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تقرير مجلس إدارة شركة بوان للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

إلى مساهمي شركة بوان المحترمين،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

مقدمة:
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن 

أداء الشركة وشركاتها التابعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 

2013م، والذي يعكس التطور المستمر في أداء الشركة في مختلف أوجه 

نشاطاتها، ويظهر دورها في تطوير قطاع التشييد والبناء في المملكة 

العربية السعودية ومساهمتها بفاعلية في تعزيز االقتصاد الوطني 

وتحقيق عوائد مجزية لمساهميها.

ومن خالل عملها الدؤوب في تأسيس وبناء مشاريع البناء الناجحة وتعزيز 

مكانتها على المستوى الصناعي واالقتصادي محليًا وعالميًا، استطاعت 

الشركة بفضل من اهلل قطع أشواط كبيرة في طريقها إلى األمام 

تمشيًا مع إستراتيجيتها التي تهدف إلى تركيز استثماراتها في المجاالت 

الصناعية واالنشائية، كما تحظى الشركة بتنوع في المنتجات وقاعدة 

العمالء وبأسواق تغطي رقعة جغرافية واسعة حيث تمكنت الشركة 

من االستمرار في توسيع وتطوير منتجاتها وانتشارها داخل المملكة 

وخارجها مما أدى إلى تحقيق الشركة زيادة في اإليرادات حيث وصلت 

إلى   2,448  مليون ريال سعودي خالل العام 2013م مساهمة في تنمية 

اإلقتصاد وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل.  

)1( أداء الشركة خالل عـــــام 2013 م
تمكنت الشركة خالل عام 2013م من تحقيق نمو  في االيرادات حيث 

بلغت 2,448 مليون  ريال سعودي في 2013م مقارنة بــ 2,086 مليون ريال 

سعودي في عام 2012م، أي بزيادة قدرها 362 مليون ريال سعودي 

وبنسبة 17.4% في حين بلغ صافي الربح 168.2 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 

131.2 مليون  ريال سعودي في عام 2012م ، أي بزيادة قدرها 37 مليون ريال 

سعودي  وبنسبة 28.2% مما انعكس ايجابًا على ربيحة السهم التي بلغت 

خالل العام الحالي 3.36 ريال سعودي مقارنة بـ 2.62  ريال سعودي في 

عام 2012م.

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

)افتراضية( 2009 2010 2011 2012 2013 البيان 
الموجودات المتداولة 1,262,172 1,021,435 999,454 835,233 828,989

314,541  الموجودات غير متداولة 615,498 566,811 524,104 520,443

1,143,530 1,355,676 1,523,558 1,588,246 1,877,670 إجمالي الموجودات

المطلوبات المتداولة 980,466 758,995 758,810 662,755 482,076

المطلوبات غير المتداولة 128,011 144,181 81,180 76,876 134,464

إجمالي المطلوبات 1,108,477 903,176 839,990 739,631 616,540

حقوق الملكية غير المسيطرة 56,453 44,512 48,709 39,775 43,573

483,417 حقوق الشركاء 712,740 640,558 634,859 576,270

ارتفعت الموجودات المتداولة خالل عام 2013 م بنسبة 23.6% مقارنة مع عام  2012 م وذلك بسبب ارتفاع رصيد الذمم المدينة واألرصدة المدينة 

األخرى والمخزون  تأثرا بزيادة نشاط  الشركة. كما ارتفعت الموجودات غير المتداولة خالل عام 2013 بنسبة 8.6% مقارنة مع عام 2012 م  بسبب ارتفاع 

رصيد الممتلكات والمصنع والمعدات  نظرا لإلضافات والتوسعات الرأسمالية الى تمت خالل العام. كما ارتفعت المطلوبات المتداولة خالل عام 

2013 م بنسبة 29.2% مقارنة مع عام 2012م نظرا لزيادة رصيد البنوك الدائنة والذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى الناتج عن زيادة نشاط الشركة. كما 

انخفضت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 11.2% مقارنة مع عام 2012م نظرا النخفاض رصيد القروض متوسطة األجل. كما ارتفعت حقوق الشركاء 

وحقوق الملكية غير المسيطرة خالل عام 2013 م بنسبة 11.3% و 26.8% على التوالي مقارنة مع عام 2012 م ويعود السبب  لذلك زيادة ارباح الشركات 

التابعة وبالتالي زيادة حصة   الشركة وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة من تلك االرباح.

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

والشرق األوسط في مجال صناعات مواد البناء.

الرسالة:
تعزيز والء عمالء بوان بتقديم المنتجات والخدمات المتميزة والمبتكرة 

من خالل قطاعاتها القائمة مع إضافة قطاعات جديدة مستقباًل.
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يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين اجمالي الموجودات والمطلوبات للسنوات الخمس االخيرة )بآالف الرياالت السعودية(:

١,٠٠٠,٠٠٠

٠
٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

٢,٠٠٠,٠٠٠

إجمالي الموجودات إجمالي المطلوبات

٥٠٠,٠٠٠

١,٥٠٠,٠٠٠

إجمالي الموجودات والمطلوبات

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

حالة التغير عن 
العام السابق 

 نسبة التغير عن 
العام السباق 

 التغير عن العام 
السابق 

صافي القيمة 
الدفترية للسهم

مجموع حقوق 
الشركاء البيـــــان

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

- - - 9,7 483,417 2009 )افتراضية(

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

)افتراضية(       
2009 2010 2011 2012 2013 البيان

 1,278,058  1,573,767  1,856,644  2,085,620  2,448,460 االيرادات

)1,072,575( )1,298,262( )1,574,986( )1,807,175( )2,054,874( تكلفة االيرادات

 205,483  275,505  281,658  278,445  393,586 اجمالي الربح

)26,260( )30,951( )35,104( )37,386( )50,307( مصاريف بيع وتوزيع

)58,547( )73,833( )79,019( )83,992( )104,395( مصاريف ادارية وعمومية

 120,676  170,721  167,535  157,067  238,884 الربح من العمليات

 2,193  3,162 4,408  10,354 )15,699( ايرادات )مصاريف( اخرى ، الصافي

)13,725( )6,853(  0  0  0 تكاليف ما قبل التشغيل

)3,519( )10,372( )13,875( )17,697( )19,969( مصاريف مالية

 105,625  156,658  158,068  149,724  203,216 صافي الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة 
والزكاة 

 590 )7,195( )12,370( )13,294( )23,919( حقوق الملكية غير المسيطرة

 106,215  149,463  145,698  136,430  179,297 صافي الربح قبل الزكاة

)11,675( )9,335( )10,465( )5,255( )11,111( زكاة

 94,540  140,128  135,233  131,175  168,186 صافي الربح
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يوضح الرسم البياني التالي تطور ايرادات الشركة خالل األعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(:

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

حالة التغير عن 
العام السابق

نسبة التغير عن 
العام السابق

التغير عن العام 
السابق االيرادات البيــــــــــان

إرتفاع %17,4  362,840  2,448,460 2013

إرتفاع %12,3  228,976  2,085,620 2012

إرتفاع %18,0  282,877  1,856,644 2011

إرتفاع %23,1  295,709  1,573,767 2010

إنخفاض %25,9 446,207  1,278,058 2009 )افتراضية(

٢,٠٠٠,٠٠٠

٠
٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

االيرادات

١,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠

االيرادات

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

٣٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٠
٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

٦٠٠,٠٠٠

صافي الربحإجمالي الربح
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يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم لألعوام الخمسة األخيرة )بالريال السعودي( :

ارتفعت ربحية السهم خالل عام 2013 م لتصبح 3.36 ريال سعودي بزيادة قدرها 28.2% مقارنة بالعام السابق  ويعود سبب ذلك إلى زيادة نشاط 

الشركة وبالتالي ارتفاع الربح من العمليات وصافي الربح.

٢

٣

١

٠
٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

٤

ربحية السهم

• التحليل القطاعي لنشاط الشركة:
يوضح الجدول التالي تحليل إيرادات القطاعات الرئيسية  للشركة واسهامها في االيرادات االجمالية لالعوام المالية المنتهية في 2013 م و 2012 م 

)بآالف الرياالت السعودية(:

2012 2013
البيان

النسبة اإليرادات النسبة اإليرادات
%43,1  899,928 % 41,8 1,023,132 قطاع الصناعات المعدنية

%28,5  593,443 %23,6 578,485 قطاع الصناعات الخشبية

%21,1  439,218 %27,1  663,650 قطاع الصناعات الكهربائية

%7,3  153,031 %7,5  183,193 قطاع الصناعات الخرسانية

%100,0  2,085,620 %100,0  2,448,460 االجمالي

يوضح الرسم البياني التالي نسبة مساهمة قطاعات الشركة في إجمالي االيرادات خالل عام 2013 م :

التحليل القطاعي �يرادات الشركة

معدنيةخرسانية خشبية كهربائية

٪٤٢

٪٧

٪٢٤

٪٢٧



تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠١٣م 6

يوضح الجدول التالي تصنيف االيرادات من السوق المحلي و األسواق الخارجية لعام   2013 م  و 2012 م :

يوضح الجدول التالي االيرادات  حسب الموقع الجغرافي للشركات التابعة لالعوام المنتهية في 2013م، 2012 م  )بآالف الرياالت السعودية(:

االيرادات من األسواق الخارجية االيرادات من السوق المحلي
النسبة  من العام

االيرادات )٪(
بآالف الرياالت 

السعودية
النسبة  من 
االيرادات )٪(

بآالف الرياالت 
السعودية

%10 254,158 %90 2,194,302 2013

%13 280,324 %87 1,805,296 2012

2012 2013
الدولة

النسبة االيرادات النسبة االيرادات

%97,5 2,034,117 %98,1 2,401,473 المملكة العربية السعودية

%1,1 22,119 %0,9 22,454 االمارات

%0,9 19,183 %0,9 22,123 الكويت

%0,0 394 %0,0 12 البحرين

%0,5 9,807 %0,1 2,398 سوريا

%100,0 2,085,620 %100,0 2,448,460 المجموع

يوضح الجدول التالي ملخص موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال قطاعات الشركة التشغيلية بين األعوام 2013م و 2012م  وإسهامها  في نتائج أعمال 

الشركة )بآالف الرياالت السعودية(:

الصناعات 
خرسانية

الصناعات 
الكهربائية

الصناعات 
الخشبية

الصناعات 
المعدنية البيان

    2013

153,507 113,530 95,282 77,657 ممتلكات و مصنع و معدات

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

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

13,898 131,252 63,309 42,422 الربح من العمليات

    2012

123,245 116,670 89,603 61,703 ممتلكات و مصنع و معدات

218,705 590,085 352,222 406,553 اجمالي الموجودات

113,930 199,774 190,928 316,067 اجمالي المطلوبات

10,501 39,933 82,935 33,315 الربح من العمليات

التغيرات بين الفترتين 2012 2013 البيــــان

النسبة المبلغ    

%41,4  115,141  278,445  393,586 اجمالي الربح

%52,1  81,817  157,067  238,884 الربح من العمليات

%28,2  37,011  131,175  168,186 صافي الربح

• فروقات النتائج التشغيلية:
يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام  2013 م مقارنة مع عام 2012 م )بآالف الرياالت السعودية(:
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ارتفع ربح الشركة من العمليات بنسبة 52.1% من 157 مليون ريال سعودي 

عام 2012م إلى  238 مليون ريال سعودي عام  2013 م ويعود سبب ذلك 

إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 41.4% من 278 مليون ريال سعودي عام 

2012 م إلى 393 مليون ريال سعودي عام 2013 م متأثرًا بزيادة إيرادات 

الشركة بنسبة 17.4% وتحديدًا في قطاع الصناعات المعدنية والكهربائية 

والخرسانية . إرتفعت اإليرادات في معظم قطاعات الشركة نتيجة 

زيادة الكميات المباعة مدعومة بزيادة الطاقات اإلنتاجية. إن ارتفاع أرباح 

عمليات الشركة أثر بدوره إيجابًا على ارتفاع صافي الربح بنسبة %28.2 

من 131 مليون ريال سعودي عام 2012 م إلى 168 مليون ريال سعودي 

لعام 2013م. ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 27.5% من 121 مليون ريال 

سعودي عام 2012 م الى 154 مليون ريال سعودي عام 2013م متأثرة بزيادة 

أنشطة قطاعات أعمال الشركة المختلفة. ارتفعت المصاريف األخرى 

خالل عام 2013 م متأثرة بشكل رئيسي بالتحوط الذي قامت الشركة 

بتجنيبه بمبلغ 30.4 مليون ريال سعودي لمقابلة االنخفاض في سعر 

صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي. إن التحوط الذي قامت 

الشركة بتجنيبه يعتبر خسارة غير محققة كما بتاريخ قائمة المركز 

المالي. ارتفعت المصاريف المالية ومصروف الزكاة خالل عام 2013 م 

مقارنة مع عام 2012 م بنسبة 12.8% و 111.4% على التوالي وذلك نتيجة 

لزيادة نشاط الشركة الذي أدى بدوره الى زيادة متطلبات التمويل والوعاء 

الزكوي.

يوضح الجدول التالي المؤشرات المالية الرئيسية لألعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ،2012م:

2012 2013 البيـــــــان

%6,3 %6,9 العائد على اإليرادات

%20,5 %23,6 العائد على حقوق المساهمين

%8,3 %9,0 العائد على الموجودات

%12,3 %17,4 معدل نمو االيرادات

)%3,0( %28,2 معدل نمو صافي األرباح

2,62  3,36 ربح السهم - ريال

2012 2013 البيــــــــــان

 200,486  98,190 صافي النقد من عمليات التشغيل

)85,512( )93,708( صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

)117,666( 8,036 صافي النقد من )المستخدم في( عمليات التمويل

)2,692(  12,519 صافي التغير في النقد وما في حكمه

 42,510  39,818 نقد وما في حكمه ،  1 يناير 

 39,818  52,337 نقد وما في حكمه ،  31 ديسمبر

يوضح الجدول التالي ملخص لقائمة التدفقات النقدية لألعوام المالية المنتهية في 2013 م،2012 م )بآالف الرياالت السعودية(:

• المدفوعات النظامية المستحقة:
يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة للعام المالي المنتهي في 2013 م )بآالف الرياالت السعودية(:

تمثل الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الزكاة وضريبة الدخل المستحقة عن الشركة وشركاتها التابعة كما في31 ديسمبر 2013م، تمثل المبالغ 

المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  بالمبالغ المستحقة لشهر ديسمبر  2013م

2013الجهة

13,886الزكاة

2,268الضريبة

513المؤسسة العامة للتامينات االجتماعية
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• إستثمارات واحتياطيات موظفي الشركة:
لم تقم الشركة بعمل أية استثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح االحتياطيات التي أنشأت لمصحلة موظفي الشركة كما في 

31 ديسمبر 2013 م )بآالف الرياالت السعودية(:

2013

2,902 مخصص تعويض نهاية الخدمة

3,811 مخصص مكافآت 

• المديونية االجمالية للشركة وشركاتها التابعة:

أ . قروض قصيرة األجل:

حصلت الشركة على تسهيالت بنكية إسالمية )»التسهيالت«( من بنوك محلية على شكل قروض قصيرة األجل ومرابحات إسالمية وعقود مبادلة 

آجلة واعتمادات مستندية وخطابات ضمان . تخضع التسهيالت لنسب مرابحة تتماشى و المعدالت التجارية السائدة .إن هذه التسهيالت مضمونة 

بسندات ألمر وضمانات من الشركة و شركاتها التابعة تغطي كامل مبلغ التسهيالت.

ب. قروض متوسطة األجل:

حصلت الشركة على تسهيالت بنكية إسالمية )»التسهيالت«( على شكل قروض متوسطة األجل من بنوك محلية لتمويل التوسعات الرأسمالية. 

تخضع هذه القروض لنسب مرابحة حسب المعدالت التجارية السائدة ، بلغ الرصيد القائم كمافي 2013/12/31 م مبلغ 88.9 مليون ريال ريال سعودي 

متضمنا الجزء المتداول والبالغ 45.4 مليون ريال سعودي.  إن هذه القروض مضمونة بسندات ألمر و ضمانات مشتركة من من الشركة و شركاتها 

التابعة تغطي كامل مبلغ التمويل .

ج . قروض طويلة األجل:

حصلت شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة و شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة على قروض طولية االجل من صندوق 

التنمية الصناعية السعودي و ذلك لبناء مصانعها . إن هذه القروض مضمونة بسندات المر وضمانات مشتركة و برهن الممتلكات و المصانع 

والمعدات المتعلقة بهما.

إن الجدول التالي يوضح مجموع القروض المستغلة من قبل شركة بوان وشركاتها التابعة للسنوات المالية المنتهية في 2013 م، 2012 م 

)بآالف الرياالت السعودية(:

2012 2013 القروض

362,410 489,049 قروض قصيرة األجل

89,701 88,978 قروض متوسطة األجل

39,700 44,000 قروض طويلة األجل

491,811 622,027 إجمالي القروض

كما يوضح الجدول التالي القروض المتداولة و غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2013م )بآالف الرياالت السعودية(:

الرصيد القائم كما في 
31 ديسمبر اقساط غير متداولة اقساط متداولة القروض

 489,049 -  489,049 قروض قصيرة االجل

 88,978  43,598  45,380 قروض متوسطة األجل

 44,000  31,500  12,500 قروض طويلة األجل
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يوضح  الجدول التالي القروض المستغلة من قبل شركة بوان وشركاتها التابعة حسب كما في 31 ديسمبر 2013م  )بآالف الرياالت السعودية(:

قروض طويلة االجل قروض متوسطة االجل قروض قصيرة االجل اسم الشركة 

- - 10,000 الشركة المتحدة لمنتجات األخشاب المحدودة

- - 181,000 شركة بوان للصناعات الخشبية

- 16,260 153,954 شركة بوان للصناعات المعدنية

- 7,560 123,719 شركة بوان للصناعات الهندسية

44,000 20,714 20,375 شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة

 - 44,444 - شركة بوان

44,000 88,978 489,049 المجموع

يوضح الجدول التالي حركة القروض لشركة بوان وشركاتها التابعة خالل العام 2013 م )بآالف الرياالت السعودية(:

الرصيد السداد االضافات الرصيد االفتتاحي البيـــــان 

489,049  ) 1,172,097( 1,298,736 362,410 قروض قصيرة االجل

88,978 )23,880( 23,157 89,701 قروض متوسطة االجل

44,000 )11,000( 15,300 39,700 قروض طويلة االجل

• 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 توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات أو حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة 

أو أي من شركاتها التابعة خالل عام 2013 م، كذلك ال يوجد اي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد كما ال توجد 

أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها 

الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

• تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات التابعة:

شركة بوان للصناعات الهندسية: 

يتكون رأس مال شركة بوان للصناعات الهندسية من 5,000 حصة نقدية  قيمة الحصة الواحدة 100 ريال سعودي وتمتلك شركة بوان كامل الحصص 

والتي تمثل 100% من رأسمال الشركة البالغ  500,000 ريال سعودي  وال توجد أدوات دين صادرة للشركة التابعة.

شركة بوان للصناعات الخشبية: 

يتكون رأس مال شركة بوان للصناعات الخشبية  من 268,000 حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة 100 ريال سعودي وتمتلك شركة بوان 254,600  حصة 

تمثل 95% من رأسمال الشركة البالغ  26,800,000 ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة للشركة التابعة.        

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 22,125,000 حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة 1 ريال سعودي وتمتلك شركة بوان كامل الحصص 

والتي تمثل 100% من رأسمال الشركة البالغ  22,125,000 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.
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)2( أنشطة و إستراتيجية 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 رأسمال الشركة 500 مليون ريـال سعودي مقسم إلى 50 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريـال 

سعودي. 

يتمثل نشاط شركة بوان والشركات التابعة لها )»المجموعة«( في أعمال المعادن والصلب وتصنيع منتجات االلمنيوم واالبواب الحديدية باالضافة 

الى تشكيل وثني حديد التسليح وتصنيع ألواح الخشب الرقائقي وألواح متوسطة وعالية الكثافة ملبسة بورق الديكور وصناعة المنصات والصناديق 

واالوعية الخشبية ومزاولة جميع اعمال النجارة والديكور ، إنتاج وتلبيس االلواح الخشبية وانتاج المكتبات وابواب واطارات ومنصات ومطابخ خشبية 

واثاث خشبي وديكورات .  باالضافة الى تصميم وتصنيع وبيع محوالت التوزيع الكهربائية، محطات الوحدة ومحطات التوزيع الكهربائية والقواطع 

الكهربائية متوسطة ومنخفضة الجهد، وانتاج وتوريد الخرسانة الجاهزة والمنتجات الخرسانية من مباني  وأعمدة وجسور وأسقف المباني المفرغة.

تتمتع شركة بوان بتنوع أعمالها من خالل الصناعات المختلفة التي تعمل بها مما يمكن الشركة من الحصول على تدفق مستمر للنقد مع نمو 

متوازن في األرباح، وباإلضافة 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 ومكملة ألنشطتها الحالية للحصول على أفضل مستويات التنوع االقتصادي واالستثماري وتوزيع 

المخاطر.

تهدف استراتيجية شركة بوان إلى:

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

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

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

والشرق األوسط.

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

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

)3( الشركات التابعة:
تمتلك شركة بوان عددًا من الشركات التابعة بنسب مختلفة وفيما يلي استعراض لشركاتها التابعة ونسبة الملكية والنشاط األساسي لكل شركة:

النسبة البيان

%100 شركة بوان للصناعات المعدنية والشركة التابعة لها

%100 شركة بوان للصناعات الهندسية

%95 شركة بوان للصناعات الخشبية والشركات التابعة لها

%95 الشركة المتحدة لمنتجات األخشاب المحدودة

%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
المعدينة ١٠٠٪

شركة بناء ل�ستثمارات
الصناعية القابضة ٥٦٫٧٥٪
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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 اثنين وعشرين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألف )22.125.000( 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. هذا وقد 

قامت الشركة ببيع مبنى المصنع القائم في مملكة البحرين بمبلغ 6.5 مليون ريال سعودي نتج عنه صافي ربح 

بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي، بينما تم نقل المعدات  لتشغيلها واالستفادة منها في مصانعها 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 خمسمائة ألف )500.000( 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 شركتين هما:

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

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

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

التوزيع الكهربائية ولوحات توزيع الجهد المنخفض وقواطع الجهد المتوسط.

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 شركتين تعمالن في كل من دولة الكويت ودولة االمارات 

العربية المتحدة.

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 )25.680.000( ريال سعودي، ويتكون نشاطها 

األساسي من انتاج 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.

تمتلك شركة بناء القابضة شركتين هما:

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

الصنع.

شركة بناء للخرسانة الجاهزة وهي شركة متخصصة في صناعة وانتاج الخرسانة الجاهزة.  .2
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)4( التطورات خالل عـام 2013م
تمكنت شركة بوان من زيادة أعمالها وتحقيق نمو في االيرادات بلغ 17.4%  حيث حققت ايرادات بلغت 2.448 مليون ريال سعودي  خالل عام 2013م .

وتماشيًا مع سياسة الشركة في توسيع وتطوير أعمالها فقد قامت الشركة خالل عام 2013م بالتالي: 

توسعة و زيادة انتاج مصانع المحوالت و المحطات الكهربائية.  •

زيادة خطوط انتاج و توسعة مصنع الخرسانة المسبقة الصنع و مصنع الخرسانة الجاهزة.  •

تطوير خطوط انتاج حديد التسليح.  •

)5( الجهات أو األطراف ذات العالقة:

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

تتعامل المجموعة مع األطراف ذات العالقة والتي تشمل مجموعة شركات الفوزان ومجموعة شركات المهيدب. وتشكل وحدة األعمال المعدنية 

الجزء األكبر من المبيعات إلى األطراف ذات العالقة. وفيما يلي ملخص لهذه التعاقدات موضحًا فيها اإليرادات والمصروفات الناتجة عنها.

أعضاء مجلس اإلدارة الذين لهم مصلحة في تعامالت الشركة مع الشركات الشقيقة هم:

األستاذ/ عبداهلل عبداللطيف الفوزان.  .1

األستاذ/ عصام عبدالقادر المهيدب.  .2

األستاذ/ فوزان محمد الفوزان.  .3

األستاذ/ مازن الجبير - عضو مجلس اإلدارة - بشركة بوان وهو في ذات الوقت عضو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني وقد أبرمت شركة   .4

بوان عدة عقود مع شركة الصقر. 

تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2013/04/01م على جميع العقود التي تمت وكان ألحد أعضاء المجلس المذكورين   

أعاله مصلحة فيها.

توضح الجداول التالية الجهات التي تم التعاقد معها والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها:
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)1( شركة بوان للصناعات المعدنية:

الطرف الرقم
األول

الطرف الثاني 
)المساهمـون أو 
الشركات التابعة 

للمساهمين(

طبيعة 
االتفاقيات

عدد 
االتفاقيات 

المبرمة

الخدمات والمنتجات المقدمة 
تاريخ االتفاقياتبموجب االتفاقيات

1

ية
دن

ع
لم

ت ا
عا

صنا
 لل

ان
بو

ة 
ك

شر

شركة المهيدب 
للتجهيزات الفنية وهي 
إحدى الشركات التابعة 

لشركة عبدالقادر 
المهيدب وأوالده

بيع وتقديم 
يقوم الطرفان بتوفير وبيع منتجات 4خدمات تجارية

معدنية فيما بينهما
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

2

شركة المهيدب لمواد 
البناء وهي إحدى 

الشركات التابعة لشركة 
عبدالقادر المهيدب 

وأوالده

بيع وتقديم 
يقوم الطرفان بتوفير وبيع منتجات 4خدمات تجارية

معدنية فيما بينهما
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

3

شركة المهيدب 
للمقاوالت وهي إحدى 

الشركات التابعة لشركة 
عبدالقادر المهيدب

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
يقوم الطرف األول بتوفير وبيع منتجات 2

معدنية للطرف الثاني
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

4

الشركة المتحدة 
الخليجية لمواد البناء 
في قطر وهي إحدى 

الشركات التابعة لشركة 
عبدالقادر المهيدب 

وأوالده

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
يقوم الطرف األول بتوفير وبيع منتجات 2

معدنية للطرف الثاني
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

5

شركة المهيدب للنقل 
البري وهي إحدى 

الشركات التابعة لشركة 
عبدالقادر المهيدب 

وأوالده

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
يقوم الطرف الثاني بتوفير خدمات نقل 3

منتجات للطرف األول
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

6

شركة الفوزان للمعادن 
وهي إحدى الشركات 

التابعة لشركة الفوزان 
القابضة

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
يقوم الطرفان بتوفير وبيع منتجات 6

معدنية فيما بينهما
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

7

شركة الفوزان لمواد 
البناء  وهي إحدى 

الشركات التابعة لشركة 
الفوزان القابضة

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
يقوم الطرفان بتوفير وبيع منتجات 10

معدنية فيما بينهما
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

8

شركة مدار لمواد البناء  
في اإلمارات العربية 

المتحدة إحدى الشركات 
التابعة لشركة الفوزان 

القابضة

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
يقوم الطرفان بتوفير وبيع منتجات 5

معدنية فيما بينهما
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا



تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠١٣م 14

)2( شركة بوان للصناعات الخشبية:

الطرف الرقم
األول

الطرف الثاني 
)المساهمــون أو 
الشركات التابعة 

للمساهمين(

طبيعة 
االتفاقيات

عدد 
االتفاقيات 

المبرمة

الخدمات والمنتجات المقدمة 
تاريخ االتفاقياتبموجب االتفاقيات

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

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
يقوم الطرف األول بتوفير وبيع منتجات 3

خشبية ومواد بناء للطرف الثاني
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

2

شركة الفوزان لمواد 
البناء  وهي إحدى 

الشركات التابعة لشركة 
الفوزان القابضة

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
يقوم الطرف األول بتوفير وبيع منتجات 3

خشبية مواد بناء للطرف الثاني
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

3

شركة الفوزان للمعادن  
وهي إحدى الشركات 

التابعة لشركة الفوزان 
القابضة

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
يقوم الطرف الثاني بتوفير وبيع منتجات 2

معدنية ومواد بناء للطرف األول
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

4

شركة الفوزان للعدد 
واألدوات   وهي إحدى 

الشركات التابعة لشركة 
الفوزان القابضة

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
يقوم الطرف األول بتوفير وبيع منتجات 3

خشبية ومواد بناء للطرف الثاني
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

الشركة المتحدة 5
لمنتجات األخشاب

بيع وتقديم 
يقوم الطرفان بتوفير وبيع أخشاب 2خدمات تجارية

ومواد بناء لبعضهما
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

شركة بوان للصناعات 6
المعدنية

بيع وتقديم 
يقوم الطرف األول بتوفير وبيع منتجات 5خدمات تجارية

خشبية ومواد بناء للطرف الثاني
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا
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)3( الشركة المتحدة لمنتجات األخشاب:

)4( الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية:

الطرف الرقم
األول

الطرف الثاني 
)المساهمــون أو 
الشركات التابعة 

للمساهمين(

طبيعة 
االتفاقيات

عدد 
االتفاقيات 

المبرمة

الخدمات والمنتجات المقدمة 
تاريخ االتفاقياتبموجب االتفاقيات

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

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
1433/02/07هـ الموافق أخشاب ومواد بناء3

2012/01/01م يجدد تلقائيًا

2

شركة الفوزان لمواد 
البناء  وهي إحدى 

الشركات التابعة لشركة 
الفوزان القابضة

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
1433/02/07هـ الموافق أخشاب ومواد بناء3

2012/01/01م يجدد تلقائيًا

3

شركة عبدالقادر 
المهيدب وأوالده إحدى 

الشركات المساهمة 
في بوان

اتفاقية تبادل 
1433/02/07هـ الموافق منتجات خشبية1سلع

2012/01/01م يجدد تلقائيًا

شركة بوان للصناعات 4
المعدنية

بيع وتقديم 
يقوم الطرف األول بتوفير وبيع منتجات 5خدمات تجارية

خشبية ومواد بناء للطرف الثاني
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

شركة بوان للصناعات 5
2إيجار أراضيالخشبية

يقوم الطرف األول بتأجير أراضي واقعة 
في مدينة الجبيل على الطرف الثاني 

وذلك لمدة خمسة )5( سنوات تبدأ من 
تاريخ توقيع االتفاقيات

1432/08/01هـ الموافق 
2011/07/02م يجدد تلقائيًا

الطرف الرقم
األول

الطرف الثاني 
)المساهمــون أو 
الشركات التابعة 

للمساهمين(

طبيعة 
االتفاقيات

عدد 
االتفاقيات 

المبرمة

الخدمات والمنتجات المقدمة 
تاريخ االتفاقياتبموجب االتفاقيات

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

اتفاقية تعاون 
يقوم الطرف الثاني بتوفير وبيع أسالك 1تجاري

نحاسية للطرف األول
1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

2
الشركة المتحدة لتقنية 

المحطات والقواطع 
الكهربائية

تعاون تجاري 
1ودعم مالي

يقوم الطرفان بتبادل محوالت توزيع 
كهربائية ومحطات كهربائية بينهما 

باإلضافة إلى تقديم الدعم المالي من 
الطرف األول للطرف الثاني

1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا

3
الشركة المتحدة 

للمحوالت الكهربائية في 
سوريا

اتفاقية تبادل 
1سلع

يقوم الطرفان بتبادل محوالت توزيع 
كهربائية ومواد خام داخلة في 
تصنيعها وتبادل الخدمات الفنية 

والتصنيعية

1433/02/07هـ الموافق 
2012/01/01م يجدد تلقائيًا
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)5( شركة مصنع بناء للخرسانة المتقدمة:

)6( شركة مصنع بناء للخرسانة الجاهزة:

الطرف الرقم
األول

الطرف الثاني 
)المساهمــون أو 
الشركات التابعة 

للمساهمين(

طبيعة 
االتفاقيات

عدد 
االتفاقيات 

المبرمة

الخدمات والمنتجات المقدمة 
تاريخ االتفاقياتبموجب االتفاقيات

1

مة
قد

مت
ة ال

سان
خر

 لل
اء

 بن
ع

صن
 م

كة
شركة المهيدب شر

للمقاوالت وهي إحدى 
الشركات التابعة لشركة 

عبدالقادر المهيدب 
وأوالده

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 يجدد تلقائيًا

2

شركة بيا السعودية 
لصناعة المثبتات 

المحدودة وهي إحدى 
الشركات التابعة لشركة 

عبدالقادر المهيدب 
وأوالده

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
1

يقوم الطرف الثاني بتوفير وبيع الحديد 
المشغول بجميع أشكاله وأحجامه 

حسب الطلب على الطرف األول

1433/01/26هـ الموافق 
2011/01/01م يجدد تلقائيًا

الطرف الرقم
األول

الطرف الثاني 
)المساهمــون أو 
الشركات التابعة 

للمساهمين(

طبيعة 
االتفاقيات

عدد 
االتفاقيات 

المبرمة

الخدمات والمنتجات المقدمة 
تاريخ االتفاقياتبموجب االتفاقيات

1

ع 
صن

 م
كة

شر
ة 

سان
خر

 لل
اء

بن
زة

ه
جا

ال

شركة المهيدب 
للمقاوالت وهي إحدى 

الشركات التابعة لشركة 
عبدالقادر المهيدب 

وأوالده

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
1

يقوم الطرف األول بتوفير وبيع قطع 
منتجات خرسانية جاهزة على الطرف 

الثاني

1433/05/07هـ الموافق 
2012/04/28م يجدد 

تلقائيًا

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 التي تحتاج إلى ذلك.

2012 2013

)بآالف الرياالت السعودية(

366,716 377,410 مبيعات

)57,230( )67,890( مشتريات مواد

)1,946( )3,082( رسوم امتياز

إن المعامالت الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها هي كما يلي:



17تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠١٣م

يتم االستدراك للزكاة بشكل منفصل لكل من الشركات التابعة في المجموعة، وتقوم كل شركة من شركات المجموعة بتقديم اإلقرار الزكوي 

بشكل منفصل. قامت الشركة بتقديم إقرارتها الزكوية ودفع الزكاة المستحقة بموجبها للسنوات حتى عام 2012 م واستلمت الشهادات الزكوية. 

استلمت الشركة الربط النهائي حتى العام 2007م والذي اظهر التزام إضافي للزكاة بمبلغ 1,1 مليون ريال سعودي لعامي 2006م و 2007 م وقامت االدارة 

بعمل مخصص مقابل الزكاة االضافية. ال تزال الربوط النهائية لألعوام من 2008م حتى 2012 م قيد المراجعة لدى مصلحة الزكاة وضريبة الدخل.

2012 2013

)بآالف الرياالت السعودية(

)6,329( )7,119( زكاة مسددة خالل السنة

)896( )998( ضريبة دخل مسددة خالل السنة

2012 2013

)بآالف الرياالت السعودية(

9,270 13,846 زكاة

995 2,268 ضريبة دخل

الزكاة وضريبة الدخل:

تخضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .  تقوم كل من الشركة والشركات السعودية التابعة للمجموعة 

بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية بشكل مستقل .  وتقيد الزكاة وضريبة الدخل على أساس االستحقاق.  تحتسب الزكاة على اساس وعاء الزكاة أو 

صافي الربح المعدل أيهما أعلى. تقيد اية فروقات بين التقديرات والربط النهائي عند الموافقة عليه وعندها يتم تسوية المخصص.

تمثل الزكاة المحملة في القوائم المالية الموحدة ،  الزكاة على الشركة وحصة الشركة في زكاة الشركات التابعة .  يتم إدراج الزكاة وضريبة الدخل 

المستحقة على المساهمين غير المسيطرين، ضمن حقوق الملكية غير المسيطرة وفيما يلى جدول يوضح مبلغ الزكاة وضريبة الدخل التى تم 

سدادها خالل األعوام 2013 م و 2012 م:

كما يوضح الحدول التالى مبلغ الزكاة وضريبة الدخل التى تم األستدراك له خالل االعوام 2012م و 2011م:

)6( التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها الشركة وشركاتها التابعة
تعتزم شركة بوان االستمرار في دراسة الفرص االستثمارية المناسبة في المجاالت المكملة والمساندة ألنشطتها الحالية سواء في إنشاء مشاريع 

جديدة أو االستحواذ على مشاريع قائمة بناء على الجدوى االقتصادية لهذه المشاريع وتكاملها مع أنشطة الشركة القائمة.

وبالنسبة للمخاطر المتعلقة بأعمال الشركة وشركاتها التابعة:

من الممكن أن تواجه قطاعات الشركة تغيرا في اسعار المواد الخام التي تستخدمها الشركة في تصنيع منتجاتها،مع العلم أن الشركة تطبق 

سياسات ضبط لتفادي هذه المخاطر. كما وأنه توجد بعض المخاطر االخرى مثل مخاطر تقلبات اسعار العمالت األجنبية والمخاطر المترتبة على 

التغير في تعامالت التسهيالت البنكية والسيولة ومخاطر التغييرات في القوانين واألنظمة في البلدان التي تعمل بها الشركة.

)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 بناء على اقتراح مجلس االدارة أن تجنب 10% من االرباح 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 ماتقدم نسبة التتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس االدارة بحيث التتعدى في جميع االحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقا   •

للقرارات والتعليمات الرسمية.

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في االرباح.  •
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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 2013/12/31م:

المساهمون المالكون بشكل غير مباشر أكثر من 5% من  رأسمال الشركة كما في 2013/12/31م:

وفيما يتعلق بملكية األسهم المباشرة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما في 2013/12/31 م، 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 أسهمًا بقيمة )10.000(   )*(

ريال سعودي على األقل )أسهم ضمان عضوية( ونظرًا لتزامن فترة طرح الشركة مع فترة الحظر على تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة الواردة في 

المادة )50( من قواعد التسجيل واإلدراج فإنه تم تأجيل ملكية أعضاء المجلس حتى انتهاء فترة الحظر. 

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

71.750.000 %14.35 7.175.000 عبداللطيف أحمد الفوزان 1

40.250.000 %8.05 4.025.000 محمد أحمد الفوزان 2

37.905.000 %7.58 3.790.500 سليمان عبدالقادر المهيدب 3

37.590.000 %7.52 3.759.000 عماد عبدالقادر المهيدب 4

37.520.000 %7.50 3.752.000 عصام عبدالقادر المهيدب 5

عدد األسهم في 
2013/12/31م

التغير عدد األسهم في 
2013/01/01م

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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فيما يتعلق بملكية األسهم غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما في 2013/12/31م فهي موضحة بالجدول التالي: 

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

النسبة عدد األسهم كما 
في 2013/12/31م

التغيير عدد األسهم كما 
في 2013/01/01م

المنصب اسم العضو الرقم

%4.7 2.387.000 %2.1 3.410.000 رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان 1

%7.5 3.752.000 %3.24 5.367.891 نائب رئيس مجلس 
اإلدارة األستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب 2

%2.6 1.340.500 %1.2 1.915.000 عضو المجلس األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان 3

)2( مجلس اإلدارة:
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.

أعضاء المجلس وعضوياتهم في الشركات المساهمة :

العضوية في الشركات
المساهمة المدرجة األخرى خالف 
شركة بوان بصفته الشخصية أو 

ممثاًل عن شخص اعتباري

صفة العضوية المنصب اسم العضو

الشركة المتحدة لإللكترونيات )إكسترا( غير مستقل / غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان

1. مجموعة صافوال
2. هرفي لألغذية غير مستقل / غير تنفيذي نائب رئيس مجلس 

اإلدارة األستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب

الشركة المتحدة لإللكترونيات )إكسترا( غير مستقل / غير تنفيذي عضو المجلس األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان

شركة إسمنت المنطقة الشمالية غير مستقل / غير تنفيذي عضو المجلس الدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح

1. أنابيب
2. شركة إسمنت المنطقة الشمالية غير مستقل / غير تنفيذي عضو المجلس األستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم

1. شركة الصقر للتأمين
2. معدنية مستقل / غير تنفيذي عضو المجلس األستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

1. الشركة المتحدة لإللكترونيات )إكسترا(
2. الخطوط السعودية للتموين غير مستقل / غير تنفيذي عضو المجلس األستاذ/ باسل بن محمد القضيب

1. النقل البحري
2. أسترا الصناعية

3. بتروكيم
مستقل / غير تنفيذي عضو المجلس األستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين

ال يوجد مستقل / غير تنفيذي عضو المجلس األستاذ/ رائد بن أحمد المزروع
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وقد عقد مجلس اإلدارة البالغ عدد أعضائه تسعة أعضاء أربعة اجتماعات ويوضح الجدول التالي سجل الحضور

اسم العضو

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2013م

نسبة الحضوراإلجتماعاتالحضور الرابعالثالثالثانياألول

16 ديسمبر9 سبتمبر20 مايو23 فبراير

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

100%44√√√√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

75%34√×√√األستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

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

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

100%44√√√√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 2013م )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

4,286 24 - الرواتب والتعويضات  والبدالت

2,113 600 - المكافئات الدورية السنوية

- - - الخطط التحفيزية

6,399 624 - المجموع

)3( لجان مجلس اإلدارة:
وفقًا 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 ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وهم كالتالي:

المنصباالســـم

االجتماعات التي تمت خالل العام 2013م

عدد مرات 
نسبة الحضورالحضور الخامسالرابعالثالثالثانياألول

27 أكتوبر31 يوليو16 أبريل9 فبراير12 يناير

100%5√√√√√رئيس اللجنةمازن الجبير

100%5√√√√√عضو اللجنةعمار الغول

80%4√×√√√عضو اللجنةكينث إبراهيم

80%4√×√√√عضو اللجنةوليد ناصر
حضر االجتماع      √
لم يحضر االجتماع     ×

المنصباالســـم

االجتماعات التي تمت خالل العام 2013م

عدد مرات 
نسبة الحضورالحضور الثالثالثانياألول

31 أكتوبر20 مايو23 فبراير

100%3√√√رئيس اللجنةعبداهلل الفوزان

100%3√√√عضو اللجنةعصام المهيدب

100%3√√√عضو اللجنةرائد المزروع

0%----عضو اللجنةباسل القضيب*
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 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 اإلدارة.

وقد قامت لجنة المراجعة خالل العام باعتماد 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 وفقًا للمعايير المحاسبية وأنه ال يوجد مالحظات 

للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية. 

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

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

*تم اختيار األستاذ/ باسل القضيب ليكون عضوًا في اللجنة وذلك في االجتماع الثالث وتم عرض ذلك على مجلس اإلدارة الذي أيد ذلك 

وتم التوصية للجمعية العامة لتعديل الالئحة بما يتوافق مع ذلك.

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

عضوية المجلس ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغيرات 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:

المنصباالســـم

اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل العام 2013م

نسبة الحضور
الحضور الرابعالثالثالثانياألول

30 ديسمبر9 دسيمبر4 سبتمبر8 مايو

100%4√√√√رئيس اللجنةرائد المديهيم

100%4√√√√عضو اللجنةفوزان الفوزان

100%4√√√√عضو اللجنةباسل القضيب
حضر االجتماع      √
لم يحضر االجتماع     ×

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 صالحيتها.

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

وأيضًا مراجعة الموازنة السنوية للشركة المقترحة من الرئيس التنفيذي والمدير المالي قبل رفعها لمجلس اإلدارة وفي حالة عقد اللجنة لمناقشة 

األمور اإلستراتيجية ، فيتم دعوة األستاذ/ رائد المزروع عضوًا مشاركًا في االجتماع.

)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 

وفقًا للمادة العاشرة فقرة )ج( من الالئحة ولوائح وسياسات ونظم الحوكمة الداخلية وفقًا لمتطلبات باقي مواد الالئحة وفقًا 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 1434/11/05هـ الموافق 2013/09/11م وهي تتفق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 

هيئة السوق المالية في جميع بنودها وفي مايلي جدول يوضح اإللتزام بأنظمة ولوائح الحوكمة:

أسباب عدم التطبيق 
أو التطبيق الجزئي

 عدد
 البنود
 التي ال
تنطبق

 عدد
 البنود

 غير
المطبقة

 رقم
البند

 عدد
 البنود

 المطبقة
جزئيًا

عدد 
البنود 

المطبقة 
بالكامل

عدد 
البنود 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

4 4 السادسة: حقوق التصويت. 5

2 2 السابعة: حقوق المساهمين في أرباح 
األسهم. 6

1 1 الثامنة: السياسات واإلجراءات المتعلقة 
باإلفصاح. 7

7 7 التاسعة: اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة. 8

17 17 العاشرة: الوظائف األساسية لمجلس 
اإلدارة. 9

تم إصدار وكالة شرعية 
لرئيس المجلس تسهياًل 

لعمل الشركة.
أ 1 7 8 الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس اإلدارة. 10
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ألنه تم تعيين جميع 
األعضاء بموجب النظام 

األساسي ولم تنتهي فترة 
التعيين ألول مجلس إدارة.

1 ب 8 9 الثانية عشرة: تكوين مجلس اإلدارة. 11

3 3 الثالثة عشرة: لجان مجلس اإلدارة 
واستقالليتها. 12

11 11 الرابعة عشرة: لجنة المراجعة. 13

8 8 الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات 
والمكافآت. 14

4 4 السادسة عشرة: اجتماعات مجلس اإلدارة 
وجدول األعمال. 15

1 1 السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة وتعويضاتهم. 16

3 3 الثامنة عشرة: تعارض المصالح في 
مجلس اإلدارة. 17

89 91

)4( تأكيدات مجلس اإلدارة وإدارة الشركة:

يؤكد مجلس اإلدارة وإدارة الشركة على التالي :

قد تم إعداد القوائم المالية الموحدة لشركة بوان وفقًا للمعايير واألنظمة المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين   •

وطبقًا للمتطلبات ذات العالقة من نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات الموحدة حيث تم إعداد سجالت 

الحسابات بشكل صحيح.

إن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية.  •

ال يوجد ثمة شك بشأن قدرة الشركة على المضي قدمًا في مواصلة أنشطتها.  •

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.  •

ال توجد خالل عام 2013م 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 ماتم 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 2013م.

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

الخاتـمة
وفقًا للنتائج التي تم إدراجها في هذا التقرير والبيانات الختامية المرفقة للعام 2013م، 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 الذي كان له األثر الكبير في تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار للشركة وشركاتها التابعة.

مجلس إدارة  شركة بوان

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة والمكونة من أربعة أعضاء بالنظر في ما 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 2013 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.


