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إa مساهمي شركة بوان احمل]مني،،
السالم عليكم ورحمة اe وبركاته ...

مقدمة:
ــوان" أو "الشــركة") وشــركاتها التابعــة  ــوان ("ب ــر الســنوي عــن أداء شــركة ب يســر مجلــس اXدارة أن يقــدم للمســاهمين الكــرام التقري
(مجتمعيــن "المجموعــة") للعــام المالــي المنتهــي فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٦م، والــذي يســتعرض إســتراتيجية المجموعــة وخططهــا 
ــة الســعودية  ــر قطــاع الصناعــات - الســلع الرأســمالية فــي المملكــة العربي ــا فــي تطوي ــا، ويظهــر دوره ــج أعماله المســتقبلية ونتائ

ــة لمســاهميها. ــد مجزي ــق عوائ ــي وتحقي ــز االقتصــاد الوطن ــي تعزي ــة ف ومســاهمتها بفاعلي

ومــن خــالل عملهــا الــدؤوب فــي تأســيس وبنــاء مشــاريع البنــاء الناجحــة وتعزيــز مكانتهــا علــى المســتوى الصناعــي واالقتصــادي محليــًا 
وعالميــًا، اســتطاعت المجموعــة بفضــل مــن ا� قطــع أشــواط كبيــرة فــي طريقهــا إلــى اdمــام تماشــيًا مــع إســتراتيجيتها التــي تهــدف 
إلــى تركيــز إســتثماراتها فــي المجــاالت الصناعيــة واXنشــائية، كمــا تحظــى المجموعــة بتنــوع فــي المنتجــات وقاعــدة العمــالء وبأســواق 
تغطــي رقعــة جغرافيــة واســعة حيــث تمكنــت المجموعــة مــن االســتمرار فــي توســيع وتطويــر منتجاتهــا وانتشــارها داخــل المملكــة 
وخارجهــا ممــا أدى إلــى تحقيــق إيــرادات بلغــت ٢٣١٨,٦ مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام ٢٠١٦م مســاهمة فــي تنميــة اXقتصــاد وتوطيــن 

الصناعــة وتوفيــر فــرص العمــل.  

الرؤية
تسعى بوان أن تصبح الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية والشرق اdوسط في مجال صناعات مواد البناء.

الرسالة
تعزيز والء عمالء بوان بتقديم المنتجات والخدمات المتميزة والمبتكرة من خالل قطاعاتها القائمة مع إضافة قطاعات جديدة 

مستقبًال.

تقرير Mلس إدارة شركة بوان لعام ٢٠١٦م

٣شركة بوان
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أوالً:
ا@داء العام لشركة بوان
خالل العام ٢٠١٦م
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أداء الشركة خالل عام ٢٠١٦م   .١

حققــت الشــركة خــالل عــام ٢٠١٦م إيــرادات بلغــت ٢٣١٨,٦ مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بـــ ٢٤٠٣,٩ مليــون ريــال ســعودي فــي عــام ٢٠١٥م، 
ــة بـــ ٨٨,١  ــال ســعودي مقارن ــال ســعودي وبنســبة ٣,٦٪، فــي حيــن بلــغ صافــي الربــح ١١٩,٠ مليــون ري أي بإنخفــاض قــدره ٨٥,٣ مليــون ري
ــًا علــى ربحيــة  ــال ســعودي وبنســبة ٣٥,١٪ ممــا إنعكــس إيجابي ــال ســعودي فــي عــام ٢٠١٥م، أي بإرتفــاع قــدره ٣٠,٩ مليــون ري مليــون ري
الســهم مــن صافــي الربــح والتــي بلغــت خــالل عــام ٢٠١٦م ١,٩٨ ريــال ســعودي مقارنــة بـــ ١,٤٧ ريــال ســعودي فــي عــام ٢٠١٥م. علــى الرغــم 
مــن إنخفــاض إيــرادات كٍل مــن قطــاع الصناعــات المعدنيــة والخشــبية والخرســانية خــالل عــام ٢٠١٦م مقارنــة مــع العــام الســابق بمبلــغ 
١٠٨,٨ مليــون ريــال ســعودي و ١٢١,٤ مليــون ريــال ســعودي و ١٢,٦ مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي إال أن إرتفــاع إيــرادات قطــاع الصناعــات 
الكهربائيــة خــالل العــام مقارنــة مــع العــام الســابق بمبلــغ ١٥٧,٥ مليــون ريــال ســعودي وتحســن هامش ربــح قطــاع الصناعــات المعدنية 

والخشــبية أثــر إيجابيــًا علــى إيــرادات وإجمالــي ربــح المجموعــة والتــي بدورهــا أثــرت علــى إرتفــاع اdربــاح التشــغيلية وصافــي الربــح.

يوضح الجدول التالي خالصة المركز المالي الموحد للشركة ل�عوام الخمسة اdخيرة (بآالف الرياالت السعودية): 

ــة مــع عــام ٢٠١٥م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع رصيــد  ــة خــالل عــام ٢٠١٦م بنســبة ٢,٠٪ مقارن ارتفعــت الموجــودات المتداول
الذمــم المدينــة التجاريــة والمخــزون. كمــا إنخفضــت الموجــودات غيــر المتداولــة خــالل عــام ٢٠١٦م بنســبة ٢,٢٪ مقارنــة مــع عــام 
٢٠١٥م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إنخفــاض رصيــد الممتلــكات وا�الت والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة. كمــا إنخفضــت 
المطلوبــات المتداولــة خــالل عــام ٢٠١٦م بنســبة ٣,٢٪ مقارنــة مــع عــام ٢٠١٥م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إنخفــاض رصيــد البنــوك 
الدائنــة والمصاريــف المســتحقة واdرصــدة الدائنــة اdخــرى والجــزء المتــداول مــن القــروض طويلــة اdجــل. كمــا إنخفضــت المطلوبــات 
ــروض  ــد الق ــى إنخفــاض رصي ــك بشــكل رئيســي إل ــود ذل ــام ٢٠١٥م ويع ــع ع ــة م ــام ٢٠١٦م بنســبة ١٠,٧٪ مقارن ــة خــالل الع ــر المتداول غي
متوســطة اdجــل وطويلــة اdجــل. كمــا إرتفعــت حقــوق المســاهمين خــالل عــام ٢٠١٦م بنســبة ٦,١٪ مقارنــة مــع عــام ٢٠١٥م ويعــود ذلــك 

بشــكل رئيســي إلــى إرتفــاع رصيــد اXحتياطــي النظامــي واdربــاح المبقــاة.

ــى  ــال ســعودي إل ــادة رأس مــال الشــركة مــن ٥٠٠ مليــون ري ــى الجمعيــة العامــة بزي خــالل العــام ٢٠١٥م، أوصــى مجلــس إدارة الشــركة إل
٦٠٠مليــون ريــال ســعودي وذلــك مــن خــالل إصــدار ســهم منحــة للمســاهمين عــن كل خمســة أســهم قائمــة تُمــول مــن خــالل اdربــاح 
المبقــاة، تــم اXنتهــاء مــن اXجــراءات القانونيــة المتعلقــة بزيــادة رأس المــال خــالل العــام ٢٠١٥م ممــا أثــر بــدوره إلــى زيــادة رأس المــال 

وإنخفــاض اdربــاح المبقــاة بمبلــغ ١٠٠ مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بعــام ٢٠١٤م.

كمــا إرتفعــت حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة خــالل عــام ٢٠١٦م بنســبة ٨�٩٪ مقارنــة مــع عــام ٢٠١٥م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى 
إرتفــاع رصيــد حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة.

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ البيان

١,٠٢١,٤٣٥ ١,٢٦٢,١٧٢ ١,٤٠٣,٩٥٨ ١,٢٥٦,٣٦٤ ١,٢٨١,٦١٢ الموجودات المتداولة

٥٦٦,٨١١ ٦١٥,٤٩٨ ٦٨٢,٧٨٠ ٦٧١,١٤٤ ٦٥٦,٣٨٠ الموجودات غير المتداولة

١,٥٨٨,٢٤٦ ١,٨٧٧,٦٧٠ ٢,٠٨٦,٧٣٨ ١,٩٢٧,٥٠٨ ١,٩٣٧,٩٩٢ مجموع الموجودات

٧٥٨,٩٩٥ ٩٨٠,٤٦٦ ١,١٢٩,٧٧١ ٩٦١,٨٩١ ٩٣١,٠٥٩ المطلوبات المتداولة

١٤٤,١٨١ ١٢٨,٠١١ ١٣٢,٥٥٠ ١١٩,٤٤٦ ١٠٦,٧١١ المطلوبات غير المتداولة

٩٠٣,١٧٦ ١,١٠٨,٤٧٧ ١,٢٦٢,٣٢١ ١,٠٨١,٣٣٧ ١,٠٣٧,٧٧٠ مجموع المطلوبات

٦٤٠,٥٥٨ ٧١٢,٧٤٠ ٧٥٩,٦٧٦ ٧٦٧,٣٧٧ ٨١٤,٣٧٦ مجموع حقوق المساهمين

٤٤,٥١٢ ٥٦,٤٥٣ ٦٤,٧٤١ ٧٨,٧٩٤ ٨٥,٨٤٦ حقوق الملكية غير المسيطرة

٦٨٥,٠٧٠ ٧٦٩,١٩٣ ٨٢٤,٤١٧ ٨٤٦,١٧١ ٩٠٠,٢٢٢ مجموع حقوق الملكية
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يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين مجموع الموجودات والمطلوبات ل�عوام الخمسة االخيرة (بآالف الرياالت السعودية):

يوضح الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للسهم ل�عوام الخمسة اdخيرة (بالريال السعودي):

تم تعديل صافي القيمة الدفترية للسهم لتعكس زيادة عدد اdسهم من ٥٠ مليون إلى ٦٠ مليون سهم.  @

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال المجموعة ل�عوام الخمسة اdخيرة (بآالف الرياالت السعودية):
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٦,١٪ إرتفاع  ٠٫٨ ١٣,٦ ٨١٤,٣٧٦ ٢٠١٦

١,٠ ٪ إرتفاع  ٠,١ ١٢,٨ ٧٦٧,٣٧٧ ٢٠١٥

٧,٠٪ إرتفاع  ٠,٨ ١٢,٧@ ٧٥٩,٦٧٦ ٢٠١٤

١١,٣٪ إرتفاع  ١,٢ ١١,٩@ ٧١٢,٧٤٠ ٢٠١٣

١,٠٪ إرتفاع  ٠,١ ١٠,٧@ ٦٤٠,٥٥٨ ٢٠١٢

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ البيان
 ٢,٠٨٥,٦٢٠  ٢,٤٤٨,٤٦٠  ٢,٨٠٠,٢٠٤  ٢,٤٠٣,٩٨٠  ٢,٣١٨,٦٢٤ اXيرادات
(١,٨٠٧,١٧٥) (٢,٠٥٤,٨٧٤) (٢,٤٠٦,١٧٢) (٢,١٠٨,٨٢٩) (١,٩٦٣,٧٢٣) تكلفة اXيرادات
 ٢٧٨,٤٤٥  ٣٩٣,٥٨٦  ٣٩٤,٠٣٢  ٢٩٥,١٥١  ٣٥٤,٩٠١ مجمل الربح
(٣٧,٣٨٦) (٥٠,٣٠٧) (٥٦,٤٧٨) (٥٨,٠٢٤) (٥٧,٢٢٩) مصاريف بيع وتوزيع
(٨٣,٩٩٢) (١٠٤,٣٩٥) (١١٧,٥٠٦) (١١٣,٢٩٧) (١٢٥,٧٦٧) مصاريف إدارية وعمومية
 ١٥٧,٠٦٧  ٢٣٨,٨٨٤  ٢٢٠,٠٤٨  ١٢٣,٨٣٠ ١٧١,٩٠٥ الربح من العمليات

 ١٠,٣٥٤ (١٥,٦٩٩)  ١٢,٠٥١  ٧,٥٩٠ (٢٧٧) (مصاريف) / إيرادات أخرى ، بالصافي
(١٧,٦٩٧) (١٩,٩٦٩) (١٩,٩٥٧) (٢٠,٣٩٣) (٢٥,٩٨١) مصاريف تمويلية

١٤٩,٧٢٤ ٢٠٣,٢١٦ ٢١٢,١٤٢ ١١١,٠٢٧ ١٤٥,٦٤٧
صافي الربح قبل الزكاة وضريبة 

الدخل وحقوق الملكية غير 
المسيطرة

(٥,٢٥٥) (١١,١١١) (١١,١٤٢) (٨,٣٤٨) (١٣,٦٠٨) الزكاة وضريبة الدخل

١٤٤,٤٦٩ ١٩٢,١٠٥ ٢٠١,٠٠٠ ١٠٢,٦٧٩ ١٣٢,٠٣٩ صافي الربح قبل حقوق الملكية 
غير المسيطرة

(١٣,٢٩٤) (٢٣,٩١٩) (٢٤,٥٤٥) (١٤,٥٣٣) (١٢,٩٨٥) حقوق الملكية غير المسيطرة
 ١٣١,١٧٥  ١٦٨,١٨٦  ١٧٦,٤٥٥  ٨٨,١٤٦ ١١٩,٠٥٤ صافي الربح

٧شركة بوان
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يوضح الرسم البياني التالي التغير في اXيرادات ل�عوام الخمسة اdخيرة (بآالف الرياالت السعودية):

يوضح الجدول التالي التغير في اXيرادات ل�عوام الخمسة اdخيرة (بآالف الرياالت السعودية): 

يوضح الرسم البياني التالي صافي الربح ومجمل الربح ل�عوام الخمسة اdخيرة (بآالف الرياالت السعودية):

!
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مجمل الربحصافي الربح

2011 2012 2013 2014 2015

حالة التغير
عن العام السابق

نسبة التغير
عن العام السابق التغير عن العام السابق ا%يرادات البيــــــــــان

إنخفاض (٪٣,٦) (٨٥,٣٥٦)  ٢,٣١٨,٦٢٤ ٢٠١٦
إنخفاض (٪١٤,١) (٣٩٦,٢٢٤)  ٢,٤٠٣,٩٨٠ ٢٠١٥
إرتفاع ٪١٤,٤  ٣٥١,٧٤٤  ٢,٨٠٠,٢٠٤ ٢٠١٤
إرتفاع ٪١٧,٤  ٣٦٢,٨٤٠  ٢,٤٤٨,٤٦٠ ٢٠١٣
إرتفاع ٪١٢,٣  ٢٢٨,٩٧٦  ٢,٠٨٥,٦٢٠ ٢٠١٢

تقرير 0لس ا-دارة لعام ٢٠١٥م ٨



يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم من صافي الربح ل�عوام الخمسة اdخيرة (بالريال السعودي) :

حققت الشركة صافي أرباح بلغت ١١٩,٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٦م مقارنة بـ ٨٨,١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٥م، أي بإرتفاع 
قدره ٣٠,٩ مليون ريال سعودي وبنسبة ٣٥,١٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إرتفاع هامش الربح والذي أدى بدوره إلى التأثير إيجابيًا على 

مجمل الربح والربح من العمليات وبالتالي صافي الربح وربحية السهم.
 تم تعديل إحتساب ربحية السهم من صافي الربح ل�عوام من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٤م ليعكس زيادة عدد اdسهم من ٥٠ مليون إلى 

٦٠مليون سهم. 

التحليل القطاعي لnيرادات  •
يوضح الجدول التالي تحليل إيرادات الشركة وفقًا لقطاعات اdعمال ل�عوام ٢٠١٦م و٢٠١٥م (بآالف الرياالت السعودية):

يوضح الرسم البياني التالي نسبة مساهمة قطاعات اdعمال في إيرادات المجموعة خالل عام ٢٠١٦م :

!

١

0

٢

٣

٤

ربحية السهم من صافي الربح

2011 2012 2013 2014 2015

٪40,5

٪24,0
٪27,1

٪8,4

كهربائيةخرسانيةخشبيةمعدنية

٢٠١٥ ٢٠١٦
 النسبة من إجماليالبيان

ا%يرادات ا%يرادات  النسبة من إجمالي
ا%يرادات ا%يرادات

٪٤٣,٦  ١,٠٤٧,٢٦٤ ٪٤٠,٥  ٩٣٨,٤٤٠ قطاع الصناعات المعدنية
٪٢٨,٢  ٦٧٩,٢٣٩ ٪٢٤,٠  ٥٥٧,٨٢٢ قطاع الصناعات الخشبية
٪١٩,٦  ٤٧٠,٢٨١ ٪٢٧,١  ٦٢٧,٧٣١ قطاع الصناعات الكهربائية
٪٨,٦  ٢٠٧,١٩٦ ٪٨,٤  ١٩٤,٦٣١ قطاع الصناعات الخرسانية
٪١٠٠,٠٠  ٢,٤٠٣,٩٨٠ ٪١٠٠,٠٠  ٢,٣١٨,٦٢٤ اXجمالي

٩شركة بوان
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ارتفعت اXيرادات من اdسواق الخارجية من ٣٫٧٪ عام ٢٠١٥م إلى ٤٫٦٪ عام ٢٠١٦م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إرتفاع إيرادات قطاع 
الصناعات الكهربائية من اdسواق الخارجية.

يوضح الجدول التالي اXيرادات حسب الموقع الجغرافي للشركات التابعة ل�عوام ٢٠١٦م و ٢٠١٥م (بآالف الرياالت السعودية):

يوضح الجدول التالي موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال القطاعات التشغيلية لعامي ٢٠١٦م و٢٠١٥م (بآالف الرياالت السعودية):

يعود السبب الرئيسي Xنخفاض إيرادات كٍل من قطاعات الصناعات المعدنية والخشبية والخرسانية إلى إنخفاض الكميات المباعة. 
بينما ارتفعت إيرادات قطاع الصناعات الكهربائية نظراً لزيادة الكميات المباعة.

يوضح الجدول التالي تصنيف اXيرادات من السوق المحلي واdسواق الخارجية ل�عوام ٢٠١٦م و٢٠١٥م:

 ا%يرادات من السوق المحلي  ا%يرادات من اXسواق الخارجية
العام

ا%يرادات النسبة من (%)  بآالف الرياالت السعودية ا%يرادات النسبة من (%)  بآالف الرياالت السعودية

٪٤,٦ ١٠٧,٧٤١ ٪٩٥,٤ ٢,٢١٠,٨٨٣ ٢٠١٦

٪٣,٧ ٨٨,٩١٨ ٪٩٦,٣ ٢,٣١٥,٠٦٢ ٢٠١٥

٢٠١٥ ٢٠١٦
الدولة

النسبة ا%يرادات النسبة ا%يرادات

٪٩٨,١ ٢,٣٥٨,٤٠٠ ٪٩٨,٠ ٢,٢٧١,٠٧٧ المملكة العربية السعودية

٪١,١ ٢٧,٢٧٨ ٪١,٢ ٢٨,٧١٤ اXمارات

٪٠,٨ ١٨,١٨٥ ٪٠,٨ ١٨,٨٣٣ الكويت

٪٠,٠ ١١٧ ٪٠,٠ ٠,٠ سوريا

٪١٠٠,٠ ٢,٤٠٣,٩٨٠ ٪١٠٠,٠ ٢,٣١٨,٦٢٤ المجموع

الصناعات الخرسانية الصناعات الكهربائية الصناعات الخشبية الصناعات المعدنية البيان

٢٠١٦ 
١٣٧,٩٥٩ ١٣٣,٥٩٦ ٩٦,٠٩٧ ١٠٢,١٤٧ ممتلكات و آالت و معدات
٢٣٦,٧٩٣ ٧٣٠,٣٤٥ ٤٤٧,٥٣٥ ٥٢١,٤٤٧ مجموع الموجودات
١٢٠,٠٤٤ ٣٠٦,٠٦٢ ٢٣٦,٧٥٦ ٣٦١,٤٣٦ مجموع المطلوبات
١٩٤,٦٣١ ٦٢٧,٧٣١ ٥٥٧,٨٢٢ ٩٣٨,٤٤٠ اXيرادات
١٨,٣٥٣ ٤٢,٧٠٣ ٦٧,٧٠٨ ٥٢,٥١٠ الربح من العمليات

٢٠١٥
١٤٢,٥٨٦ ١٢٥,٣٨٥ ١٠٥,١١٧ ١٠٧,٥٥٤ ممتلكات و آالت و معدات
٢٣٨,٧٩٨ ٧٨١,٧٦٢ ٤٤٨,٣٧٣ ٤٥٥,٥٧٤ مجموع الموجودات
١٢٦,٥٣٦ ٣٣٩,٤١٢ ٢٦٩,٤٢٢ ٣٢٧,٧٤٣ مجموع المطلوبات
٢٠٧,١٩٦ ٤٧٠,٢٨١ ٦٧٩,٢٣٩ ١,٠٤٧,٢٦٤ اXيرادات
٢٤,١٨٩ ٢٢,٧٩٧ ٦٣,١٨٤ ٢٧,٩٧٨ الربح من العمليات

تقرير 0لس ا-دارة لعام ٢٠١٥م ١٠



فروقات النتائج التشغيلية  •
يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٦م مقارنة مع عام ٢٠١٥م (بآالف الرياالت السعودية):

يوضح الجدول التالي ملخص لقائمة التدفقات النقدية الموحدة ل�عوام ٢٠١٦م، ٢٠١٥م (بآالف الرياالت السعودية):

ــال ســعودي عــام ٢٠١٦م، ويعــود  ــال ســعودي عــام ٢٠١٥م إلــى ٣٥٤,٩ مليــون ري ارتفــع مجمــل الربــح بنســبة ٢٠,٢٪ مــن ٢٩٥,٢ مليــون ري
ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع هامــش الربــح.

ــال ســعودي عــام ٢٠١٦م  ــون ري ــى ١٧١,٩ ملي ــال ســعودي عــام ٢٠١٥م إل ــون ري ــات بنســبة ٣٨,٨٪ مــن ١٢٣,٨ ملي ــح مــن العملي ارتفــع الرب
ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع مجمــل الربــح.

ــال ســعودي عــام ٢٠١٦م ويعــود ذلــك  ــى ١١٩٫١ مليــون ري ــال ســعودي عــام ٢٠١٥م ال ارتفــع صافــي الربــح بنســبة ٣٥,١٪ مــن ٨٨,١ مليــون ري
بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع الربــح مــن العمليــات.

 يوضح الجدول التالي المؤشرات المالية الرئيسية ل�عوام المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ،٢٠١٥م:

التغير بين الفترتين
٢٠١٥  ٢٠١٦  البيــــان

النسبة (%) المبلغ

٪٢٠,٢ ٥٩,٧٥٠ ٢٩٥,١٥١ ٣٥٤,٩٠١ مجمل الربح

٪٣٨,٨ ٤٨,٠٧٥ ١٢٣,٨٣٠ ١٧١,٩٠٥ الربح من العمليات

٪٣٥,١ ٣٠,٩٠٨ ٨٨,١٤٦ ١١٩,٠٥٤ صافي الربح

٢٠١٦ ٢٠١٥ البيـــــــان

٪٤,٦ ٪٦,١ العائد على مجموع الموجودات
(٪١٤,١) (٪٣,٦) معدل نمو / (إنخفاض) اXيرادات

٪٣,٧ ٪٥,١ العائد على اXيرادات

٪١١,٥ ٪١٤,٦ العائد على حقوق المساهمين
(٪٥٠,٠) ٪٣٥,١ معدل نمو / (إنخفاض) صافي اdرباح
١,٤٧ ١,٩٨ ربحية السهم من صافي اdرباح –ريال سعودي

٢٠١٥ ٢٠١٦ البيــــــــــان

٢٢٢,٧٢٧ ١٦٧,٥٠١ صافي النقد من عمليات التشغيل

(٤٤,٢٧٨) (٤١,٦٢٦) صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

(١٦٥,٦٠٦) (١٤٤,٩٤١) صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

١٧,٨٤٣ (١٩,٠٦٦) صافي التغير في النقد وما في حكمه

 ٦١,٤٤٧ ٧٣,٩٧١ نقد وما في حكمه،  ١ يناير 

 (٥,٣١٩) (١,٥٨٧) أثر تغير سعر الصرف

 ٧٣,٩٧١ ٥٣,٣١٨ نقد وما في حكمه،  ٣١ ديسمبر

١١شركة بوان
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تمثل الزكاة وضريبة الدخل المبالغ المستحقة عن الشركة وشركاتها التابعة كما في٣١ ديسمبر ٢٠١٦م و٢٠١٥م.  @

تمثل المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كما في ديسمبر ٢٠١٦م و٢٠١٥م.  @@

إستثمارات وإحتياطيات موظفي الشركة  •
لم تقم الشركة بعمل أية إستثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح اXحتياطيات التي أنشأت لمصلحة موظفي الشركة ل�عوام 

٢٠١٦م و٢٠١٥م (بآالف الرياالت السعودية):

املديونية اKجمالية للمجموعة  •

بنوك دائنة أ. 
حصلت المجموعة على تسهيالت بنكية إسالمية ("التسهيالت") من بنوك محلية على شكل مرابحات إسالمية وعقود تورق وعقود 

مبادلة آجلة واعتمادات مستندية وخطابات ضمان. تخضع التسهيالت لنسب مرابحة تتماشى مع المعدالت التجارية السائدة. إن هذه 
التسهيالت مضمونة بسندات dمر وضمانات من  الشركة وشركاتها التابعة.

قروض متوسطة ا@جل ب. 
حصلت المجموعة على تسهيالددت بنكية إسالمية متوسطة اdجل ("التسهيالت") من بنوك محلية. تخضع هذه التسهيالت لنسب 

مرابحة تتماشى مع المعدالت التجارية السائدة. بلغ الرصيد القائم كما في ٣١ ديسمبر٢٠١٦م مبلغ ٥٥,١ مليون ريال سعودي متضمنا 
الجزء المتداول والبالغ ٢٠,٠ مليون ريال سعودي. إن هذا التمويل مضمون بسندات dمر وضمانات من الشركة وشركاتها التابعة.

يوضح التالي جدول سداد الجزء المستغل من القروض متوسطة اdجل كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦م و ٢٠١٥م (بآالف الرياالت السعودية):

املدفوعات النظامية املستحقة  •
يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة ل�عوام المالية المنتهية في ٢٠١٦م و٢٠١٥م (بآالف الرياالت السعودية ):

٢٠١٦٢٠١٥الجهة

٢٢,٢٠٩١٧,٥٣٠الزكاة @
(٧٦٦)٢٠٠ضريبة الدخل @

٦٦٧٦٢٥المؤسسة العامة للتأمينات اXجتماعية @@

2015  2016 البيان

٤,٠٣١ ١,٠٣٠ مخصص تعويض نهاية الخدمة
٣,٥٠٢ ٢,٠٤٢ مخصص مكافآت 

20162015العام

١٩,٤١٨-٢٠١٦
٢٠١٧٢٠,٠٢١١٦,١٧٧
٢٠١٨١٦,٤٧٣١٢,٢٣١
٢٠١٩١٦,٤٧٣١١,٣٠٤
٢٠٢٠١,٧٢٦-
٢٠٢١٤٣٢-

٥٥,١٢٥٥٩,١٣٠المجموع

تقرير 0لس ا-دارة لعام ٢٠١٥م ١٢



يوضح التالي جدول سداد الجزء المستغل من القروض طويلة اdجل كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦م و ٢٠١٥م (بآالف الرياالت السعودية):

يوضح الجدول التالي إجمالي التمويل المستغل من قبل المجموعة ل�عوام ٢٠١٦م، ٢٠١٥م (بآالف الرياالت السعودية):

يوضح الجدول التالي تصنيف إجمالي التمويل المستغل من ِقبل المجموعة كأقساط متداولة و غير متداولة للسنة المالية المنتهية 
في ٢٠١٦م (بآالف الرياالت السعودية):

يوضح الجدول التالي التمويل المستخدم حسب قطاعات اdعمال للسنة المنتهية في ٢٠١٦م (بآالف الرياالت السعودية):

متويل طويل ا@جل ج. 
حصلت شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة وشركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة على تمويل طويل 

اdجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك Xنشاء مصانعها وتمويل توسعاتها الراسمالية. إن هذا التمويل مضمون 
بسندات dمر وضمانات مشتركة من الشركاء وبرهن الممتلكات والمصانع والمعدات المتعلقة بهما.

٢٠١٦٢٠١٥العام

١٠,٧٥٠-٢٠١٦
٢٠١٧٦,٦٥٠٦,٦٥٠
٢٠١٨٩٥٠٩٥٠
٢٠١٩١,٢٧٥١,٢٧٥
٢٠٢٠١,٧٢٥١,٧٢٥

٣,٤٠٠٣,٤٠٠بعد عام ٢٠٢٠
١٤,٠٠٠٢٤,٧٥٠المجموع

٢٠١٥ ٢٠١٦ نوع التمويل

٥٤٦,٢٥٢ ٤٩٢,١٢٣ بنوك دائنة
٥٩,١٣٠ ٥٥,١٢٥ قروض متوسطة اdجل
٢٤,٧٥٠ ١٤,٠٠٠ قروض طويلة اdجل
٦٣٠,١٣٢ ٥٦١,٢٤٨ إجمالي التمويل

المجموع أقساط غير متداولة أقساط متداولة التمويل

٤٩٢,١٢٣ - ٤٩٢,١٢٣ بنوك دائنة

٥٥,١٢٥ ٣٥,١٠٤ ٢٠,٠٢١ قروض متوسطة اdجل

١٤,٠٠٠ ٧,٣٥٠ ٦,٦٥٠ قروض طويلة اdجل

٥٦١,٢٤٨ ٤٢,٤٥٤ ٥١٨,٧٩٤ أجمالي التمويل

المجموع تمويل طويل االجل تمويل متوسط االجل تمويل قصير االجل  اسم الشركة

٢٢٣,٩٥٨ - ١٤,٢٧٢ ٢٠٩,٦٨٦ قطاع الصناعات الكهربائية
١٦٦,١٣٤ - ٣١,١٣٤ ١٣٥,٠٠٠ قطاع الصناعات الخشبية
١١٤,٢٣٧ - - ١١٤,٢٣٧ قطاع الصناعات المعدنية
٥٦,٩١٩ ١٤,٠٠٠ ٩,٧١٩ ٣٣,٢٠٠ قطاع الصناعات الخرسانية
٥٦١,٢٤٨ ١٤,٠٠٠ ٥٥,١٢٥ ٤٩٢,١٢٣ المجموع

١٣شركة بوان
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يوضح الجدول التالي الجهة المانحة للتمويل متوسط اdجل خالل العام ٢٠١٦م و ٢٠١٥م (بآالف الرياالت السعودية):

خالل العام ٢٠١٦م قامت شــركة مصنع بناء للمنتجات الخرســانية المتقدمة بســداد كامل الجزء المســتحق لصندوق التنمية   @
السعودي. الصناعية 

يوضح الجدول التالي حركة التمويل للمجموعة خالل العام ٢٠١٦م (بآالف الرياالت السعودية):

يوضح الجدول التالي الجهة المانحة للتمويل طويل اdجل للعام ٢٠١٦م و ٢٠١٥م (بآالف الرياالت السعودية):

الرصيد التمويل المسدد الرصيد االفتتاحي  التمويل المستخدم  البيـــــان

٤٩٢,١٢٣ (١,٤٦٣,٩١٥) ١,٤٠٩,٧٨٦ ٥٤٦,٢٥٢ بنوك دائنة
٥٥,١٢٥ (١٩,٠٨٧) ١٥,٠٨٢ ٥٩,١٣٠ قروض متوسطة اdجل
١٤,٠٠٠ (١٠,٧٥٠) ٠,٠ ٢٤,٧٥٠ قروض طويلة اdجل

٥٦١,٢٤٨ (١,٤٩٣,٧٥٢) ١,٤٢٤,٨٦٨ ٦٣٠,١٣٢ المجموع
   

 الرصيد المتبقيمدة التمويلاصل التمويلنوع التمويلالجهة المانحة
٢٠١٥/١٢/٣١

 المسدد حتى
٢٠١٦/١٢/٣١

 الرصيد المتبقي
٢٠١٦/١٢/٣١

ست سنوات ٤٤,٥٠٠تمويل حكوميصندوق التنمية الصناعية السعودي@
-٥,٠٠٠٤٤,٥٠٠وشهرين

سبع سنوات واربعة ٣٣,٧٥٠تمويل حكوميصندوق التنمية الصناعية السعودي
١٩,٧٥٠١٩,٧٥٠١٤,٠٠٠أشهر

٧٨,٢٥٠٢٤,٧٥٠٦٤,٢٥٠١٤,٠٠٠المجموع

المسدد حتىمدة التمويلاصل التمويلنوع التمويلالجهة المانحة
٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ م

الرصيد المتبقي
٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ م

البنك السعودي لالستثمار،

البنك السعودي الفرنسي،

البنك السعودي البريطاني، 

بنك الرياض

١٠,٣٧٨٣١,١٣٤خمس سنوات٤١,٥١٢مرابحة
٨,٨٣٦١,١٦٤ثالث سنوات١٠,٠٠٠تورق اسالمي
١٧,٦١٧٢,٢٣٣ثالث سنوات١٩,٨٥٠مرابحة
٣,٣٠٩٥٨٢ثالث سنوات٣,٨٩١مرابحة

1,٠٩٢١٣,١٠٨ثالث سنوات١٤,٢٠٠تورق اسالمي
٦,٩٠٤-ثالث سنوات٦,٩٠٤مرابحة
-٤,٢٠٠ثالث سنوات٤,٢٠٠مرابحة
-١٥,٦٥٠ثالث سنوات١٥,٦٥٠مرابحة
-٥٩١ثالث سنوات٥٩١مرابحة
-٧١٧ثالث سنوات٧١٧مرابحة
-٢٩١ثالث سنوات٢٩١مرابحة
-٣٧٧ثالث سنوات٣٧٧مرابحة
-١,٤٣٧ثالث سنوات١,٤٣٧مرابحة
-١٣٤ثالث سنوات١٣٤مرابحة
-٣٤٤ثالث سنوات٣٤٤مرابحة

-٦,٠٢٢ثالث سنوات٦,٠٢٢تورق اسالمي
٧٠,٩٩٥٥٥,١٢٥ ١٢٦,120المجموع

تقرير 0لس ا-دارة لعام ٢٠١٥م ١٤



يوضح الجدول التالي حركة البنوك الدائنة للمجموعة والجهات المانحة خالل العام ٢٠١٦ م (بآالف الرياالت السعودية):

إيضاح تبويب أرقام املقارنة  •
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام ٢٠١٥م لكي تتناسب مع عرض عام ٢٠١٦م.

إيضاح اKختالف عن املعاي� احملاسبية  •
ال يوجد أية إختالفات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة القوائم المالية 

للشركة.

أنشطة ا@سهم وأدوات الدين  •
ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات أو حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو 

منحتها الشركة أو أي من شركاتها التابعة خالل عام ٢٠١٦م، كذلك ال يوجد اي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة dية أدوات 
دين قابلة ل7سترداد كما ال توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق 

اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

تفاصيل ا@سهم وأدوات الدين الصادرة للشركات التابعة  •

شركة بوان للصناعات الهندسية 
يتكون رأس مال شركة بوان للصناعات الهندسية من ٥٠٠,٠٠٠ حصة نقدية  قيمة الحصة الواحدة ١٠٠ ريال سعودي وتمتلك شركة بوان 

فعليًا كامل الحصص والتي تمثل ١٠٠٪ من رأسمال الشركة البالغ  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي  وال توجد أدوات دين صادرة منها.

شركة بوان للصناعات اخلشبية
يتكون رأس مال شركة بوان للصناعات الخشبية  من ٥٠٠,٠٠٠ حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ١٠٠ ريال سعودي وتمتلك شركة بوان 

٤٧٥,٠٠٠  حصة تمثل ٩٥٪ من رأسمال الشركة البالغ  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة منها.          

الشركة املتحدة للمنتجات اخلشبية واملعدنية احملدودة
يتكون رأس مال الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة من ٢٥,٦٨٠ حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال 

سعودي وتمتلك شركة بوان ٢٤,٣٩٦ حصة تمثل ٩٥٪ من رأسمال الشركة البالغ  ٢٥,٦٨٠,٠٠٠ ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة 
منها.

شركة بوان للصناعات املعدنية
يتكون رأس مال شركة بوان للصناعات المعدنية  من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ١ ريال سعودي وتمتلك شركة بوان 

فعليًا كامل الحصص والتي تمثل ١٠٠٪ من رأسمال الشركة البالغ  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وال توجد أدوات دين منها.

 المبلغ المستحق فينوع التمويل الجهة المانحة
 الرصيد فيالتمويل المسدد التمويل المستخدم٢٠١٥/١٢/٣١م

٢٠١٦/١٢/٣١م

البنك السعودي البريطاني،

البنك السعودي الفرنسي،        

بنك البالد،

البنك االهلي التجاري، 

مصرف الراجحي،

بنك الرياض، 

مجموعة سامبا

بيع اجل،  تيسير 
اسالمي، تورق اسالمي، 

مرابحة
٤٩٢,١٢٣(١,٤٦٣,٩١٥)٥٤٦,٢٥٢١,٤٠٩,٧٨٦

١٥شركة بوان
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شركة بناء الستثمارات الصناعية القابضة
يتكون رأس مال شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة من ١٠,٠٠٠ حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ٥٠٠ ريال سعودي وتمتلك 
شركة بوان ٥,٦٧٥ حصة والتي تمثل ٥٦,٧٥٪ من رأسمال الشركة الذي يبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة منها.

التحول إa املعاي� احملاسبية الدولية  •
بدأت الشركة في عملية التحول من اdساس المحاسبي الحالي " معايير المحاسبة السعودية " Xعداد القوائم المالية الى المعايير 

المحاسبية الدولية Xعداد التقاريير المالية وعليه فقد قامت شركة بوان بإتخاذ اXجراءات المناسبة لتنفيذ خطة التحول وتطبيقها 
إعتباراً من ١ / ١ / ٢٠١٧م وفقًا لما يلي:

أعدت الشركة خطة للتحول لمعايير المحاسبة الدولية.  .١
تم تعيين السادة ديلويت آند توش كمستشار خارجي لتنفيذ عميلة التحول لمعايير المحاسبة الدولية.  .٢

٣.   شكلت الشركة فريقًا داخليًا مسؤوًال عن خطة التحول لتنفيذها وتطبيقها.
٤.   قامت إدارة الشركة باعتماد السياسات المحاسبية الالزمة Xعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية من ِقبل 
مجلس اXدارة بتاريخ٣٠ / ٠١ / ٢٠١٧ م، واعتمد تطبيقها اعتباراً من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٧م. كما تم إعداد قوائم مالية وفق معايير المحاسبة 
الدولية للربع اdول من عام ٢٠١٦م وقائمة مركز مالي إفتتاحي بتاريخ التحول ٠١ / ٠١ / ٢٠١٦ م. ولم ينتج عن التحول أية آثار جوهرية 
على الشركة إثر تطبيقها معايير المحاسبة الدولية، كما أن الشركة جاهزة Xعداد قوائمها المالية للربع اdول من عام ٢٠١٧م، 
وفق معايير المحاسبة الدولية خالل الفترة النظامية المحددة من قبل هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين.

تقرير 0لس ا-دارة لعام ٢٠١٥م ١٦



أنشطة وإس]اتيجية الشركة  .٢
بــوان هــي شــركة مساهمة عـــامة سجــلت في المملكة العـــربيــة السعــودية في السجــل التجــاري تحــت رقــم ١٠١٠٠٣٣٠٣٢ بتــاريـخ 

٩ شـوال ١٤٠٠هـ المـوافق ٢٠ أغسطس ١٩٨٠م . يبلغ رأســمال الشــركة ٦٠٠ مليون ريـال سعــودي مقسم إلى ٦٠ مليون سهــم قيمـة كل 
سهـم ١٠ ريـال سعودي.

تتمتع بوان بتنوع أعمالها من خالل قطاعاتها المختلفة (الصناعات المعدنية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الخشبية، الصناعات 
الخرسانية) مما يمكنها من الحصول على تدفق نقدي مستمر، إضافًة إلى ذلك فإن تنوع أعمال ومنتجات وأسواق الشركة بصورة 

خاصة قد ساعد في تخفيض ا�ثار السلبية للتقلبات االقتصادية وانعكاساتها، وستستمر بوان في سعيها المتواصل في اXستثمار في 
نشاطات صناعية أخرى مساندة في القطاعين الصناعي واXنشائي واستكماًال dنشطتها الحالية للحصول على أفضل مستويات التنوع 

اXقتصادي واXستثماري وتوزيع المخاطر.

تهدف استراتيجية شركة بوان إلى:
تعزيز نطاق المنتجات الحالية للمجموعة من خالل التركيز على تطوير المنتجات وضمان جودتها.  .١

توثيق العالقة مع العمالء الحاليين بتلبية طلباتهم والحفاظ في ذات الوقت على أعلى معايير الجودة.  .٢
زيادة الطاقات اXنتاجية الحالية لبعض المنتجات وإضافة منتجات جديدة مع العمل على دخول أسواق إضافية مختارة على   .٣

مستوى المملكة والشرق اdوسط.
مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خالل ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.  .٤

اXستثمار في منتجات جديدة لتعزيز قيمة الشركة واXستفادة من مزايا بوان التنافسية استكماًال للمعروض من منتجاتها.  .٥

١٧شركة بوان

bawan.com.sa



شركة بوان للصناعات املعدنية

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ ١٢ / ٠٨ / ١٤١٦ هــ في 
المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، ويتكون نشاطها 

اdساسي 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 

باdبوكسي ، والعربات اليدوية واdبواب الحديدية ومنتجات اdلمنيوم.
تمتلك الشركة عدة مصانع منتشرة في المناطق الرئيسية في المملكة وهي الرياض وجدة والدمام. 

كما لدى شركة بوان للصناعات المعدنية الشركات التابعة التالية:

شركة بوان للمقاوالت وتشييد البناء ("بي سي بي سي")، شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الرياض   .١
وهي شركة متخصصة في أعمال المقاوالت العامة للمباني مملوكة فعليًا بنسبة ١٠٠٪. خالل العام 

٢٠١٦م لم تمارس الشركة أية نشاطات تجارية كما يتم حاليًا العمل إجراءات التصفية المتعلقة بها 
والتي لم يتم اXنتهاء منها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م. وتعتقد اXدارة بأنه لن يكون هناك أي تأثير جوهري 

على الشركة ناتجًا عن إجراءات التصفية.
شركة بوان للصناعات المعدنية أس بي سي، شركة الشخص الواحد، مقرها مملكة البحرين مملوكة   .٢

بنسبة ١٠٠٪. خالل العام ٢٠١٦م لم تمارس الشركة أية نشاطات تجارية كما تم اXنتهاء من إجراءات 
التصفية المتعلقة بها. لم يكن هناك أي تأثير جوهري على الشركة ناتجًا عن إجراءات التصفية.

الشركات التابعة  .٣
تمتلك شركة بوان عدداً من الشركات التابعة بنسب مختلفة وفيما يلي استعراض لشركاتها التابعة ونسبة الملكية والنشاط 

اdساسي لكل شركة: 

نسبة ملكية بوان الفعلية رأس المال البيان

٪١٠٠,٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ شركة بوان للصناعات المعدنية

٪١٠٠,٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ شركة بوان للصناعات الهندسية

٪٩٥,٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ شركة بوان للصناعات الخشبية

٪٩٥,٠ ٢٥,٦٨٠,٠٠٠ الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة

٪٥٦,٧٥ ٥,٠٠٠,٠٠٠ شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة
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شركة بوان للصناعات الهندسية  
 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٣١هـ  في 
المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، ويتكون نشاطها 

اdساسي 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 - السعودية ("يوتيك - السعودية")، مملوكة بنسبة ٨٥,٥٪،   .١

متخصصة في تصنيع وإنتاج محوالت التوزيع الكهربائية المغمورة بالزيت بطاقة تصل الى ٣١٥٠ ك 
ف أ وجهد مرتفع يصل الى ٣٦ ك ف. كما تمتلك يوتيك - السعودية الشركة المتحدة للمحوالت 

الكهربائية - سوريا ("يوتيك - سوريا") بنسبة ٩٠٪ والشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية - الجزائر 
("يوتيك - الجزائر")، مملوكة بنسبة ٤٩٪، والتي الزالت في طور اXنشاء والتي كان من المتوقع أن 

تبدأ اXنتاج التجاري في الربع الرابع من عام ٢٠١٦م ولكن التراخيص واdذونات واXمتيازات التشجيعية 
واXعفاءات الضريبية من الوكالة الوطنية لترقية اXستثمار ( ANDI - الجزائر) أخذ وقتًا أطول من 

المتوقع، وعليه أصبح من المتوقع أن يبدأ اXنتاج التجاري خالل  الربع الثالث من عام ٢٠١٧م، وهي شركة 
متخصصة في صناعة المحوالت الكهربائية بمختلف أنواعها وطاقاتها ومحطات التوزيع الكهربائية 

ولوحات التوزيع ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وصناعة القواطع واdسالك والكوابل 
الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والتصدير واXستيراد لكل اdجهزة والمكونات 

والمواد ذات الصلة بنشاط الشركة.
الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية - السعودية ("يو إس إس جي")، مملوكة   .٢
بنسبة ٨٥,٥٪، وهي شركة متخصصة في صناعة وإنتاج محطات التوزيع الكهربائية ولوحات توزيع 

الجهد المنخفض وقواطع الجهد المتوسط.
شركة بوان الكهربائية المحدودة - السعودية، مملوكة فعليًا بنسبة ١٠٠٪، وهي شركة متخصصة في   .٣

صناعة وإنتاج اللوحات الكهربائية والقواطع الكهربائية واdسالك والكابالت.
شركة بوان ل�عمال الميكانيكية المحدودة - السعودية، وهي شركة مملوكة فعليًا بنسبة ١٠٠٪، وهي   .٤

شركة متخصصة في مقاوالت اXنشاءات واdعمال العامة والمولدات الكهربائية.

شركة بوان للصناعات اخلشبية  
هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومقيدة بالسجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ ١٤١٣/٠٦/٢٥هـ في المملكة العربية 

السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، ويتكون نشاطها اdساسي من إنتاج المنصات 
الخشبية، والصناديق الخشبية، وألواح الخشب الرقائقي، وألواح متوسطة وعالية الكثافة ملبسة بورق الديكور، 

وأرضيات خشبية، وبكرات خشبية، وديكورات خشبية.
تنتشر شركة بوان للصناعات الخشبية داخل المملكة وخارجها لخدمة عمالئها إذ أنها تملك مصانع موزعة على 

مناطق جغرافية متنوعة بالمملكة منها الرياض والدمام وجدة والجبيل وينبع ورابغ. كما تمتلك شركة بوان 
للصناعات الخشبية الشركات  التابعة التالية:

شركة إنماء للمنصات وهي شركة ذات مسئولية محدودة، مملوكة فعليًا بنسبة ١٠٠٪، تم اXستحواذ   .١
عليها خالل عام ٢٠١٤م وهي متخصصة في صناعة وإنتاج المنصات الخشبية.

مؤسسة الراية dعمال النجارة (دولة اXمارات العربية المتحدة) وهي مؤسسة فردية، مملوكة بنسبة   .٢
١٠٠٪، يتركز نشاطها في صناعة المنصات النقالة الخشبية وصناعة الصناديق واdوعية الخشبية.

شركة الراية dعمال النجارة (دولة الكويت) وهي شركة ذات مسئولية محدودة، مملوكة فعليًا   .٣
بنسبة ١٠٠٪، متخصصة في صناعة المنصات النقالة الخشبية وصناعة الصناديق واdوعية الخشبية.

١٩شركة بوان
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الشركة املتحدة للمنتجات اخلشبية واملعدنية احملدودة  
هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ ٠٢ / ٠٥ / ١٤٠٩هـ في 

المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسة وعشرين مليونا وستمائة وثمانين ألف (٢٥,٦٨٠,٠٠٠) 
ريال سعودي، ويتكون نشاطها اdساسي من إنتاج مواد التعبئة والتغليف الخشبية، والمنتجات الخشبية 
المغطاة بالفورمايكا، واdبلكاش المطلي بطبقة رقيقة، واdلواح 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 ٢٦ / ١١ / ١٤٣٠هـ في 

المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسة ماليين (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، ويتكون نشاطها 
اdساسي من تطوير المنتجات مسبقة الصنع ومسبقة اXجهاد التي تستخدم في المباني والخرسانة 

الجاهزة.

تمتلك شركة بناء ل7ستثمارات الصناعية القابضة الشركات التابعة التالية:
شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة، مملوكة بنسبة ٩٣,٢٪، وهي شركة متخصصة   .١

بصنع المنتجات الخرسانية مسبقة الصنع.
شركة بناء للخرسانة الجاهزة، مملوكة فعليًا بنسبة ١٠٠٪، وهي شركة متخصصة في صناعة وإنتاج   .٢

الخرسانة الجاهزة.
شركة النقليات اdهلية المحدودة، مملوكة فعليًا بنسبة ١٠٠٪، وهي شركة متخصصة في أعمال   .٣

النقليات وشاحنات النقل.
شركة المباني الشاملة للمقاوالت، مملوكة فعليًا بنسبة ١٠٠٪، وهي شركة متخصصة في أعمال   .٤

المقاوالت العامة للمباني.
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التطورات اجلوهرية خالل عـام ٢٠١٦م  .٤
إن أهم التطورات الجوهرية التي تمت خالل العام ٢٠١٦م لشركة بوان وشركاتها التابعة تتلخص فيما يلي:

قطاع الصناعات الكهربائية
قامت الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية بتاريخ ٢٦ / ٠٩ / ٢٠١٦م بالتوقيع على إتفاقية توريد محطات   •

ومحوالت التوزيع ولوحات التوزيع الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء بقيمة ١١٥ مليون ريال سعودي، حيث ستقوم بموجب 
هذه اXتفاقية بالتوريد ابتداًء من الربع الرابع للعام ٢٠١٦م وحتى نهاية العام ٢٠١٧م. إن مدة هذه اXتفاقية هي سنة ميالدية واحدة 

قابلة للتجديد بموافقة الطرفين لفترة أو فترات أخرى، مع العلم أن اتفاقية الشراء اختيارية للشركة السعودية للكهرباء وملزمة 
للشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية.

قامت الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية بتاريخ ٢٦ / ٠٩ / ٢٠١٦م بالتوقيع على إتفاقية توريد محوالت كهربائية للشركة   •
السعودية للكهرباء بقيمة ٢٣٤ مليون ريال سعودي، حيث ستقوم بموجب هذه اXتفاقية بالتوريد ابتداًء من الربع الرابع للعام 
٢٠١٦م وحتى نهاية العام ٢٠١٧م. إن مدة هذه اXتفاقية هي سنة ميالدية واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين لفترة أو فترات 

أخرى، مع العلم أن اتفاقية الشراء اختيارية للشركة السعودية للكهرباء وملزمة للشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية.

٢١شركة بوان

bawan.com.sa



٥.   التعامالت مع اجلهات / ا@طراف ذات العالقة
خالل العام المالي ٢٠١٦م استمرت بعض العقود والتي كانت بوان أو شركاتها التابعة طرفًا فيها وكانت توجد فيها مصلحة لبعض 

أعضاء مجلس اXدارة. وبعض العقود تم اXتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعالقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 
٢٠١٦م.

نوجز تلك العقود في الجداول أدناه على النحو التالي:

المبيعات التي تمت خالل عام ٢٠١٦م والتي يوجد dحد أعضاء مجلس اXدارة مصلحة بها: أ. 

عضو مجلس ا%دارة الطرف الثانيالطرف اXولم
ذو العالقة

 طبيعة
مدة  ا%تفاقيةتاريخ االتفاقياتاالتفاقيات

قيمة التعامل
 بآالف)
 الرياالت

(السعودية

١
شركة بوان 
للصناعات 
المعدنية

شركة مصدر
لمواد البناء

اdستاذ/ عصام المهيدب
اdستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 
٨٩٨٠٦,٩سنة وتجدد تلقائيًاالموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م

شركة الفوزان
لمواد البناء

 اdستاذ/ عبدا� الفوزان
اdستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 
٨١٥٣٥,٣سنة وتجدد تلقائيًاالموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م

شركة المهيدب 
بيع وتقديم اdستاذ/ عصام المهيدبللمقاوالت المحدودة

خدمات تجارية
 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 

١٧٦٢,٨سنة وتجدد تلقائيًاالموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م

٢
شركة بوان 
للصناعات 
الخشبية

شركة الفوزان
لمواد البناء

 اdستاذ/ عبدا� الفوزان
اdستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 
١٠٧١٥,٥سنة وتجدد تلقائيًاالموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م

شركة الفوزان
للعدد واdدوات

 اdستاذ/ عبدا� الفوزان
اdستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 
١٥٢,٢سنة وتجدد تلقائيًاالموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م

شركة مصدر
لمواد البناء

اdستاذ/ عصام المهيدب
اdستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 
١٤١٠,٦سنة وتجدد تلقائيًاالموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م

٣

الشركة المتحدة 
للمنتجات  

الخشبية 
والمعدنية 
المحدودة

شركة مصدر
لمواد البناء

اdستاذ/ عصام المهيدب
اdستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 
٤٣٦,٦سنة وتجدد تلقائيًاالموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م

٤

شركة مصنع 
بناء للمنتجات 

الخرسانية 
المتقدمة

شركة عبد القادر 
المهيدب وأوالده

اdستاذ/ عصام المهيدب
الدكتور/ فؤاد الصالح

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٢٦ / ٠١ / ١٤٣٢هـ 
٣٧٠٦,٢سنة وتجدد تلقائيًاالموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١١م

شركة المهيدب 
لللمقاوالت 
المحدودة

بيع وتقديم اdستاذ/ عصام المهيدب
خدمات تجارية

 ٢٦ / ٠١ / ١٤٣٢هـ 
١١٩,٦سنة وتجدد تلقائيًاالموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١١م

٥

شركة بناء 
ل7ستثمارات 

الصناعية 
القابضة

شركة نساج
للتطوير العقاري

 اdستاذ/ عبدا� الفوزان
اdستاذ/ فوزان الفوزان

تقديم منتجات 
خرسانية

 ١٦ / ١٠ / ١٤٣٦هـ 
الموافق  ٠١ / ٨ / ٢٠١٥م

تنتهي بتاريخ ٠٦/٢٣/ 
 ١٤٣٨هـ
 الموافق

 ٢٠١٧/٠٣/٢٢م (@)

٣٧٩٧٩,٠

٦
شركة بناء 
للخرسانة 
الجاهزة

شركة التعمير 
واXنشاء المحدودة

 اdستاذ/ عبدا� الفوزان
اdستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٢٩ / ٠٣ / ١٤٣٧هـ 
١١,٧سنة وتجدد تلقائيًاالموافق ٠٩ / ٠١ / ٢٠١٦م

٧
شركة المتحدة 

للمحوالت 
الكهربائية

شركة الفوزان لمواد 
الكهرباء المحدودة

 اdستاذ/ عبدا� الفوزان
اdستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٢٩ / ٠٥ / ١٤٣٧هـ 
٨٨٣,٠سنة وتجدد تلقائيًاالموافق ٠٩ / ٠٣ / ٢٠١٦م

شركة المهيدب 
بيع وتقديم اdستاذ/ عصام المهيدبللمقاوالت المحدودة

خدمات تجارية
 ١٩ / ٠١ / ١٤٣٧هـ 

٧٩,٠سنة وتجدد تلقائيًاالموافق ٠١ / ١١ / ٢٠١٥م

شركة التوريدات 
بيع وتقديم اdستاذ/ عبدا� الفوزانوالمشاريع

خدمات تجارية
 ١٧ / ١١ / ١٤٣٦هـ 

١٤٨,٠سنة وتجدد تلقائيًاالموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٥م

(@) انتهت اXتفاقية بتاريخ ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٦م وتم تمديدها لغاية ٢٢ / ٠٣ / ٢٠١٧م Xستكمال اdعمال المتبقية، كما يمكن تمديدها لفترة أو 
فترات أخرى مماثلة.

تقرير 0لس ا-دارة لعام ٢٠١٥م ٢٢



ب.   المبيعات التي تمت خالل عام ٢٠١٦م والتي ال يوجد dحد أعضاء مجلس اXدارة مصلحة بها:

ت.   المشتريات التي تمت خالل عام ٢٠١٦م والتي يوجد dحد أعضاء مجلس اXدارة مصلحة بها:

مدة  ا%تفاقيةتاريخ االتفاقياتطبيعة االتفاقياتالطرف الثانيالطرف اXولم
قيمة التعامل
 بآالف الرياالت)
(السعودية

شركة بناء للخرسانة ١
بيع وتقديمشركة الفارس للتجارةالجاهزة

خدمات تجارية
 ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٧هـ 

الموافق ٠٥ / ٠١ / ٢٠١٦م 
سنة

١٨١,٢وتجدد تلقائيًا

شركة بناء للخرسانة ٢
الجاهزة

المدير العام لشركة بناء 
ل7ستثمارات الصناعية 

القابضة 

بيع وتقديم
خدمات تجارية

 ٢٩ / ١٢  / ١٤٣٧هـ 
٧٢,٣غير محدد المدةالموافق ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٦م

 عضو مجلس ا%دارة ذوالطرف الثانيالطرف اXولم
العالقة

 طبيعة
  مدةتاريخ االتفاقياتاالتفاقيات

ا%تفاقية

 قيمة
التعامل

 بآالف)
 الرياالت

(السعودية

١
شركة بوان 
للصناعات 
المعدنية

شركة الفوزان 
لمواد البناء

 اdستاذ/ عبدا� الفوزان
اdستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 
الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م 

سنة
٧٥٠,٣ وتجدد تلقائيًا

شركة المهيدب 
خدماتاdستاذ/ عصام المهيدبللنقل البري

النقل البري
 ١١ / ٠٦ / ١٤٣٤هـ 

الموافق ٢١ / ٠٤ / ٢٠١٣م 
سنة

٥٥,١وتجدد تلقائيًا

شركة مصدر 
لمواد البناء

اdستاذ/ عصام المهيدب
اdستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 
الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م 

سنة
٢٢٥,٣ وتجدد تلقائيًا

٢
شركة بوان 
للصناعات 
الخشبية

شركة الفوزان 
لمواد البناء

 اdستاذ/ عبدا� الفوزان
اdستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 
الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م 

سنة
٩٩٤,٠وتجدد تلقائيًا

شركة مصدر 
لمواد البناء

اdستاذ/ عصام المهيدب
اdستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 
الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م 

سنة
٩٧٩,٣ وتجدد تلقائيًا

٣

الشركة 
المتحدة 

للمنتجات 
الخشبية 

والمعدنية 
المحدودة

شركة الفوزان 
للعدد واdدوات 

 اdستاذ/ عبدا� الفوزان
اdستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 
الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م 

سنة
٨,٥ وتجدد تلقائيًا

شركة مصدر 
لمواد البناء

اdستاذ/ عصام المهيدب
اdستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 
الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م 

سنة
٥٦,٥ وتجدد تلقائيًا

٤

الشركة 
المتحدة 

للمحوالت 
الكهربائية

الشركة المتحدة 
للصناعات 
الكهربائية 
المحدودة

 اdستاذ/ عبدا� الفوزان
 اdستاذ/ عصام المهيدب
اdستاذ/ فوزان الفوزان

اتفاقية
تعاون تجاري

 ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ 
الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢م 

سنة
١٩٧٦٧,٣وتجدد تلقائيًا

شركة الفوزان 
للعدد واdدوات 

 اdستاذ/ عبدا� الفوزان
اdستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٠٤ / ١٢ / ١٤٣٦هـ 
الموافق ١٧ / ٠٩ / ٢٠١٥م 

سنة
٤٧٣,٦ وتجدد تلقائيًا

شركة مصدر 
للتجهيزات الفنية 

المحدودة

اdستاذ/ عصام المهيدب
اdستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ١٩ / ٠٧ / ١٤٣٥هـ 
الموافق ١٨ / ٠٥ / ٢٠١٤م 

سنة
٤٥٩,٣ وتجدد تلقائيًا

بلوم ل7ستثمار شركة بوان٥
السعودية

 اdستاذ/ عبدا� الفوزان
اdستاذ/ عصام المهيدب

إدارة محفظة 
إستثمارية

 ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٥هـ 
الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٤م 

غير محدد 
٨٠,٨المدة

٦
شركة بناء 
للخرسانة 
الجاهزة

شركة الفوزان 
لمواد البناء

 اdستاذ/ عبدا� الفوزان
اdستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 ٢٩ / ٠٣ / ١٤٣٧هـ 
الموافق ٠٩ / ٠١ / ٢٠١٦م

سنة
٨,٨وتجدد تلقائيًا

٢٣شركة بوان
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تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ٢٠١٦م على جميع العقود المذكورة أعاله والترخيص لهذه 
التعامالت حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

وإشارة إلى العقود واالتفاقيات الواردة في الجداول 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 تقيدهم بالمادتين (٧١) و (٧٢) 

من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وبتعليمات المادة (١٨) من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 
المالية، والتصويت على جميع العقود مع اdطراف ذات العالقة في الجمعية العامة العادية.

الزكاة وضريبة الدخل
تخضع المجموعة dنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.  تقوم كل من الشركة والشركات التابعة لها 

المملوكة فعليًا بنسبة ١٠٠٪ بتقديم إقراراتها الزكوية على أساس القوائم المالية المجمعة. أما باقي الشركات التابعة للمجموعة 
تقوم بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية بشكل مستقل. وتقيد الزكاة وضريبة الدخل على أساس االستحقاق.  

تمثل الزكاة المبالغ المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة بينما تمثل ضريبة الدخل المبالغ المتعلقة بالشركاء اdجانب.
وفيما يلي جدول يوضح مبلغ الزكاة وضريبة الدخل التي تم سدادها خالل اdعوام ٢٠١٦ م و٢٠١٥ م:

المشتريات ورسوم اXمتياز التي تمت خالل العام ٢٠١٦م والتي ال يوجد dحد أعضاء مجلس اXدارة مصلحة بها: ج. 

٢٠١٥م٢٠١٦م
(بآالف الرياالت السعودية)

(٧,٧٥٦)(٧,٩٦٣)زكاة مسددة خالل السنة
(١,٨٤٩)-ضريبة دخل مسددة خالل السنة

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية ودفع الزكاة المستحقة بموجبها للسنوات حتى عام ٢٠١٥م واستلمت الشهادات الزكوية. 
استلمت الشركة الربوط النهائية حتى العام ٢٠٠٩م والتي اظهرت التزام إضافي للزكاة بمبلغ ٨,٣ مليون ريال سعودي لالعوام من 
٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٩م. قدمت الشركة إعتراضا على الربوط وبناًء عليه إستلمت الربوط المعدلة ل�عوام من ٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٩م خالل عام 

٢٠١٥م والتي أظهرت إلتزام إضافي للزكاة بمبلغ ٤,٣ مليون ريال سعودي عوضًا عن ٨,٣ مليون ريال سعودي. خالل عام ٢٠١٦م إستلمت 
الشركة الربوط المعدلة ل�عوام من ٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٩م والتي أظهرت التزام إضافي بمبلغ ٣,٩ مليون ريال سعودي عوضًا عن ٤,٣ مليون 

ريال سعودي. قدمت الشركة إعتراضًا على الربوط المعدلة. وال تزال الربوط النهائية ل�عوام من ٢٠١٠م الى ٢٠١٥م قيد المراجعة لدى 
مصلحة الزكاة وضريبة الدخل.

مدة  ا%تفاقيةتاريخ االتفاقياتطبيعة االتفاقياتالطرف الثانيالطرف اXولم
قيمة التعامل
 بآالف الرياالت)
(السعودية

الشركة المتحدة ١
للمحوالت الكهربائية

شركة ويلسون ترانسفورمرز 
رسوم إمتيازللمحوالت بي تي واي ليمتد

انتهت اXتفاقية بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٣٧هـ 
الموافق ٠٩ / ٠٤ / ٢٠١٦م وهي حاليًا تحت 

التجديد
٢٢٩٠,٦

شركة مصنع بناء ٢
للمنتجات الخرسانية 

المتقدمة

بيع وتقديمشركة الفارس للتجارة
خدمات تجارية

 ٢٦ / ٠١ / ١٤٣٣هـ 
الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١١م

سنة
٤١٥,١وتجدد تلقائيًا

بيع وتقديمشركة الفارس للنقليات
خدمات تجارية

 ٢٦ / ٠١ / ١٤٣٣هـ 
الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١١م

سنة
٢٠٠,٦وتجدد تلقائيًا

شركة بناء٣
بيع وتقديمشركة الفارس للتجارةللخرسانة الجاهزة

خدمات تجارية
 ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٧هـ 

الموافق ٠٥ / ٠١ / ٢٠١٦م
سنة

٢٠,٢وتجدد تلقائيًا

تقرير 0لس ا-دارة لعام ٢٠١٥م ٢٤



التوقعات املستقبلية واخملاطر التي تواجهها الشركة  .٦
وشركاتها التابعة  

التوقعات املستقبلية للشركة وشركاتها التابعة
تحسين كفاءة خطوط اXنتاج مما قد يترتب على هذا التحسين آثار إيجابية كالتخفيض في التكاليف وزيادة الطاقة اXنتاجية.   •

إضافة خدمات صناعية وهندسية في قطاع الصناعات الكهربائية وتقديم الخدمات واXستشارات والتركيبات الفنية المتعلقة بها   •
والتي من شأنها فتح أسواق جديدة باXضافة لزيادة حجم اXيرادات.

تواصل الشركة خططها في البحث عن فرص استثمارية ل7ستحواذ على قطاعات وأنشطة متماشية مع إستراتيجيتها لتتمكن   •
من زيادة خدماتها على المستوى المحلي والدولي، والتي من شأنها تحقيق أهداف الشركة وتنمية حقوق مساهميها.

اخملاطر التي تواجهها الشركة وشركاتها التابعة
إن الشركة معرضة لبعض المخاطر المتعلقة بأعمالها وشركاتها التابعة والتي يمكن إيجازها في الجدول التالي والذي يبين اXجراءات 

التي اتخذتها الشركة في سبيل التقليل من هذه المخاطر:

إجراءات الشركة في التقليل من هذه المخاطرالمخاطرم

ارتفاع أسعار الطاقة وتعرفة ١
استهالك الكهرباء

الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها والتي تقضي برفع كفاءة أعمالها وترشيد اXنفاق للحد من هذا 
اdثر على ربحية الشركة.

مخاطر التذبذب في أسعار ٢
المواد الخام

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

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

مخاطر التقلبات في أسعار ٣
العمالت

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

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

صرف الريال السعودي ثابتة أمام الدوالر اdمريكي. 

تسعى الشركة وبإستمرار إلى إضافة عمالء محليين وخارجيين لتوسيع قاعدة العمالء وتقليل اXعتماد اXعتماد على عمالء رئيسيين٤
على عمالء رئيسيين محدودين.

اXلتزام بنسب التوطين٥

متابعة وفهم وتطبيق اdنظمة 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.

تعمل الشركة دائمًا على زيادة إيراداتها وترشيد وتقليل تكاليف التشغيل ومدخالت اXنتاج عن طريق المنافسة المحلية والخارجية٦
التأهيل المستمر لموردي المواد اdولية وزيادة طاقاتها اXنتاجية وفتح أسواق جديدة.

توزع الشركة استخدامها للتسهيالت اXئتمانية اXسالمية على العديد من الجهات المانحة لهذه مخاطر اXئتمان٧
التسهيالت لضمان استمرار توفير احتياجات الشركة اXئتمانية وبأسعار منافسة.

٢٥شركة بوان
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إجراءات الشركة في التقليل من هذه المخاطرالمخاطرم

اXعتماد على موردين رئيسيين٨

تعمل الشركة على زيادة عدد الموردين اdساسيين 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 واXلتزام بمواعيد التوريد وبأسعار منافسة 
كما أنها تعمل على مراجعة العقود الخاصة بالموردين بشكل دوري للتأكد من الوفاء بإلتزاماتهم 

التعاقدية.

تعمل الشركة وبإستمرار على فتح أسواق جديدة تضاف إلى اdسواق الحالية وذلك للتقليل من مخاطر اdوضاع اXقليمية٩
إنحسار بعض اdسواق اXقليمية نتيجة التقلبات السياسية واXقتصادية واdمنية.

تغير تقنيات اXنتاج١٠
تتابع اdقسام الفنية في الشركة تطور تقنيات اXنتاج من خالل الحضور والمشاركة في المعارض 

العالمية المتخصصة إضافة إلى إبرام بعض اXتفاقيات التي تشمل نقل وتحديث التقنية في المجاالت التي 
تعمل بها الشركة.

تعطل بعض خطوط اXنتاج١١

أعدت الشركة أقسام صيانة مؤهلة بفنيين متخصصين مع اXحتفاظ بقطع غيار لخطوط اXنتاج 
لمعالجة أي تعطل أو توقف dي من خطوطها.

تعمل الشركة على تنمية بعض الصناعات الصغيرة المحيطة والتي تقوم من خاللها بإجراء بعض 
عمليات اXنتاج 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 إلتزامات حال تعطل أي من خطوط اXنتاج.
تعمل الشركة بنظام الصيانة الدورية لخطوط اXنتاج الرئيسية مما يساعد على تفادي بعض اdعطال 

الروتينية.

تمتلك الشركة العديد من شاحنات النقل إضافة إلى قيامها بعقد إتفاقيات مع عدة شركات نقل للعمل نقل المنتجات للعمالء١٢
على شحن بضائعها إلى عمالئها في مختلف المناطق وبأسعار تنافسية.

تقوم المجموعة بشكل متواصل بمراجعة الوثائق التأمينية الخاصة بها والتأكد من كفايتها وتحديثها كفاية التغطية التأمينية١٣
بشكل مستمر.

تقوم الشركة وبإستمرار بمراجعة لوائحها الداخلية للتأكد من مدى مالئمتها مع القوانين والتشريعات مخاطر قانونية١٤
المعمول فيها بالمملكة العربية السعودية.
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سياسة تـوزيع ا@ربــاح  .٧
يتم توزيع أرباح الشركة السنوية الصافية الموحدة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف اdخرى والمخصصات واXحتياطيات اdخرى 

كالتالي:
يتم تجنيب ١٠٪ من اdرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية وقف هذا التجنيب متى بلغ اXحتياطي المذكور نصف   •

رأس المال .
للجمعية بناًء على اقتراح مجلس اXدارة أن تجنب ١٠٪ من االرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض   •

معينة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين التقل عن ٥٪ من رأس المال المدفوع.  •

يخصص بعد ما تقدم نسبة التتجاوز ١٠٪ من الباقي لمكافأة مجلس االدارة بحيث ال تتعدى في جميع االحوال الحدود القصوى   •
المسموح بها وفقا للقرارات والتعليمات الرسمية.

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

أقرت الجمعية العامة للمساهمين لشركة بوان والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٢م تفويض مجلس اXدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية 
للمساهمين مع تحديد تاريخ اdحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها 

التوسعية واXستثمارية. وبناًء عليه فقد أقر مجلس إدارة بوان توزيعات مالية خالل عام ٢٠١٦م وفقًا لما يلي:

إجمالي التوزيع
(مليون ريال)

نصيب السهم
(ريال) تاريخ ا%عالن تاريخ االستحقاق تاريخ التوزيع الربع

١٥ ٠,٢٥ ٠٢ / ٠٣ / ٢٠١٦م ٠٦ / ٠٣ / ٢٠١٦م ٢٠ / ٠٣ / ٢٠١٦م عن الربع الرابع من عام ٢٠١٥م

١٥ ٠,٢٥ ٢٤ / ٠٥ / ٢٠١٦م ٣١ / ٠٥ / ٢٠١٦م ٢٢ / ٠٦ / ٢٠١٦م عن الربع اdول من عام ٢٠١٦م

٢٤ ٠,٤٠ ٢٧ / ٠٧ / ٢٠١٦م ٠١ / ٠٨ / ٢٠١٦م ٢٣ / ٠٨ / ٢٠١٦م عن الربع الثاني من عام ٢٠١٦م

١٥ ٠,٢٥ ١٩ / ١٠ / ٢٠١٦م ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٦م ١٥ / ١١ / ٢٠١٦م عن الربع الثالث من عام ٢٠١٦م

١٥ ٠,٢٥ ٢٧ / ٠٢ / ٢٠١٧م ٠٥ / ٠٣ / ٢٠١٧م ١٩ / ٠٣ / ٢٠١٧م عن الربع الرابع من عام ٢٠١٦م
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:Rثاني 
هيكل ملكية الشركة

وMلس اKدارة واللجـان التابعة

٢٩شركة بوان
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هيكل امللكية بالشركة  .١
فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين المالكين بشكل مباشر dكثر من ٥٪ من رأسمال الشركة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦م:

وفيما يتعلق بملكية اdسهم المباشرة من قبل أعضاء مجلس اXدارة واXدارة التنفيذية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦م، فإن الجدول التالي 
يوضح عدد اdسهم المملوكة مباشرة dعضاء مجلس اXدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر:

(@) قامت الشركة باXبالغ بنقص ملكية المستثمر أعاله من ٠٩,١٠٪ إلى ٠٥,١٠٪ فور إتمام الصفقة.

اdعضاء كانوا ممثلين لشركة الفوزان القابضة وشركة عبدالقادر المهيدب وأوالده في دورة المجلس المنتهية بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠١٦م، وعليه فقد تم حجز   (@)
اdسهم من ملكية شركة الفوزان القابضة (١٠٠٠) سهم ومن ملكية شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده (١٠٠٠) سهم في ملكيتهم بشركة بوان خالل دورة 

المجلس السابقة. أما في دورة المجلس الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من ٢٦ / ٠٩ / ٢٠١٦م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠١٩م، قام اdعضاء 
بشراء اdسهم.

العضو ممثل لشركة أثيل القابضة وتم حجز اdسهم من ملكية شركة أثيل القابضة (١٠٠٠) سهم في ملكيتهم في شركة بوان.  (@@)
تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ٢٠١٦م انتخاب أعضاء مجلس اXدارة للدورة الجديدة للمجلس والتي تبدأ اعتباراً   (@@@)
من ٢٦ /  ٠٩ / ٢٠١٦م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠١٩م وعليه فقد تم انتخاب اdستاذ/ عبدالرحمن بن فاروق عداس عضواً في المجلس  

سلفًا ل�ستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين. 
-    كما أنه ال توجد أي ملكية أسهم تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر في أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.  

-    كما تقر الشركة بأنه ال يوجد لديها أسهم خزينة حتى صدور هذا التقرير.  

نسبة الملكية 
المباشرة في 
٢٠١٦/١٢/٣١م

عدد اXسهم في 
٢٠١٦/١٢/٣١م

نسبة الملكية 
المباشرة في ٢٠١٦/٠١/٠١م

عدد اXسهم في 
٢٠١٦/٠١/٠١م اسم المساهم م

٪٢٦,٤٦ ١٥,٨٧٣,٢٠٠ ٪٢٦,٤٦ ١٥,٨٧٣,٢٠٠ شركة عبد القادر المهيدب وأوالده ١
٪٢٥,٥٣ ١٥,٣١٨,٨٠٠ ٪٢٥,٥٣ ١٥,٣١٨,٨٠٠ شركة الفوزان القابضة ٢
٪٠٥,١٠ ٣,٠٦٠,٠٠٠ ٪٠٩,١٠ ٥,٤٦٠,٠٠٠ شركة معالي القابضة (@) ٣

عدد اXسهم في المنصباالســـم
عدد اXسهم في التغير٢٠١٦/٠١/٠١م

٢٠١٦/١٢/٣١م
١٠٠٠١٠٠٠-رئيس مجلس اXدارةاdستاذ/ عبدا� بن عبداللطيف الفوزان (@)
١٥٠٠١٥٠٠-عضو المجلساdستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب (@)

١٢٠٠-١٢٠٠عضو المجلساdستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان 
١٢٠٠-١٢٠٠عضو المجلسالدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح 

١٢٠٠-١٢٠٠عضو المجلساdستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم 
١٢٠٠-١٢٠٠عضو المجلساdستاذ/ مازن بن أحمد الجبير 

١٠٠٠-١٠٠٠عضو المجلساdستاذ/ باسل بن محمد القضيب (@@) 

١٢٠٠-١٢٠٠عضو المجلساdستاذ/ رائد بن أحمد المزروع 

---عضو المجلساdستاذ/ عبدالرحمن بن فاروق عداس(@@@)

-(٦٠٠)٦٠٠عضو المجلساdستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين (@@@)
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٢.   Mلس اKدارة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، مصنفين وفقًا للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من الئحة حوكمة 

الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ٢٠١٦م انتخاب أعضاء مجلس اXدارة للدورة الجديدة للمجلس والتي 
تبدأ اعتباراً من ٢٦ / ٠٩ / ٢٠١٦م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠١٩م وعليه فقد تم انتخاب اdستاذ/ عبدالرحمن بن فاروق عداس 
عضواً في المجلس سلفًا ل�ستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين مع عدم حدوث أي تغيير في بقية أعضاء مجلس اXدارة عن الدورة السابقة للمجلس.

أعضاء اجمللس وعضوياتهم � الشركات املساهمة كما � ٢٠١٦/١٢/٣١م

صفة العضويةالمنصباسم العضو

العضوية في الشركات
المساهمة المدرجة وغير المدرجة اXخرى 

خالف شركة بوان بصفته الشخصية أو ممثًال 
عن شخص اعتباري

غير تنفيذيرئيس مجلس اXدارةاdستاذ/ عبدا� بن عبداللطيف الفوزان

شركة الفوزان القابضة.  •
الشركة اdولى لتطوير العقارات.  •

شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان.  •
شركة معالي القابضة.  •

شركة بلوم لالستثمارات السعودية.  •
الشركة العربية لصناعة الورق (ورق).  •

الشركة المتحدة ل7لكترونيات – إكسترا.  •
شركة أجواد القابضة.  •

شركة معارض الظهران الدولية.  •

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اXدارةاdستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده.  •
شركة مجموعة صافوال.  •

شركة بندة العزيزية.  •
شركة هرفي.  •

شركة مصدر لمواد البناء.  •
شركة رافال العقارية.  •

شركة زهور الريف التجارية.  •
شركة البلد اdمين.  •

شركة اdولى للتطوير العقاري.  •
الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة.  •

غير تنفيذيعضو مجلس إدارةاdستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان

شركة عبد اللطيف و محمد الفوزان.  •
•    شركة الفوزان القابضة.

•    الشركة اdولى للتطوير العقاري.
•    شركة اليمامة لحديد التسليح المحدودة.

•    الشركة المتحدة ل7لكترونيات اكسترا.
•    شركة أجواد القابضة.

غير تنفيذيعضو مجلس إدارةالدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح
شركة اسمنت المنطقة الشمالية.  •
شركة عبد القادر المهيدب وأوالده.  •

شركة المتحدة للصناعات التعدينية.  •

غير تنفيذيعضو مجلس إدارةاdستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم

شركة إسمنت السويس - مصر.  •
شركة إسمنت المنطقة الشمالية.  •

الشركة المتحدة للصناعات التعدينية.  •
شركة إسمنت الشمالية - اdردن.  •

شركة اليمامة للصناعات الحديدية.  •
شركة مصدر لمواد البناء.  •

شركة إسمنت البادية - سوريا.  •
شركة الخطوط السعودية للتموين.  •
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وقد عقد مجلس اXدارة البالغ عدد أعضائه تسعة أعضاء خمسة اجتماعات خالل العام ٢٠١٦م، الجدول التالي يوضح سجل الحضور:

(@) تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ٢٠١٦م انتخاب أعضاء مجلس اXدارة للدورة الجديدة 
للمجلس والتي تبدأ اعتباراً من ٢٦ / ٠٩ / ٢٠١٦م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠١٩م وعليه فقد تم انتخاب اdستاذ/ 

عبدالرحمن بن فاروق عداس عضواً في المجلس سلفًا ل�ستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين مع عدم حدوث أي تغيير في بقية أعضاء 
مجلس اXدارة عن الدورة السابقة للمجلس.

(مستقل)عضو مجلس إدارةاdستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

شركة الصقر للتأمين التعاوني.  •
شركة إبراهيم أبو نيان وإخوانه.  •

شركة نورذرن ترست العربية السعودية.  •
شركة ديار الخزامى للتنمية العقارية.  •

الشركة الوطنية للرعاية الطبية –رعاية.  •
مجموعة الطيار للسفر.  •

نادك.  •
المؤسسة العامة للتقاعد.  •

شركة الفوزان القابضة.غير تنفيذيعضو مجلس إدارةاdستاذ/ باسل بن محمد القضيب  •
الشركة المتحدة ل7لكترونيات ) أكسترا).  •

شركة عدوان للكيماويات (الجزائر). (مستقل)عضو مجلس إدارةاdستاذ/ رائد بن أحمد المزروع  •
شركة أسواق اXمارات القابضة. (مستقل)عضو مجلس إدارةاdستاذ/ عبدالرحمن بن فاروق عداس (@)   •

 (مستقل)عضو مجلس إدارةاdستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين (@) 
الشركة السعودية للنقل البحري.  •

مجموعة أسترا الصناعية.  •
شركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم).  •

اسم العضو
اجتماعات مجلس ا%دارة خالل العام ٢٠١٦م

نسبة االجتماعاتالحضور
الحضور الخامسالرابعالثالثالثانياXول

١٩ ديسمبر٢٦سبتمبر٢٦ يوليو٢٢ مايو٢٩ فبراير

٨٠٪٤٥اdستاذ/ عبدا� بن عبداللطيف الفوزان

٨٠٪٤٥اdستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب
١٠٠٪٥٥اdستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان

١٠٠٪٥٥الدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح
١٠٠٪٥٥اdستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم

٨٠٪٤٥اdستاذ/ مازن بن أحمد الجبير
١٠٠٪٥٥اdستاذ/ باسل بن محمد القضيب

١٠٠٪٥٥اdستاذ/ رائد بن أحمد المزروع
٥٠٪NANA١٢اdستاذ/ عبدالرحمن بن فاروق عداس

٦٧٪٢٣اdستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين
حضر االجتماع

×لم يحضر االجتماع
NAلم يكن عضواً في المجلس في ذلك الوقت

NA×

×
×

×

NA ×NA
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جلان Mلس اKدارة   .٣
لقد تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ٢٠١٦م انتخاب أعضاء مجلس اXدارة للدورة الجديدة 

للمجلس والتي تبدأ اعتباراً من ٢٠١٦/٠٩/٢٦م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٥م، كما تم إعادة تشكيل لجان 
المجلس الرئيسية وسيتم شرح ذلك كٌل على حدة.

وفقًا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات، قامت الشركة بإعداد الئحة للجنة 
المراجعة والئحة للجنة الترشيحات والمكافآت والئحة للجنة التنفيذية، 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

لجنة المراجعةاللجنة التنفيذيةلجنة الترشيحات والمكافآت

التعويضات املدفوعة لكٍل من أعضاء اجمللس وخمسة من كبار التنفيذيني
تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اXدارة والمزايا المالية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اXدارة ما يلي:

مكافأة سنوية حسب نظام الشركات وحسب النظام اdساسي للشركة بناًء على عدد مرات الحضور مقدارها ٢٠٠ ألف ريال   .١
سعودي.

بدل حضور جلسات اجتماعات اللجان التابعة لمجلس اXدارة مقدارها ٣٠٠٠ ريال سعودي.  .٢
يتم  صرف لكل عضو بدل إركاب وبدل مبيت فعلي إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها إجتماعات مجلس   .٣

اXدارة.
يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واdكل والتنقالت وخالفه عند حضور اجتماع مجلس اXدارة أو اللجان   .٤

التابعة له خارج مدينة الرياض (المركز الرئيسي للشركة).
إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعاله تصرف مرة واحدة فقط   .٥

لكل عضو.
ويوضح الجدول التالي المكافأت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اXدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 

المكافأت والتعويضات من الشركة خالل عام ٢٠١٦م (بأالف الرياالت السعودية):

البند
أعضاء المجلس 

غير التنفيذيين غير 
المستقلين

أعضاء المجلس 
غير التنفيذيين 
المستقلين

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

٢,١٦١--الرواتب والتعويضات والبدالت
بدل حضور، اجتماعات مجلس اXدارة 

واللجان التابعة
٣٠٣٠-

١,٢٠٠٦٠٠٣٠٧المكافآت الدورية السنوية
---الخطط التحفيزية

تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 
بشكل شهري أو سنوي

-
--

١,٢٣٠٦٣٠٢,٤٦٨المجموع
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وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خالل العام ٢٠١٦م، الجدول التالي يوضح سجل الحضور:

المنصباالســـم
عدد مرات االجتماعات التي تمت خالل العام ٢٠١٦م

نسبة الحضورالحضور
اXول ٣١ مارس

١٠٠٪١رئيس اللجنةعبدا� عبداللطيف الفوزان
١٠٠٪١عضو اللجنةعصام عبدالقادر المهيدب

١٠٠٪١عضو اللجنةرائد أحمد المزروع
حضر االجتماع

المنصباالســـم
االجتماعات التي تمت خالل العام ٢٠١٦م

عدد مرات 
الحضور

نسبة 
الحضور الخامسالرابعالثالثالثانياXول

١٧ أكتوبر٢٦ يوليو١٨ ابريل٠٩ فبراير١٩ يناير
١٠٠٪٥رئيس اللجنةمازن أحمد الجبير

١٠٠٪NANANANA١عضو اللجنةعبدالرحمن فاروق عداس
١٠٠٪٥عضو اللجنةعمار محمد الغول

١٠٠٪٥عضو اللجنةكينث جارلس إبراهيم
١٠٠٪NANANANA١عضو اللجنةسعد صالح السبتي

١٠٠٪NA٤عضو اللجنةوليد ناصر
حضر االجتماع

NAلم يكن ضمن أعضاء اللجنة في ذلك الوقت

وتختص لجنة المراجعة باXشراف على مهام المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة تطبيق اXجراءات التصحيحية للمالحظات 
الواردة فيها، والتوصية لمجلس اXدارة 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 اXدارة، وتتضمن مسؤوليات اللجنة أيضًا التقييم والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية فّعال ومعّد على 

أسس سليمة، كما تقوم بمراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اXدارة.
وقد قامت لجنة المراجعة خالل العام بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية والتوصية لمجلس اXدارة 

بإعتمادها، حيث اجتمعت مع المحاسب القانوني وتأكدت بأن القوائم المالية قد تم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية وأنه ال يوجد 
مالحظات للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية. 

كما قامت لجنة المراجعة بمناقشة تقرير المراجعين الداخليين والذي لم يحتوي على مالحظات جوهرية ورفعت تقريراً لمجلس 
اXدارة أشارت فيه إلى أن الشركة لديها نظام رقابي فّعال وال يوجد لديها أمور طارئة أو حساسة.

جلنة ال]شيحات واملكافآت 
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اXدارة غير التنفيذيين وهم كالتالي:

جلنة املراجعة  •
لقد تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٠٩ / ٢٠١٦م انتخاب أعضاء لجنة المراجعة للدورة الجديدة 

للجنة والتي تبدأ اعتباراً من ٢٦ / ٠٩ / ٢٠١٦م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠١٩م وعليه فقد تم انتخاب اdعضاء 
التالية أسماؤهم وتحديد مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها:

 
اdستاذ/ مازن أحمد الجبير - عضو مجلس إدراة مستقل - رئيس اللجنة.  .١

اdستاذ/ عبدالرحمن فاروق عداس - عضو مجلس إدارة مستقل - عضو اللجنة.  .٢
اdستاذ/ عمار محمد الغول - من خارج مجلس اXدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية - عضو اللجنة.  .٣

اdستاذ/ كينث جارلس ابراهيم - من خارج مجلس اXدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية - عضو اللجنة.  .٤
اdستاذ/ سعد صالح السبتي - من خارج مجلس اXدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية - عضو اللجنة.  .٥

تقرير 0لس ا-دارة لعام ٢٠١٥م ٣٤



وتختص اللجنة بالتوصية للترشيح لعضوية مجلس اXدارة واللجان التابعة له وفقًا 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 
اdعضاء المستقلين، كذلك من مهام اللجنة وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اXدارة وكبار التنفيذيين في 

الشركة.

تم إعادة تشكيل اللجنة من خالل دورة المجلس الجديد والتي تبدأ اعتباراً من ٢٦ / ٠٩ / ٢٠١٦م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 
٢٥ / ٠٩ / ٢٠١٩م لتصبح تتكون اللجنة من أربعة أعضاء ِعوضًا عن ثالثة أعضاء وعليه فقد تم إضافة اdستاذ/ عبدالرحمن فاروق عداس 

عضواً للجنة.

وتختص اللجنة بمراجعة أداء اXدارة التنفيذية للشركة بشكل ربع سنوي ومقارنتها باdهداف الموضوعة، كما تقوم اللجنة بتقديم 
تقرير إدارة الشركة السنوي لمجلس اXدارة، ومراجعة اXستثمارات المقترحة وتحديد أولوياتها واعتماد اXستثمارات المقدمة بما 

يتفق مع صالحيات اللجنة والتوصية لمجلس اXدارة ل7ستثمارات التي تفوق صالحيتها.
كما تقوم اللجنة أيضًا بمراجعة الخطة اXستراتيجية السنوية للشركة والمقترحة من الرئيس التنفيذي المكلف قبل تقديمها إلى 
مجلس اXدارة لالعتماد وأيضًا مراجعة الموازنة السنوية المقترحة للشركة من الرئيس التنفيذي المكلف ورئيس الشئون المالية 

قبل رفعها لمجلس اXدارة.

اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس اXدارة غير التنفيذيين وهم كالتالي:

المنصباالســـم

اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل العام ٢٠١٦م

نسبة الحضورالحضور الرابعالثالثالثانياXول
٢٠ نوفمبر١٩ سبتمبر٠٢ مايو٢١ فبراير

١٠٠٪٤رئيس اللجنةرائد ابراهيم المديهيم
٧٥٪٣´عضو اللجنةفوزان محمد الفوزان

١٠٠٪٤عضو اللجنةرائد أحمد المزروع
١٠٠٪NANANA١عضو اللجنةعبدالرحمن فاروق عداس

حضر االجتماع
´لم يحضر االجتماع

NAلم يكن ضمن أعضاء اللجنة في ذلك الوقت

٣٥شركة بوان
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عدد البنودرقم المادةم
عدد البنود 
المطبقة 
بالكامل

عدد البنود 
المطبقة 
جزئيًا

رقم البند
عدد 

البنود غير 
المطبقة

عدد البنود 
التي ال 
تنطبق

أسباب عدم التطبيق أو 
التطبيق الجزئي / مالحظات

املادة ا@وa والثانية:١
 عبارة عن تمهيد وتعريفات

الثالثة:٢
الحقوق العامة للمساهمين.

١١-----

٣

الرابعة:
تسهيل ممارسة المساهمين 

لحقوقهم وحصولهم على 
المعلومات.

٢٢-----

٤
اخلامسة:

حقوق المساهمين المتعلقة 
باجتماع الجمعية العامة.

١٠١٠-----

السادسة:٥
حقوق التصويت.

١-د-٤٣

ال تنطبق على الشركة، 
dنها خاصة بصناديق 

اXستثمار. باXضافة إلى أنه 
ال يوجد لدى بوان شركات 

استثمارية.

٦
السابعة:

حقوق المساهمين في أرباح 
اdسهم.

٢٢----

قامت الجمعية العامة 
بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٢م 

بتفويض مجلس اXدارة 
بتوزيع أرباح ربع سنوية مع 
تحديد تاريخ اdحقية وتاريخ 

التوزيع.

٧
الثامنة:

السياسات واXجراءات المتعلقة 
باXفصاح.

١١-----

التاسعة:٨
اXفصاح في تقرير مجلس اXدارة.

٧٧-----

٩
العاشرة:

الوظائف اdساسية لمجلس 
اXدارة.

١٧١٧-----

احلادية عشرة:١٠
مسؤوليات مجلس اXدارة.

٨٨-----

٤.   نظام حوكمة الشركات
فيما يتعلق بمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٠٦م المعدلة بقرار مجلس هيئة 

السوق المالية بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ٢٠١٠م، فقد قامت الشركة بوضع نظام لحوكمة الشركة وفقًا للمادة العاشرة فقرة (ج) من الالئحة 
ولوائح وسياسات ونظم الحوكمة الداخلية وفقًا لمتطلبات باقي مواد الالئحة وفقًا لنظام الشركات وقواعد التسجيل واXدراج 

والنظام اdساسي للشركة، وقد تم اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٨ / ٠٢ / ٢٠١٢م، وتم 
تعديلها في الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ ٠٦ / ٠٨ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٤م وهي تتفق مع الئحة حوكمة الشركات 

الصادرة عن هيئة السوق المالية في جميع بنودها وفيما يلي جدول يوضح اXلتزام بأنظمة ولوائح الحوكمة:

تقرير 0لس ا-دارة لعام ٢٠١٥م ٣٦



عدد البنودرقم المادةم
عدد البنود 
المطبقة 
بالكامل

عدد البنود 
المطبقة 
جزئيًا

رقم البند
عدد 

البنود غير 
المطبقة

عدد البنود 
التي ال 
تنطبق

أسباب عدم التطبيق أو 
التطبيق الجزئي / مالحظات

الثانية عشرة:١١
تكوين مجلس اXدارة.

١-ط-٩٨

ال يوجد أي شخص اعتباري 
حسب نظام الشركة 
اdساسي له الحق في 
تعيين أي من أعضاء 

مجلس اXدارة.

الثالثة عشرة:١٢
لجان مجلس اXدارة واستقالليتها.

٣٣-----

الرابعة عشرة:١٣
لجنة المراجعة.

١١١١-----

اخلامسة عشرة:١٤
لجنة الترشيحات والمكافآت.

٨٨-----

١٥
السادسة عشرة:

اجتماعات مجلس اXدارة وجدول 
اdعمال.

٤٤-----

١٦
السابعة عشرة:

مكافآت أعضاء مجلس اXدارة 
وتعويضاتهم.

١١-----

١٧
الثامنة عشرة:

تعارض المصالح في مجلس 
اXدارة.

٣٣-----

-٢---٩١٨٩المجموع:
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٥.   نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اXدارة والمكونة من خمسة 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 اXدارة، مع اdخذ بعين اXعتبار 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 ٢٠١٦ 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 اXفصاح عنه من قبل اXدارة التنفيذية 

للشركة وشركاتها التابعة.

٦.   الغرامات املفروضة على الشركة
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 

خالل عام ٢٠١٦م.

٧.   تأكيدات وإقرارات Mلس اKدارة وإدارة الشركة
يؤكد ويقر مجلس اXدارة وإدارة الشركة على التالي:
أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  •

إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.  •
ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  •

٨.   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.

ال توجد خالل عام ٢٠١٦م أية أدوات دين صادرة من الشركة.  •
ال توجد أي مصلحة أو حقوق اكتتاب تعود dعضاء مجلس اXدارة 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 dدوات 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 ٢٠١٦م.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في اdرباح.  •
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٩.   املسئولية اKجتماعية
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 وخصوصًا فئة الشباب الذين هم عماد المجتمع 
الذي يعقد عليه اdمل في المستقبل الستكمال وتنمية مسيرة البناء والعطاء.

هذا وقد شاركت الشركة وبفعالية خالل هذا العام ٢٠١٦م في خدمة المجتمع حيث قامت باdعمال ا�تية:

تدريب عدد من طالب الكليات التقنية في المملكة وذلك تحضيراً 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 اXعالم المرئية.  •

نجحت الشركة في استقطاب العديد من الكفاءات السعودية للعمل في الشركة حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين بتاريخ   •
٢٠١٦/١٢/٣١م حوالي ٦٣٤ موظف وبتنسيق ودعم من صندوق الموارد البشرية.

تحرص الشركة على استخدام أحدث التقنيات في وسائل إنتاجها والتي ال ينتج عنها أية مواد ضارة أو غير صحية وذلك إسهامًا منها   •
في المحافظة على البيئة والمجتمع.

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

٣٩شركة بوان

bawan.com.sa



اخلامتة
وفقًا للنتائج التي تم إدراجها في هذا التقرير والبيانات الختامية المرفقة للعام ٢٠١٦م، 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 

اdثر الكبير في تحقيق المزيد من التقدم واXزدهار للشركة.

Mلس إدارة  شركة بوان
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