقيات

مدة 
االتفاقية

1

مة
قد

مت
ة ال

سان
خر

 لل
اء

 بن
ع

صن
 م

كة
شركة المهيدب للمقاوالت شر

وهي إحدى الشركات التابعة 
لشركة عبدالقادر المهيدب 

وأوالده

األستاذ/ عصام 
المهيدب

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

1

يقوم الطرف األول 
بتوفير وبيع قطع 
خرسانية مسبقة 

الصب وقطع 
خرسانية مسبقة 
اإلجهاد للطرف 

الثاني

1433/01/26هـ 
الموافق 
2011/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

2

شركة بيا السعودية لصناعة 
المثبتات المحدودة وهي 

إحدى الشركات التابعة 
لشركة عبدالقادر المهيدب 

وأوالده

األستاذ/ عصام 
المهيدب

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

1

يقوم الطرف الثاني 
بتوفير وبيع الحديد 
المشغول بجميع 
أشكاله وأحجامه 
حسب الطلب إلى 

الطرف األول

1433/01/26هـ 
الموافق 
2011/01/01م 

سنة وتجدد 
تلقائيً



21تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠١4 م

السنة المالية )بآالف الرياالت السعودية(
نوع التعامل

2013 2014

377,410 243,332 مبيعات إلى األطرف ذات العالقة 

)67,890( )66,284( مشتريات مواد من  األطراف ذات العالقة

)840( )1,455( تأمين مدفوع

- )500( اعالنات مدفوعة

)6( شركة مصنع بناء للخرسانة الجاهزة:

)7( شركة بوان المساهمة:

م
رق

ال

ل
ألو

ف ا
طر

الطرف الثاني ال
)الشركات التي ألي من 
أعضاء مجلس اإلدارة 

مصلحة بها(

العقود 
والعالقة
)صاحب 
المصلحة(

طبيعة 
د االتفاقيات

د
ع

ت 
يا

اق
تف

اال
مة

بر
لم

الخدمات ا
والمنتجات 
المقدمة 
بموجب 

االتفاقيات

تاريخ 
االتفاقيات

مدة 
االتفاقية

1

زة
ه

جا
ة ال

سان
خر

 لل
اء

 بن
ع

صن
 م

كة
شر

شركة المهيدب للمقاوالت 
وهي إحدى الشركات التابعة 
لشركة عبدالقادر المهيدب 

وأوالده

األستاذ/ عصام 
المهيدب

بيع وتقديم 

الخدمات 

التجارية

1

يقوم الطرف األول 
بتوفير وبيع قطع 

من الخرسانة 
الجاهزة إلى الطرف 

الثاني

1433/05/07هـ 
الموافق 

2012/04/28م 

سنة وتجدد 
تلقائيً

م
رق

ال

ل
ألو

ف ا
طر

الطرف الثاني ال
)الشركات التي ألي من 
أعضاء مجلس اإلدارة 

مصلحة بها(

العقود 
والعالقة
)صاحب 
المصلحة(

طبيعة 
د االتفاقيات

د
ع

ت 
يا

اق
تف

اال
مة

بر
لم

الخدمات ا
والمنتجات 
المقدمة 
بموجب 

االتفاقيات

تاريخ 
االتفاقيات

مدة 
االتفاقية

1

ان
بو

ة 
ك

شر

شركة آرام اإلحسان القابضة 
المحدودة

األستاذ/ عبداهلل 
1دعاية وإعالنالفوزان

يقوم الطرف الثاني 
بأعمال الدعاية 

واإلعالن للطرف األول

1435/11/21هـ 
الموافق 

2014/05/15م 

اليوجد مدة 
إذ أن االتفاقية 
تنتهي بانتهاء 
العمل المتفق 

عليه

بلوم لإلستثمار السعودية2

األستاذ/ عبداهلل 
الفوزان

األستاذ/ عصام 
المهيدب

إدارة محفظة 

استثمارية
1

يقوم الطرف الثاني 
بإدارة المحفظة 

اإلستثمارية

1435/12/28هـ 
الموافق 

2014/10/22م
غير محدد المدة

وإشارة إلى العقود واالتفاقيات الواردة في الجدول فإن إدارة الشركة تؤكد على أن هذه االتفاقيات تقوم على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية 

بما يحقق مصلحة  الشركة والمساهمين. كما تؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومساهموها تقيدهم بالمادتين )69( و )70( من نظام الشركات 

الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وبتعليمات المادة )18( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتصويت على جميع العقود 

مع األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة العادية.

إن المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها هي كما يلي:

يوضح الجدول التالي مجموع قيم المعامالت التجارية التي نشأت بين شركة بوان وشركاتها التابعة من جهة والشركات التي ألي من أعضاء مجلس 

اإلدارة مصلحة بها:
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الزكاة وضريبة الدخل :

تخضــع المجموعــة ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية. تقــوم كل مــن الشــركة والشــركات التابعــة لهــا والمملوكــة 

بنســبة 100% بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة علــى أســاس القوائــم الماليــة المجمعــة. أمــا باقــي الشــركات التابعــة للمجموعــة فتقــوم بتقديــم إقراراتهــا 

الزكويــة والضريبيــة بشــكل مســتقل. وتقيــد الــزكاة وضريبــة الدخــل علــى أســاس االســتحقاق.  

تمثــل الــزكاة المبالــغ المتعلقــة بالشــركة وشــركاتها التابعــة بينمــا تمثــل ضريبــة الدخــل المبالــغ المتعلقــة بالشــريك األجنبــي فــي الشــركات التابعــة 

لقطــاع الصناعــات الكهربائيــة.

وفيما يلي جدول يوضح مبلغ الزكاة وضريبة الدخل التي تم سدادها خالل األعوام 2014م و2013م:

قامــت الشــركة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة ودفــع الــزكاة المســتحقة بموجبهــا للســنوات حتــى عــام 2013م واســتلمت الشــهادات الزكويــة. اســتلمت 

الشــركة الربــوط النهائيــة حتــى العــام 2009م والتــي أظهــرت التــزام إضافــي للــزكاة بمبلــغ 8.3 مليــون ريــال ســعودي لألعــوام مــن 2006م إلــى 2009م. 

قدمــت اإلدارة اعتراضــا علــى الربــوط وتعتقــد أن القــرار ســيكون لصالــح الشــركة. ال تــزال الربــوط النهائيــة لألعــوام مــن 2010م إلــى 2013م قيــد المراجعــة 

لــدى مصلحــة الــزكاة والدخــل.

2013 2014

)بآالف الرياالت السعودية(

)7,119( )7,850( زكاة مسددة خالل السنة

)998( )5,131( ضريبة دخل مسددة خالل السنة

)8,117( )12,981( المجموع

2013 2014

)بآالف الرياالت السعودية(

11,111 11,142 زكاة

2,271 3,181 ضريبة دخل

كما يوضح الجدول التالي مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل األعوام 2014م و 2013م
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)6( التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها الشركة وشركاتها التابعة
إن الشركة معرضة لبعض المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة وشركاتها التابعة والتي يمكن إيجازها في الجدول التالي والذي يبين اإلجراءات التي 

اتخذتها الشركة وشركاتها التابعة في سبيل التقليل من هذه المخاطر:

إجراءات الشركة في التقليل من هذه المخاطر المخاطر الرقم

قامت الشركة بوضع سياسات متحفظة تضمن وبإذن اهلل عدم تعرضها للمخاطر التي قد تنجم 
عن تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام حيث أنها تثبت طلبات المواد األولية حال حصولها على 

طلبات شراء العمالء وتقتصر في مخزونها على مشتريات متحفظة كضمان لسير أعمالها.

مخاطر التذبذب في أسعار

المواد الخام
1

عند قيام الشركة بشراء معدات أو مواد من خارج المملكة وبعمالت أجنبية فإنها تثبت أسعار صرف 
هذه العمالت مع الريال السعودي حال اإلتفاق مع الموردين لتفادي أي تقلبات في األسعار. 

كذلك تشترط الشركة في حال تصدير أي من منتجاتها خارج المملكة العربية السعودية أن تكون 
السلع المباعة ودفع أثمانها بالدوالر األمريكي وذلك لتفادي أي مخاطر تقلب في أسعار العمالت 

إذ أن قيمة صرف الريال السعودي ثابتة أمام الدوالر األمريكي. 

مخاطر التقلبات في

أسعار العمالت
2

تسعى الشركة وباستمرار إلى إضافة عمالء محليين وخارجيين لتوسيع قاعدة العمالء وتقليل 
االعتماد على عمالء رئيسيين محدودين. 

االعتماد على عمالء رئيسيين 3

- متابعة  وفهم وتطبيق األنظمة الصادرة من وزارة العمل فيما يخص التوطين وبرنامج نطاقات. 
 - العمل على خلق بيئة عمل جاذبة للموظفين السعوديين.

- استقطاب الكفاءات السعودية.  
-  إعداد برامج تدريب داخلية لتأهيل الموظفين السعوديين.

االلتزام بنسب التوطين 4

تعمل الشركة دائمً على زيادة إيراداتها وترشيد وتقليل تكاليف التشغيل ومدخالت اإلنتاج عن 
طريق التأهيل المستمر لموردي المواد األولية وزيادة طاقاتها اإلنتاجية وفتح أسواق جديدة.

المنافسة المحلية والخارجية 5

توزع الشركة استخدامها للتسهيالت االئتمانية اإلسالمية على العديد من الجهات المانحة لهذه 
التسهيالت لضمان استمرار توفير احتياجات الشركة االئتمانية وبأسعار منافسة.

مخاطر االئتمان 6

تعمل الشركة على زيادة عدد الموردين األساسيين من المواد الخام من خالل إدارات المواد 
والمشتريات وقد وضعت الضوابط الفنية التي تضمن تأهيل موردين إضافيين مع المحافظة على 

مستويات الجودة العالية المعمول بها لدى الشركة من حيث كفاءة المواد وااللتزام بمواعيد 
التوريد وبأسعار منافسة كما أنها تعمل على مراجعة العقود الخاصة بالموردين بشكل دوري 

للتأكد من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.

االعتماد على موردين رئيسيين 7

تعمل الشركة وباستمرار على فتح أسواق جديدة تضاف إلى األسواق الحالية وذلك للتقليل من 
مخاطر انحسار بعض األسواق اإلقليمية نتيجة التقلبات السياسية واإلقتصادية واألمنية.

األوضاع اإلقليمية 8

تتابع األقسام الفنية في الشركة تطور تقنيات اإلنتاج من خالل الحضور والمشاركة في المعارض 
العالمية المتخصصة إضافة إلى إبرام بعض االتفاقيات التي تشمل نقل وتحديث التقنية في 

المجاالت التي تعمل بها الشركة.
تغير تقنيات اإلنتاج 9

- أعدت الشركة أقسام صيانة مؤهلة بفنيين متخصصين مع االحتفاظ بقطع غيار لخطوط اإلنتاج     
لمعالجة أي تعطل أو توقف ألي من خطوطها.

- تعمل الشركة على تنمية بعض الصناعات الصغيرة المحيطة والتي تقوم من خاللها بإجراء 
بعض عمليات اإلنتاج  بما يتطابق مع المواصفات وذلك لرفد الشركة بهذه الطاقات عند 

إحتياجها.  
- تعمل الشركة على إنتاج وتخزين احتياطي لبعض منتجاتها ذات المواصفات المعتمدة  

والمطلوبة في أسواقها والبيع منها وتحديثها بشكل مستمر للوفاء بأية التزامات حال تعطل 
أي من خطوط اإلنتاج.

- تعمل الشركة بنظام الصيانة الدورية لخطوط اإلنتاج الرئيسية مما يساعد على تفادي بعض 
األعطال الروتينية.

تعطل بعض خطوط اإلنتاج 10

تمتلك الشركة العديد من شاحنات النقل إضافة إلى قيامها بعقد اتفاقيات مع عدة شركات نقل 
للعمل على شحن بضائعها إلى عمالئها في مختلف المناطق وبأسعار تنافسية.

نقل المنتجات للعمالء 11
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هذا وقد أقر مجلس إدارة بوان توزيع مبلغ 100 مليون ريال عن العام 2014م وفقً لما يلي:

)7( سياسة تـوزيع األربــاح:
يتم توزيع أرباح الشركة السنوية الصافية الموحدة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى والمخصصات 

واالحتياطيات األخرى كالتالي:

يتم تجنيب 10٪ من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال .  •

للجمعية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب 10٪ من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.  •

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين التقل عن 5٪ من رأس المال المدفوع.  •

يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تتجاوز 10٪ من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بحيث ال تتعدى في جميع األحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقا   •

للقرارات والتعليمات الرسمية.

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في االرباح.  •

أقرت الجمعية العامة للمساهمين لشركة بوان المنعقدة بتاريخ 2014/04/20م توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2013م وتفويض مجلس اإلدارة 

بتوزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ األحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها 

التوسعية واالستثمارية. 

يوضح الجدول التالي األرباح الموزعة عن النصف الثاني من عام 2013م

تاريخ التوزيع تاريخ االستحقاق تاريخ اإلعالن
نصيب السهم

)ريال(
إجمالي التوزيع
)مليون ريال(

الفترة

2014/5/4 2014/4/20 2014/3/5 1 50 النصف الثاني

تاريخ التوزيع تاريخ االستحقاق تاريخ اإلعالن
نصيب السهم

)ريال(
إجمالي التوزيع
)مليون ريال(

الفترة )الربع(

2014/06/01 2014/05/08 2014/05/05 0,5 25 األول

2014/07/23 2014/07/03 2014/07/01 0,5 25 الثاني

2014/11/20 2014/10/30 2014/10/27 0,5 25 الثالث

2015/02/25 2015/02/05 2015/02/02 0,5 25 الرابع



2
هيكل ملكية الشركة ومجلس 
اإلدارة واللجان التابعة
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ثانيًا

هيكل ملكية الشركة ومجلس اإلدارة واللجان التابعة

)1( هيكل الملكية بالشركة
فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين المالكين بشكل مباشر ألكثر من 5% من رأسمال الشركة كما في 2014/12/31م:

المساهمون المالكون بشكل غير مباشر أكثر من 5% من رأسمال الشركة كما في 2014/12/31م:

وفيما يتعلق بملكية األسهم المباشرة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما في 2014/12/31م، فإن الجدول التالي يوضح عدد األسهم 

المملوكة مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر:

)*(  بناًء على أحكام النظام األساسي للشركة وأحكام نظام الشركات فإنه يجب أن يمتلك كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أسهمً بقيمة )10.000( 

ريال سعودي على األقل )أسهم ضمان عضوية( ونظرًا لتعذر شراء أسهم ضمان العضوية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة حيث أنه وبناًء على 

أنظمة هيئة السوق المالية ال يعتبر أعضاء مجلس اإلدارة من الجمهور وال يمكن شراء أسهم ضمان العضوية ما لم يقم المالك الرئيسيون ببيع 

جزء من أسهمهم الخاصة ولتزامن ذلك مع فترة الحظر الخاصة على المالك الرئيسيين والتي استمرت ستة أشهر حيث تم موافقة هيئة السوق 

المالية على رفع الحظر عن أسهم التأسيس بتاريخ 1435/11/02هـ الموافق 2014/08/27م ولمصادفة ذلك فترات الحظر عن الربع الثالث والربع الرابع 

ولعدم رغبة المالك في بيع أسهم فإنه تعذر شراء باقي أعضاء المجلس ألسهم ضمان العضوية وسوف يتم ذلك خالل العام 2015م. 

)**(  األعضاء ممثلون لشركة الفوزان القابضة وشركة عبدالقادر المهيدب وأوالده وأثيل القابضة وتم حجز األسهم من ملكية شركة الفوزان القابضة 

)1000( سهم ومن ملكية شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده )1000( سهم ومن ملكية شركة أثيل القابضة )1000( سهم في ملكيتهم في شركة 

بوان.

نسبة الملكية المباشرة عدد األسهم اسم المساهم الرقم

%46,55 23,275,000 شركة أثيل القابضة 1

%9,10 4,550,000 شركة معالي القابضة 2

رأس المال النسبة عدد األسهم اسم المساهم الرقم

77,065,600 %15,41 7,706,560 عبداللطيف أحمد الفوزان 1

40,097,040 %8,02 4,009,704 محمد أحمد الفوزان 2

37,781,120 %7,56 3,778,112 سليمان عبدالقادر المهيدب 3

37,436,090 %7,49 3,743,609 عماد عبدالقادر المهيدب 4

37,398,820 %7,48 3,739,882 عصام عبدالقادر المهيدب 5

عدد األسهم في 
2014/12/31م التغير عدد األسهم في 

2014/01/01م المنصب االســـم

1000 - - رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان )**(

1000 - - عضو المجلس األستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب )**(

- - - عضو المجلس األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان )*(

- - - عضو المجلس الدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح )*(

- - - عضو المجلس األستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم )*(

- - - عضو المجلس األستاذ/ مازن بن أحمد الجبير )*(

1000 - - عضو المجلس األستاذ/ باسل بن محمد القضيب )**(

- - - عضو المجلس األستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين )*(

- - - عضو المجلس األستاذ/ رائد بن أحمد المزروع )*(
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يوضح الجدول التالي ملكية األسهم غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما في 2014/12/31م. 

كما أنه لم تستلم الشركة أي بالغ من مساهمين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من غير أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بتغيير ملكيتهم في الشركة. 

ة 
سب

ن
ير

غ
لت

ا

بة
س

لن
ا عدد األسهم 

غير المباشرة 
كما في 

2014/12/31م

النسبة
عدد األسهم غير 
المباشرة كما في 

2014/01/01
المنصب اسم العضو الرقم

%2,1 %4,9 2,437,616 %4,7 2,387,000 رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان 1

- %0,3 %7,5 3,739,882 %7,5 3,752,000 نائب رئيس
مجلس اإلدارة األستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب 2

- %0,3 %2,7 1,336,568 %2,6 1,340,500 عضو المجلس األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان 3

)2( مجلس اإلدارة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، مصنفين وفقً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

• أعضاء المجلس وعضوياتهم في الشركات المساهمة كما في 2014/12/31م:

العضوية في الشركات
المساهمة المدرجة وغير المدرجة 

خالف شركة بوان بصفته الشخصية 
أو ممثاًل عن شخص اعتباري

صفة العضوية المنصب اسم العضو

شركة الفوزان القابضة
الشركة األولى لتطوير العقارات

شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان
شركة معالي القابضة 

شركة بلوم لالستثمار السعودية
شركة ثبات للتطوير العقاري

الشركة المتحدة لإللكترونيات - إكسترا
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة 

والتنمية
شركة معارض الظهران الدولية

الشركة العربية لصناعة الورق )ورق(

غير تنفيذي األستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان رئيس مجلس اإلدارة

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده
شركة مجموعة صافوال

شركة بندة العزيزية
شركة هرفي

شركة مصدر لمواد البناء
شركة رافال العقارية

شركة زهور الريف التجارية
شركة مصنع الشرق األوسط للصناعات 

الورقية
شركة البلد األمين

شركة األولى للتطوير العقاري
الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة

غير تنفيذي نائب رئيس مجلس 
اإلدارة األستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب

شركة عبد اللطيف و محمد الفوزان
شركة الفوزان القابضة

شركة أمجال للتطوير العقاري
الشركة األولى للتطوير العقاري

شركة اليمامة لحديد التسليح المحدودة
الشركة المتحدة لإللكترونيات اكسترا

غير تنفيذي عضو مجلس إدارة األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان
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العضوية في الشركات
المساهمة المدرجة وغير المدرجة 

خالف شركة بوان بصفته الشخصية 
أو ممثاًل عن شخص اعتباري

صفة العضوية المنصب اسم العضو

شركة اسمنت المنطقة الشمالية
شركة عبد القادر المهيدب وأوالده

شركة المتحدة للصناعات التعدينية
غير تنفيذي عضو مجلس إدارة الدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح

شركة إسمنت السويس - مصر
الشركة العربية لألنابيب

شركة إسمنت المنطقة الشمالية
الشركة المتحدة للصناعات التعدينية

شركة إسمنت الشمالية - األردن
شركة اليمامة للصناعات الحديدية

شركة مصدر لمواد البناء
شركة إسمنت البادية سوريا

شركة المهيدب للمقاوالت
شركة مصدر للتجهيزات الفنية التجارية

شركة مصدر لمواد النجارة التجارية

غير تنفيذي عضو مجلس إدارة األستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم

شركة الصقر للتأمين التعاوني
شركة إبراهيم أبو نيان وإخوانه

شركة نورذرن ترست العربية السعودية
شركة ديار الخزامى

الشركة الوطنية للرعاية الطبية -رعاية 
)2015/01/01م(

عضو مجلس إدارة )مستقل( األستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

شركة مجموعة عبد اللطيف العيسى 
القابضة

شركة األولى القابضة
شركة الفوزان القابضة

الشركة المتحدة لإللكترونيات )أكسترا(  
شركة الخطوط الجوية العربية السعودية 

للتموين
شركة مجموعة الفيصلية

غير تنفيذي عضو مجلس إدارة األستاذ/ باسل بن محمد القضيب

الشركة السعودية للنقل البحري
مجموعة أسترا الصناعية

شركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(
عضو مجلس إدارة )مستقل( األستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين

شركة عدوان للكيماويات )الجزائر( عضو مجلس إدارة )مستقل( األستاذ/ رائد بن أحمد المزروع
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وقد عقد مجلس اإلدارة البالغ عدد أعضائه تسعة أعضاء أربعة اجتماعات خالل عام 2014م ويوضح الجدول التالي سجل الحضور:

اسم العضو

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2014م

نسبة الحضوراالجتماعاتالحضور الرابعالثالثالثانياألول

30 نوفمبر18 سبتمبر7 مايو4 مارس

100%44√√√√األستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان

75%34√√×√األستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب

100%44√√√√األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان

100%44√√√√الدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح

100%44√√√√األستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم

100%44√√√√األستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

100%44√√√√األستاذ/ باسل بن محمد القضيب

100%44√√√√األستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين

75%34×√√√األستاذ/ رائد بن أحمد المزروع
حضر االجتماع      √
لم يحضر االجتماع     ×

• التعويضات المدفوعة لكٍل من أعضاء المجلس وخمسة من كبار التنفيذيين:

يوضح الجدول التالي المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت 

والتعويضات من الشركة خالل عام 2014م )بآالف الرياالت السعودية(:

خمسة من كبار التنفيذيين ممن 
تلقوا المكافآت والتعويضات بما 
فيهم الرئيس التنفيذي ونائب 

الرئيس للشؤون المالية

أعضاء المجلس غير 
التنفيذيين المستقلين

أعضاء المجلس 
غير التنفيذيين 
غير المستقلين

البند

5,188 - 54 الرواتب والتعويضات والبدالت

2,020 - 1,200 المكافآت الدورية السنوية

7,208 - 1,254 المجموع

)3( لجان مجلس اإلدارة:
وفقً لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، قامت الشركة بإعداد الئحة للجنة المراجعة والئحة للجنة الترشيحات 

والمكافآت، حسب ما يوضحه الشكل التالي حيث تتضمن تلك اللوائح قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، والتي تم 

إقرارها من الجمعية العامة للمساهمين، حيث تحتوي السياسات على اللجان التالية:

مجلس ا�دارة

اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات
والمكافآت

لجنة المراجعة
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• لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة من أربعة أعضاء، وهم جميعا من ذوي الخبرة واالختصاص بالشؤون المالية وهم كالتالي :

• لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وهم كالتالي:

المنصباالســـم

االجتماعات التي تمت خالل العام 2014م
عدد 
مرات 

الحضور

نسبة 
الحضور الخامسالرابعالثالثالثانياألول

22 أكتوبر2 سبتمبر17 يوليو17 أبريل11 فبراير

100%5√√√√√رئيس اللجنةمازن أحمد الجبير

100%5√√√√√عضو اللجنةعمار محمد الغول

60%3√√××√عضو اللجنةكينث جارلس إبراهيم

60%3√××√√عضو اللجنةوليد يوسف ناصر
حضر االجتماع      √
لم يحضر االجتماع     ×

المنصباالســـم

االجتماعات التي تمت خالل العام 2014م

عدد مرات 
الحضور

نسبة 
الحضور الثالثالثانياألول

17 يوليو17 أبريل11 فبراير

100%3√√√رئيس اللجنةعبداهلل عبداللطيف الفوزان

66,66%2√×√عضو اللجنةعصام عبدالقادر المهيدب

100%3√√√عضو اللجنة باسل محمد القضيب

100%3√√√عضو اللجنةرائد أحمد المزروع
حضر االجتماع      √
لم يحضر االجتماع     ×

وتختص لجنة المراجعة باإلشراف على مهام المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة تطبيق اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها، 

والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين ونطاق أعمالهم واقتراح أتعابهم السنوية ومتابعة أعمالهم ودراسة مالحظاتهم على 

القوائم المالية، كما تقوم اللجنة بتقييم ودراسة السياسات المحاسبية المستخدمة وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة، وتتضمن 

مسؤوليات اللجنة أيضً التقييم والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية فّعال ومعّد على أسس سليمة، كما تقوم بمراجعة القوائم المالية المرحلية 

والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة.

وقد قامت لجنة المراجعة خالل العام بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية قبل نشرها ومراجعة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على 

مجلس اإلدارة حيث اجتمعت مع المحاسب القانوني وتأكدت بأن القوائم المالية قد تم إعدادها وفقً للمعايير المحاسبية وأنه ال يوجد مالحظات 

للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية. 

كما قامت لجنة المراجعة بمناقشة تقرير المراجعين الداخليين والذي لم يحتو على مالحظات جوهرية ورفعت تقريرًا لمجلس اإلدارة أشارت فيه إلى 

أن الشركة لديها نظام رقابي فّعال وال يوجد لديها أمورًا طارئة أو حساسة.

وتختص اللجنة بالتوصية للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وفقً للمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية للمهارات المطلوبة لشغل 

عضوية المجلس ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة 

في المجلس وكيفية معالجتها بما يخدم مصلحة الشركة، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، كذلك من مهام اللجنة وضع 

سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.
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• اللجنة التنفيذية*:

تتكون اللجنة)*( من ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وهم كالتالي:

*تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ 2015/01/01م ليصبح األعضاء األستاذ/ رائد المديهيم )رئيس اللجنة( واألستاذ/ 

فوزان الفوزان )عضو اللجنة( واألستاذ/ رائد المزروع )عضو اللجنة(.

وتختص اللجنة بمراجعة أداء اإلدارة التنفيذية للشركة بشكل ربع سنوي ومقارنتها باألهداف الموضوعة، كما تقوم اللجنة بتقديم تقرير إدارة 

الشركة السنوي لمجلس اإلدارة، ومراجعة االستثمارات المقترحة وتحديد أولوياتها واعتماد االستثمارات المقدمة بما يتفق مع صالحيات اللجنة 

والتوصية لمجلس اإلدارة لالستثمارات التي تفوق صالحياتها.

كما تقوم اللجنة أيضً بمراجعة الخطة االستراتيجية السنوية للشركة والمقترحة من الرئيس التنفيذي قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة لالعتماد 

وأيضً مراجعة الموازنة السنوية للشركة المقترحة من الرئيس التنفيذي ورئيس الشئون المالية قبل رفعها لمجلس اإلدارة.

)4( نظام حوكمة الشركات
فيما يتعلق بمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 2006/11/12م، فقد قامت الشركة بوضع نظام لحوكمة الشركة 

وفقً للمادة العاشرة فقرة )ج( من الالئحة ولوائح وسياسات ونظم الحوكمة الداخلية وفقً لمتطلبات باقي مواد الالئحة وفقً لنظام الشركات 

وقواعد التسجيل واإلدراج والنظام األساسي للشركة، وقد تم اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 1433/03/26هـ الموافق 2012/02/18م، 

وتم تعديلها في الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ 1434/11/5هـ الموافق 2013/09/11م وهي تتفق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 

هيئة السوق المالية في جميع بنودها وفيما يلي جدول يوضح االلتزام بأنظمة ولوائح الحوكمة:

المنصباالســـم

اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل العام 2014م

نسبة الحضور
الحضور الرابعالثالثالثانياألول

61 نوفمبر23 يوليو3 مايو16 فبراير

100%4√√√√رئيس اللجنةرائد إبراهيم المديهيم

100%4√√√√عضو اللجنةفوزان محمد الفوزان

75%3√√√×عضو اللجنةباسل محمد القضيب
حضر االجتماع      √
لم يحضر االجتماع     ×

أسباب عدم 
التطبيق أو التطبيق 

الجزئي

 عدد
 البنود
 التي ال
تنطبق

 عدد
 البنود

 غير
المطبقة د

بن
 ال

م
رق  عدد

 البنود
 المطبقة

جزئيًا

عدد 
البنود 

المطبقة 
بالكامل

د 
د

ع
ود

بن
ال

رقم المادة م

المادة األولى والثانية عبارة عن تمهيد وتعريفات. 1

- - - - - 1 1 الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين. 2

- - - - - 2 2
الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين 

لحقوقهم وحصولهم على المعلومات.
3

- - - - - 10 10
الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة 

باجتماع الجمعية العامة.
4

ألنها خاصة بصناديق 
االستثمار. 1 - د - 3 4 السادسة: حقوق التصويت. 5

ينطبق هذا على توزيعات 
األرباح عن الربع األول 

لعام 2014م حيث قامت 
الجمعية العامة بتاريخ 
2014/04/20م بتفويض 

المجلس بتوزيع أرباح ربع 
سنوية مع تحديد تاريخ 
األحقية وتاريخ التوزيع.

- - - - 2 2
السابعة: حقوق المساهمين في أرباح 

األسهم.
6

- - - - - 1 1
الثامنة: السياسات واإلجراءات المتعلقة 

باإلفصاح.
7
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)5( نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة والمكونة من أربعة أعضاء بالنظر فيما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية من خالل المالحظات 

التي يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون والمراجعون الداخليون للشركة، واستخالص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها لمجلس االدارة، مع 

األخذ بعين االعتبار أنه ال يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات التقييم من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين، حيث يتم التقييم من 

خالل فحص عينات عشوائية بهدف الحصول على تأكيدات معقولة على فعالية إجراءات الرقابة الداخلية.

وعليه، وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال عن عام 2014م ترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وشركاتها التابعة 

فّعالة وكافية، وال توجد أية مالحظات جوهرية أو قصور هام يقتضي التنبيه أو اإلفصاح عنه من قبل اإلدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة.

كما تجدر اإلشارة أيضً إلى أّن إدارة التدقيق الداخلي في شركة بوان نالت مصادقة معهد المدّققين الداخلّيين في الواليات المتحدة األمريكية 

)الممثل الرسمي لمحترفي مهنة التدقيق الداخلي حول العالم( على توافق إجراءات اإلدارة مع المعايير الدولية للمعهد وتم تصنيفها على أنها 

ملتزمة بمجمل هذه المعايير ويعتبر هذا أعلى تصنيف معتمد من المعهد في مجال أعمال التدقيق، حيث أجرى المعهد تقييمه الخارجي لجودة 

إجراءات التدقيق الداخلي لدى شركة بوان ولدى انتهاء عملية التقييم، أعلن مسؤولو معهد المدّققين الداخلّيين أّن بوان تلتزم بالمعايير الدولية 

لممارسة مهنة التدقيق الداخلي.

لذلك فإنه يسمح وفق هذا التصنيف إلدارة التدقيق الداخلي باستخدام عبارة "تم إجراء التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية" في جميع تقاريرها.

إن حصول شركة بوان على هذا التقدير المتميز يؤكد التزام شركة بوان ومجلس إدارتها ولجنة المراجعة لديها بأفضل المعايير الدولية في مجال 

التدقيق الداخلي.

)6( الغرامات المفروضة على الشركة:
في تاريخ 2014/11/24م فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مقدارها )10.000( عشرة آالف ريال وذلك لمخالفتها الفقرة )أ( من المادة   •

األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، والفقرة )8( من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات نتائجها المالية من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات 

المساهمة الُمدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، لعدم ذكر الشركة في إعالنها في موقع السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 

2014/1/16م جميع األسباب والمؤثرات الجوهرية في ارتفاع صافي الربح للربع الرابع 2013م مقارنًة بالربع المماثل من العام السابق، وانخفاض أرباح 

الربع الرابع 2013م مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
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•  في تاريخ 2015/01/12م فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مقدارها )10.000( عشرة آالف ريال لمخالفتها الفقرة )أ( من المادة التاسعة 

من الئحة حوكمة الشركات، لعدم احتواء تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2013م على األحكام التي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة 

الشركات وأسباب ذلك.

وسوف يتم مناقشة تلك المخالفتين في أقرب اجتماع لمجلس إدارة الشركة للوقوف على األسباب واتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لضمان عدم   

تكرار تلك المخالفات. وسيتم إبالغ هيئة السوق المالية بما اتخذه المجلس حيال ذلك.

)7( تأكيدات وإقرارات مجلس اإلدارة وإدارة الشركة:
يؤكد ويقر مجلس اإلدارة وإدارة الشركة على التالي:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  •

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.  •

ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  •

)8( إيضاحات إدارة شركة بوان:
ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى سوى   •

ما تم اإلفصاح عنه في هذا التقرير فيما يخص الغرامتين الصادرتين من هيئة السوق المالية في صفحة )32( البند )6(.

ال توجد خالل عام 2014م أية أدوات دين صادرة من الشركة.  •

ال توجد أي مصلحة أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة سوى ما تم إيضاحه   •

بطيات هذا التقرير.

لم تقم الشركة بإصدار أي سندات، وبالتالي لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء ألدوات دين قابلة لالسترداد.  •

ال يوجد بالشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات. حق اكتتاب، أو حقوق   •

مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 2014م.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.  •

)9( المسؤولية االجتماعية:
إن شركة بوان بصفتها إحدى الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية تحرص وباستمرار على أداء واجبها تجاه المجتمع والقيام 

بمسئولياتها تجاه أفراده وبما يخدم مصالحهم وينمي من إدراكهم وخصوصً فئة الشباب الذين هم عماد المجتمع الذي يعقد عليه األمل في 

المستقبل الستكمال وتنمية مسيرة البناء والعطاء.

هذا وقد شاركت الشركة وبفعالية في خدمة المجتمع حيث قامت باألعمال اآلتية:

تدريب عدد من طالب الكليات التقنية في المملكة وذلك تحضيرًا لهم لالنضمام إلى طواقمها الفنية حال تخرجهم.  •

استقبال زيارات من طالب كليات الهندسة الكهربائية في جامعات المملكة لالطالع وعن قرب على آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في   •

تصميم وتصنيع المعدات الكهربائية.

العمل على إنتاج وعرض برامج توعوية وتثقيفية للمجتمع من خالل وسائل اإلعالم المرئية.  •

نجحت الشركة في استقطاب العديد من الكفاءات السعودية للعمل في الشركة حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين بتاريخ 2014/12/31م   •

حوالي 1000 موظف وبتنسيق ودعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

تحرص الشركة على استخدام أحدث التقنيات في وسائل إنتاجها والتي ال ينتج عنها أية مواد ضارة أو غير صحية وذلك إسهامً منها في   •

المحافظة على البيئة والمجتمع.

هذا وسوف تستمر الشركة في تنويع مبادرات مشاركاتها في مسئوليتها االجتماعية تجاه الوطن الغالي وأبنائه الكرام وبما يخدم المصلحة العامة.

الخاتــمــة
وفقً للنتائج التي تم إدراجها في هذا التقرير والبيانات الختامية المرفقة للعام 2014م، فقد واصلت شركة بوان التطور والنمو في جميع القطاعات 

التي تعمل فيها.

وينتهز المجلس هذه الفرصة ليعبر عن شكره وتقديره لموظفي الشركة والمساهمين والعمالء والموردين والجهات الحكومية على دعمهم 

وثقتهم وتعاونهم والذي كان له األثر الكبير في تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار للشركة وشركاتها التابعة.

مجلس إدارة  شركة بوان
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