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إىل مساهمي شركة بوان احملرتمني،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

يسر مجلس اإلدارة أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء شركة بوان )"بوان" أو "الشركة"( وشركاتها التابعة 
)مجتمعين "المجموعة"( للعام المالي المنتهي في ٣1 ديسمبر 2015م، والذي يستعرض إستراتيجية الشركة وخططها المستقبلية 

ونتائج أعمالها، 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 تماشيًا مع إستراتيجيتها التي تهدف إلى تركيز 

إستثماراتها في المجاالت الصناعية واإلنشائية، 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 إيرادات بلغت 2٤0٣,٩ مليون ريال سعودي خالل عام 2015م مساهمة في تنمية اإلقتصاد وتوطين الصناعة وتوفير فرص 
العمل.

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 

تقرير جملس إدارة شركة بوان
للسنة املالية املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2015م

٣شركة بوان

bawan.com.sa



أوالً:
األداء العام لشركة بوان

خالل عام 2015م

تقرير جملس اإلدارة للعام املايل 2015م٤
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أداء الشركة خالل عام 2015م   .1

حققت الشركة خالل عام 2015م إيرادات بلغت 2٤0٣,٩ مليون ريال سعودي مقارنة بـ 2٨00,2 مليون ريال سعودي في عام 201٤م، أي 
بإنخفاض قدره ٣٩٦,2 مليون ريال سعودي وبنسبة 1٤,150,0%، في حين بلغ صافي الربح ٨٨,1 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 1٧٦,٤ مليون 

ريال سعودي في عام 201٤م، أي بإنخفاض قدره ٨٨,٣ مليون ريال سعودي وبنسبة 50,0% مما إنعكس سلبًا على ربحية السهم من 
صافي الربح والتي بلغت خالل العام الحالي 1,٤٧ ريال سعودي مقارنة بـ 2,٩٤ ريال سعودي في عام 201٤م. على الرغم من إرتفاع إيرادات 
قطاعي الصناعات الخرسانية والخشبية خالل العام الحـالي مقارنة مع العام السابق بمبلغ 1٦,٧ مليون ريال سعودي و 2,1 مليون ريال 

سعــودي على التــوالي إال أن إنخفاض إيرادات قطــاعي الصــناعات الكهــربائية والمعـدنية خـالل العام مقارنة مع العام السابق بمبلغ 
21٧,٦ مليون ريال سعودي و 1٩٧,٤ مليون ريال سعودي على التوالي أثر سلبًا على إيرادات ومجمل ربح المجموعة والتي بدورها أثرت 

على الربح من العمليات وصافي ربح.

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

2011 2012 2013 2014 2015 البيان

٩٩٩,٤5٤ 1,021,٤٣5 1,2٦2,1٧2 1,٤0٣,٩5٨ 1,25٦,٣٦٤ الموجودات المتداولة

52٤,10٤ 5٦٦,٨11 ٦15,٤٩٨ ٦٨2,٧٨0 ٦٧1,1٤٤ الموجودات غير المتداولة

1,52٣,55٨ 1,5٨٨,2٤٦ 1,٨٧٧,٦٧0 2,0٨٦,٧٣٨ 1,٩2٧,50٨ مجموع الموجودات

٧5٨,٨10 ٧5٨,٩٩5 ٩٨0,٤٦٦ 1,12٩,٧٧1 ٩٦1,٨٩1 المطلوبات المتداولة

٨1,1٨0 1٤٤,1٨1 12٨,011 1٣2,550 11٩,٤٤٦ المطلوبات غير المتداولة

٨٣٩,٩٩0 ٩0٣,1٧٦ 1,10٨,٤٧٧ 1,2٦2,٣21 1,0٨1,٣٣٧ مجموع المطلوبات

٦٣٤,٨5٩ ٦٤0,55٨ ٧12,٧٤0 ٧5٩,٦٧٦ ٧٦٧,٣٧٧ مجموع حقوق المساهمين

٤٨,٧0٩ ٤٤,512 5٦,٤5٣ ٦٤,٧٤1 ٧٨,٧٩٤ حقوق الملكية غير المسيطرة

٦٨٣,5٦٨ ٦٨5,0٧0 ٧٦٩,1٩٣ ٨2٤,٤1٧ ٨٤٦,1٧1 مجموع حقوق الملكية

إنخفضت الموجودات المتداولة خالل عام 2015م بنسبة 10,5% مقارنة مع عام 201٤م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض رصيد 
الذمم المدينة التجارية والمخزون. كما إنخفضت الموجودات غير المتداولة خالل عام 2015م بنسبة 1,٧% مقارنة مع عام 201٤م ويعود 

ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض رصيد الممتلكات واآلالت والمعدات. كما إنخفضت المطلوبات المتداولة خالل عام 2015م بنسبة 
1٤,٩% مقارنة مع عام 201٤م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض رصيد البنوك الدائنة والذمم الدائنة التجارية والجزء المتداول من 

القروض متوسطة وطويلة األجل. كما إنخفضت المطلوبات غير المتداولة خالل العام 2015م بنسبة ٩,٩% مقارنة مع عام 201٤م 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض رصيد القروض متوسطة األجل. كما إرتفعت حقوق المساهمين خالل عام 2015م بنسبة %1 

مقارنة مع عام 201٤م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إرتفاع رصيد اإلحتياطي النظامي. خالل العام 2015م، أوصى مجلس إدارة الشركة إلى 
الجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة من 500 مليون ريال سعودي إلى ٦00 مليون ريال سعودي وذلك من خالل إصدار سهم منحة 

للمساهمين عن كل خمسة أسهم قائمة تُمول من خالل األرباح المبقاة، تم اإلنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس 
المال خالل عام 2015م مما أثرت بدورها إلى زيادة رأس المال وإنخفاض األرباح المبقاة بمبلغ 100 مليون ريال سعودي مقارنة مع عام 

201٤م. كما إرتفعت حقوق الملكية غير المسيطرة خالل عام 2015م بنسبة 21,٧% مقارنة مع عام 201٤م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى 
إرتفاع رصيد الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة.
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يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين مجموع الموجودات والمطلوبات لألعوام الخمسة االخيرة )بآالف الرياالت السعودية(:

يوضح الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للسهم لألعوام الخمسة األخيرة )بالريال السعودي(:

تم تعديل صافي القيمة الدفترية للسهم لتعكس زيادة عدد األسهم من 50 مليون إلى ٦0 مليون سهم.  *

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال المجموعة 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
 المساهمين باآلف
الرياالت السعودية

البيـــــان

إرتفاع %0,٨ 0,1 12,٨ ٧٦٧,٣٧٧ 2015

٦,٧% إرتفاع  0,٨ * 12,٧ ٧5٩,٦٧٦ 201٤

11,2% إرتفاع  1.2 * 11,٩ ٧12,٧٤0 201٣

0,٩% إرتفاع  0,1 * 10,٧ ٦٤0,55٨ 2012

10,٤% إرتفاع  1,0 * 10,٦ ٦٣٤,٨5٩ 2011

2011 2012 2013 2014 2015 البيان
1,٨5٦,٦٤٤  2,0٨5,٦20  2,٤٤٨,٤٦0  2,٨00,20٤  2,٤0٣,٩٨0 اإليرادات

)1,5٧٤,٩٨٦( )1,٨0٧,1٧5( )2,05٤,٨٧٤( )2,٤0٦,1٧2( )2,10٨,٨2٩( تكلفة اإليرادات

2٨1,٦5٨  2٧٨,٤٤5  ٣٩٣,5٨٦  ٣٩٤,0٣2  2٩5,151 مجمل الربح

)٣5,10٤( )٣٧,٣٨٦( )50,٣0٧( )5٦,٤٧٨( )5٨,02٤( مصاريف بيع وتوزيع

)٧٩,01٩( )٨٣,٩٩2( )10٤,٣٩5( )11٧,50٦( )11٣,2٩٧( مصاريف إدارية وعمومية

1٦٧,5٣5  15٧,0٦٧  2٣٨,٨٨٤  220,0٤٨  12٣,٨٣0 الربح من العمليات

٤,٤0٩  10,٣5٤ )15,٦٩٩(  12,051  ٧,5٩0 إيردادات )مصاريف( أخرى ، بالصافي

)1٣,٨٧٦( )1٧,٦٩٧( )1٩,٩٦٩( )1٩,٩5٧( )20,٣٩٣( مصاريف تمويلية

 15٨,0٦٨  1٤٩,٧2٤  20٣,21٦  212,1٤2  111,02٧ صافي الربح قبل الزكاة وحقوق 
الملكية غير المسيطرة

)10,٤٦5( )5,255( )11,111( )11,1٤2( )٧,5٨٣( زكاة

1٤٧,٦0٣ 1٤٤,٤٦٩ 1٩2,105 201,000 10٣,٤٤٤ صافي الربح قبل حقوق الملكية غير 
المسيطرة

)12,٣٧0( )1٣,2٩٤( )2٣,٩1٩( )2٤,5٤5( )15,2٩٨( حقوق الملكية غير المسيطرة

 1٣5,2٣٣  1٣1,1٧5  1٦٨,1٨٦  1٧٦,٤55  ٨٨,1٤٦ صافي الربح

1,500,000

1,000,000

500,000

0

2,000,000

2,٥00,000

2011 2012 2013 2014 2015

مجموع المطلوباتمجموع الموجودات
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يوضح الرسم البياني التالي التغير في اإليرادات لألعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(:

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

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

حالة التغير عن
العام السابق

نسبة التغير عن
العام السابق التغير عن العام السابق اإليرادات  البيــــــــــان

إنخفاض )%1٤,1( )٣٩٦,22٤(  2,٤0٣,٩٨0 2015
إرتفاع %1٤,٤  ٣51,٧٤٤  2,٨00,20٤ 201٤
إرتفاع %1٧,٤  ٣٦2,٨٤0  2,٤٤٨,٤٦0 201٣
إرتفاع %12,٣  22٨,٩٧٦  2,0٨5,٦20 2012
إرتفاع %1٨  2٨2,٨٧٧  1,٨5٦,٦٤٤ 2011

2011 2012 2013 2014 2015

1,500,000

1,000,000

500,000

0

2,000,000

٣,٠00,000

2,٥00,000

ا�يرادات

100,000

0

200,000

300,000

400,000

مجمل الربحصافي الربح

2011 2012 2013 2014 2015
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يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم من صافي الربح لألعوام الخمسة األخيرة )بالريال السعودي( :

حققت الشركة صافي أرباح بلغت ٨٨,1 مليون ريال سعودي في عام 2015م مقارنة بـ 1٧٦,٤ مليون ريال سعودي في عام 201٤م، أي 
بإنخفاض قدره ٨٨,٣ مليون ريال سعودي وبنسبة 50,0%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض اإليرادات وهامش الربح والتي أدت 

بدورها إلى التأثير سلبًا على مجمل الربح والربح من العمليات وبالتالي صافي الربح وربحية السهم.
 تم تعديل إحتساب ربحية السهم من صافي الربح لألعوام من 2011م إلى 201٤م ليعكس زيادة عدد األسهم من 50 مليون إلى ٦0 مليون 

سهم. 

التحليل القطاعي إليرادات اجملموعة  •
يوضح الجدول التالي تحليل إيرادات المجموعة وفقًا لقطاعات األعمال لعامي 2015م و201٤م )بآالف الرياالت السعودية(:

يوضح الرسم البياني التالي نسبة مساهمة قطاعات األعمال في إيرادات المجموعة خالل عام 2015م :

2014 2015
البيان

النسبة اإليرادات النسبة اإليرادات

%٤٤,٤ 1,2٤٤,٧٤٩ %٤٣,٦ 1,0٤٧,2٦٤ قطاع الصناعات المعدنية

%2٤,2 ٦٧٧,101 %2٨,2 ٦٧٩,2٣٩ قطاع الصناعات الخشبية

%2٤,٦ ٦٨٧,٨٩٩ %1٩,٦ ٤٧0,2٨1 قطاع الصناعات الكهربائية

%٦,٨ 1٩0,٤55 %٨,٦ 20٧,1٩٦ قطاع الصناعات الخرسانية

%100,0 2,٨00,20٤ %100,0  2,٤0٣,٩٨0 اإلجمالي

١

0

٢

٣

٤

ربحية السهم من صافي الربح

2011 2012 2013 2014 2015

٪43,6

٪28,٢
٪19,6

٪8,6

كهربائيةخرسانيةخشبيةمعدنية
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إنخفضت اإليرادات من األسواق الخارجية من ٤,5% خالل عام 201٤م إلى ٣,٧% خالل عام 2015م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض 
إيرادات قطاع الصناعات الكهربائية من األسواق الخارجية.

يوضح الجدول التالي اإليرادات حسب الموقع الجغرافي للشركات التابعة لعامي 2015م و 201٤ م )بآالف الرياالت السعودية(:

يوضح الجدول التالي موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال القطاعات التشغيلية لعامي 2015م و201٤م )بآالف الرياالت السعودية(:

 اإليرادات من السوق المحلي  اإليرادات من األسواق الخارجية
النسبة  منالعام

اإليرادات (%)  بآالف الرياالت السعودية النسبة  من
اإليرادات (%)   بآالف الرياالت السعود,ية

%٣,٧ ٨٨,٩1٨ %٩٦,٣ 2,٣15,0٦2 2015

%٤,5 125,٧٨٨ %٩5,5 2,٦٧٤,٤1٦ 201٤

2014 2015
الدولة

النسبة اإليرادات النسبة اإليرادات

%٩٨,٤ 2,٧5٣,1٤2 %٩٨,1 2,٣5٨,٤00 المملكة العربية السعودية

%1,0 2٧,٩0٧ %1,1 2٧,2٧٨ االمارات

%0,٦ 1٨,0٩٤ %0,٨ 1٨,1٨5 الكويت

%0,0 1,0٦1 %0,0 11٧ سوريا

%100,0 2,٨00,20٤ %100,0 2,٤0٣,٩٨0 المجموع

الصناعات خرسانية الصناعات الكهربائية الصناعات الخشبية الصناعات المعدنية البيان

2015

1٤2,5٨٦ 125,٣٨5 105,11٧ 10٧,55٤ ممتلكات و آالت و معدات

2٣٨,٧٩٨ ٧٨1,٧٦2 ٤٤٨,٣٧٣ ٤55,5٧٤ مجموع الموجودات

12٦,5٣٦ ٣٣٩,٤12 2٦٩,٤22 ٣2٧,٧٤٣ مجموع المطلوبات

20٧,1٩٦ ٤٧0,2٨1 ٦٧٩,2٣٩ 1,0٤٧,2٦٤ اإليرادات

2٤,1٨٩ 22,٧٩٧ ٦٣,1٨٤ 2٧,٩٧٨ الربح من العمليات

201٤

15٤,٤5٨ 11٩,٩01 11٣,٤٤٤ 10٣,٨0٩ ممتلكات و آالت و معدات

2٦0,0٤٦ ٧1٩,٦٦5 51٧,5٨٦ 5٨٤,٨21 مجموع الموجودات

1٤1,٩0٦ 25٤,٦0٩ ٣٤٨,01٦ ٤٧1,٦0٧ مجموع المطلوبات

1٩0,٤55 ٦٨٧,٨٩٩ ٦٧٧,101 1,2٤٤,٧٤٩ اإليرادات

12,٣2٧ 120,1٤0 5٨,٧02 ٤٣,٤2٨ الربح من العمليات

يعود السبب الرئيسي إلنخفاض إيرادات قطاع الصناعات الكهربائية إلى إنخفاض الطلب من ِقبل بعض العمالء الرئيسين، بينما 
إنخفضت إيرادات قطاع الصناعات المعدنية نظراً إلنخفاض أسعار البيع. ارتفعت إيرادات قطاعي الصناعات الخرسانية والخشبية نظراً 

لزيادة الكميات المباعة.

يوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات من السوق المحلي واألسواق الخارجية لعامي 2015م و201٤م:
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فروقات النتائج التشغيلية  •
يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام 2015م مقارنة مع عام 201٤م )بآالف الرياالت السعودية(:

تم تعديل ربحية السهم من صافي الربح خالل عام 201٤م ليعكس الزيادة في عدد األسهم من 50 مليون إلى ٦0 مليون سهم.  *

يوضح الجدول التالي ملخص لقائمة التدفقات النقدية لعامي 2015 م و201٤ م )بآالف الرياالت السعودية(:

إنخفض مجمل الربح بنسبة 25,1% من ٣٩٤,0 مليون ريال سعودي عام 201٤م إلى 2٩5,1 مليون ريال سعودي عام 2015م، ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى إنخفاض اإليرادات من 2٨00,2 مليون ريال سعودي عام 201٤م إلى 2٤0٣,٩ مليون ريال سعودي عام 2015م، باإلضافة إلى 

إنخفاض هامش الربح مقارنة مع عام 201٤م. 
إنخفض الربح من العمليات بنسبة ٤٣,٧% من 220,0 مليون ريال سعودي عام 201٤م إلى 12٣,٨ مليون ريال سعودي عام 2015م ويعود 

ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح.
إنخفض صافي الربح من 1٧٦,٤ مليون ريال سعودي عام 201٤م الى ٨٨.1 مليون ريال سعودي عام 2015م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى 

إنخفاض الربح من العمليات.

التغير بين الفترتين
البيــــان 2015 2014

المبلغ  النسبة (%) 

)25,1( )٩٨,٨٨1( ٣٩٤,0٣2 2٩5,151 مجمل الربح

)٤٣,٧( )٩٦,21٨( 220,0٤٨ 12٣,٨٣0 الربح من العمليات

)50,0( )٨٨,٣0٩( 1٧٦,٤55 ٨٨,1٤٦ صافي الربح

2014 2015 البيـــــــان

%٨,5 %٤,٦ العائد على مجموع الموجودات

%1٤,٤ )%1٤,1( معدل نمو / )إنخفاض( اإليرادات

%٦,٣ %٣,٧ العائد على اإليرادات

%2٣,2 %11,5 العائد على حقوق المساهمين

%٤,٩ )%50,0( معدل نمو / )إنخفاض( صافي األرباح
*2,٩٤ 1,٤٧ ربحية السهم من صافي الربح - ريال

2014 2015 البيــــــــــان

1٨5,2٦٣ 22٧,٧2٧ صافي النقد من عمليات التشغيل

)11٧,15٦( )٤٤,2٧٨( صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

)5٨,100( )1٦5,٦0٦( صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

10,00٧ 1٧,٨٤٣ صافي التغير في النقد وما في حكمه

 52,٣٣٧  ٦1,٤٤٧ نقد وما في حكمه،  1 يناير 

 )٨٩٧(  )5,٣1٩( تسويات عملة

 ٦1,٤٤٧  ٧٣,٩٧1 نقد وما في حكمه،  ٣1 ديسمبر
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تمثل الزكاة وضريبة الدخل بالمبالغ المستحقة عن المجموعة كما في٣1 ديسمبر 2015م و201٤ م.   *

تمثل المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كما في ٣1 ديسمبر 2015م و201٤ م.  **

إستثمارات وإحتياطيات موظفي الشركة  •
لم تقم الشركة بعمل أية استثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح االحتيــاطيات التي أنشأت لمصــلحة موظفي الشركة كما في 

٣1 ديسمبر 201٤م و 201٣م )بآالف الرياالت السعودية(:

201٤ 201٥ البيان

٣,٧٤٣ ٤,0٣1 مخصص تعويض نهاية الخدمة

٤,٣2٩ ٣,502 مخصص مكافآت 

املديونية اإلجمالية للمجموعة  •

متويل قصري األجل 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 ألمر وضمانات من  الشركة وشركاتها التابعة.

متويل متوسط األجل ب. 
حصلت المجموعة على تسهيالت بنكية إسالمية متوسطة األجل من بنوك محلية لتمويل توسعاتها الرأسمالية واإلستحواذ على 
شركة إنماء للمنصات المحدودة. تخضع هذه التسهيالت لنسب مرابحة تتماشى مع المعدالت التجارية السائدة. بلغ الرصيد القائم 

كما في ٣1 ديسمبر2015م مبلغ 5٩,1 مليون ريال سعودي متضمنا الجزء المتداول والبالغ 1٩,٤ مليون ريال سعودي.  إن هذا التمويل 
مضمون بسندات ألمر وضمانات من الشركة وشركاتها التابعة.

متويل طويل األجل ج. 
حصلت شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة وشركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة على تمويل طويل 

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

املدفوعات النظامية املستحقة  •
يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة لعامي 2015م و201٤م )بآالف الرياالت السعودية (:

20152014الجهة

1٧,5٣01٧,٧0٣الزكاة *
٣1٨)٧٦٦(الضريبة *

٦25٧0٣المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية **
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يوضح الجدول التالي إجمالي التمويل المستغل من قبل المجموعة لعامي 2015 م و201٤ م )بآالف الرياالت السعودية(:

2014 2015 نوع التمويل

5٩٩,0٤5 5٤٦,252 تمويل قصير األجل

٩٦,٦٣0 5٩,1٣0 تمويل متوسط األجل

٣1,500 2٤,٧50 تمويل طويل األجل

٧2٧,1٧5 ٦٣0,1٣2 إجمالي التمويل

يوضــح الجــدول التالي تصـــنيف إجمــالي التمـويل المستغـــل من ِقبل المجمـــوعة كأقســـاط متـــداولة و غيـــر متــداولة لعام 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(:

يوضح الجدول التالي التمويل المستخدم حسب قطاعات األعمال لعام 2015م )بآالف الرياالت السعودية(:

يوضح الجدول التالي حركة التمويل للمجموعة خالل العام 2015م )بآالف الرياالت السعودية(:

المجموع أقساط غير متداولة أقساط متداولة التمويل

5٤٦,252 - 5٤٦,252 تمويل قصير االجل

5٩,1٣0 ٣٩,٧12 1٩,٤1٨ تمويل متوسط األجل

2٤,٧50 1٤,000 10,٧50 تمويل طويل األجل

٦٣0,1٣2 5٣,٧12 5٧٦,٤20 أجمالي التمويل

المجموع تمويل طويل االجل تمويل متوسط االجل تمويل قصير االجل القطاع

22٨,٩5٨ - 10,5٩٨ 21٨,٣٦0 قطاع الصناعات الكهربائية

20٦,012 - ٤1,512 1٦٤,500 قطاع الصناعات الخشبية

1٣٣,٨٩0 - - 1٣٣,٨٩0 قطاع الصناعات المعدنية

٦1,2٧2 2٤,٧50 ٧,020 2٩,502 قطاع الصناعات الخرسانية

٦٣0,1٣2 2٤,٧50 5٩,1٣0 5٤٦,252 المجموع

الرصيد التمويل المسدد الرصيد االفتتاحي  التمويل المستخدم  البيـــــان

5٤٦,252 )1,5٦٤,٤٩٦( 1,511,٧0٣ 5٩٩,0٤5 تمويل قصير االجل

5٩,1٣0 )٤0,٧٦2( ٣,2٦2 ٩٦,٦٣0 تمويل متوسط االجل

2٤,٧50 )15,000( ٨,250 ٣1,500 تمويل طويل االجل 

٦٣0,1٣2 )1,٦20,25٨( 1,52٣,215 ٧2٧,1٧5 المجموع

1٣شركة بوان
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يوضح الجدول التالي حركة التمويل قصير األجل للمجموعة والجهات المانحة خالل العام 2015 م )بآالف الرياالت السعودية(:

يوضح الجدول التالي التمويل متوسط األجل للمجموعة لعام 2015 م )بآالف الرياالت السعودية(:

 المبلغ المستحق فينوع التمويل الجهة المانحة
31 / 12 / 2014 م

 التمويل
الرصيد فيالتمويل المسدد المستخدم

31 / 12 / 2015 م

البنك السعودي البريطاني، 
البنك السعودي الفرنسي، 

بنك البالد، 
البنك االهلي التجاري، 

البنك السعودي لالستثمار،
بنك الرياض، 

مجموعة سامبا

بيع اجل،  تيسير 
اسالمي، تورق 

اسالمي، مرابحة
5٩٩,0٤51,511,٧0٣)1,5٦٤,٤٩٦(5٤٦,252

يوضح الجدول التالي التمويل طويل األجل للمجموعة لعام 2015 م )بآالف الرياالت السعودية(:

المسدد حتىمدة التمويلاصل التمويلنوع التمويلالجهة المانحة
31 / 12 / 2015م

  الرصيد  المتبقي
31 / 12 / 2015م

1٤,0001٩,٧50سبع سنوات واربعة أشهر٣٣,٧50تمويل حكوميصندوق التنمية الصناعية السعودي

٣٩,5005,000ست سنوات وشهرين٤٤,500تمويل حكوميصندوق التنمية الصناعية السعودي

٧٨,2505٣,5002٤,٧50المجموع

المسدد حتىمدة التمويلاصل التمويلنوع التمويلالجهة المانحة
31 / 12 / 2015م 

  الرصيد  المتبقي
31 / 12 / 2015م

البنك السعودي لالستثمار،

البنك السعودي الفرنسي،

البنك السعودي البريطاني، 

بنك الرياض

-50,000ثالث سنوات50,000مرابحة

-٣٩,٧00سنتان ونصف٣٩,٧00تورق اسالمي

٤1,512-خمس سنوات٤1,512مرابحة

5,٤2٤٤,5٧٦ثالث سنوات10,000تورق اسالمي

٣,0٩٧1,10٣ثالث سنوات٤,200مرابحة

11,5٤2٤,10٨ثالث سنوات15,٦50مرابحة

٤٣٦155ثالث سنوات5٩1مرابحة

55٦1٦1ثالث سنوات٧1٧مرابحة

1051٨٦ثالث سنوات2٩1مرابحة

1٧120٦ثالث سنوات٣٧٧مرابحة

٦5٣٧٨٤ثالث سنوات1٤٣٧مرابحة

٦٧٦٧ثالث سنوات1٣٤مرابحة

٩٤250ثالث سنوات٣٤٤مرابحة

٦,022-ثالث سنوات٦,022تورق اسالمي

111,٨٤55٩,1٣0 1٧0,٩٧5المجموع
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إيضاح تبويب أرقام املقارنة  •
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة من عام 201٤م لكي تتناسب مع عرض السنة الحالية.

إيضاح اإلختالف عن املعايري احملاسبية  •
ال يوجد أية إختالفات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة القوائم المالية 

للشركة.

أنشطة األسهم وأدوات الدين  •
ال توجد أية أدوات دين قـابلة للتحــويل إلى أسهــم أو أية أوراق مالية تعــاقدية أو مذكــرات أو حق اكــتتاب أو حقــوق مشــابهه أصــدرتها 
أو منحتها الشركة أو أي من شركاتها التابعة خالل عام 2015م، كذلك ال يوجد اي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات 
دين قابلة لإلسترداد 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 األسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات التابعة  •

شركة بوان للصناعات الهندسية 
يتكون رأس مال شركة بوان للصناعات الهندسية من 500,000 حصة نقدية  قيمة الحصة الواحدة 100 ريال سعودي وتمتلك شركة بوان 

كامل الحصص والتي تمثل 100% من رأسمال الشركة البالغ  50,000,000 ريال سعودي  وال توجد أدوات دين صادرة منها.

شركة بوان للصناعات اخلشبية
يتكون رأس مال شركة بوان للصناعات الخشبية  من 500,000 حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة 100 ريال سعودي وتمتلك شركة بوان 

٤٧5,000  حصة تمثل ٩5% من رأسمال الشركة البالغ  50,000,000 ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة منها.   

الشركة املتحدة للمنتجات اخلشبية واملعدنية احملدودة
يتكون رأس مال الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة من 25,٦٨0 حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة 1000 ريال 

سعودي وتمتلك شركة بوان 2٤,٣٩٦ حصة تمثل ٩5% من رأسمال الشركة البالغ  25,٦٨0,000 ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة 
منها.

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

كامل الحصص والتي تمثل 100% من رأسمال الشركة البالغ  50,000,000 ريال سعودي وال توجد أدوات دين منها.

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 5,٦٧5 حصة والتي تمثل 5٦,٧5% من رأسمال الشركة الذي يبلغ 5,000,000 ريال سعودي  وال توجد أدوات دين صادرة منها.

خطة الشركة لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية  •
قامت إدارة الشركة بإعداد خطة للتحول من معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى معايير 

المحاسبة الدولية، والتي تهدف إلى التأكد من أن عمليـة التحـول تتـم بكفـاءة ويسـر بحيـث تضمن في نهاية المطاف التحـول الكامـل 
مـن اإلطـار المحاسـبي الحالـي الـذي تحكمـه معاييـر المحاسـبة السـعودية الـى معاييـر المحاسـبة الدوليـة )IFRS( طبقـا لنسـختها 
المعتمـدة مـن ِقبل الهيئـة السـعودية للمحاسـبين القانونييـن وذلـك عنـد إعـداد القوائـم الماليـة للشـركة عـن الفتـرات الماليـة 

التـي تبـدأ مـن أول ينايـر 201٧م.
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الشركات التابعة  .٣

تمتلك بوان عدداً من الشركات التابعة بنسب مختلفة وفيما يلي استعراض لشركاتها التابعة ونسبة الملكية والنشاط األساسي 
لكل شركة :

نسبة ملكية بوان رأس المال الشركات التابعة

%100 50,000,000 شركة بوان للصناعات المعدنية

%100 50,000,000 شركة بوان للصناعات الهندسية

%٩5 50,000,000 شركة بوان للصناعات الخشبية

%٩5 25,٦٨0,000 الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة

%5٦,٧5 5,000,000 شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة

أنشطة وإسرتاتيجية الشركة  .2

بــوان هــي شــركة مساهمة عـــامة سجــلت في المملكة العـــربيــة السعــودية في السجــل التجــاري تحــت رقــم 10100٣٣0٣2 بتــاريـخ 
٩ شـوال 1٤00هـ المـوافق 20 أغسطس 1٩٨0م . يبلغ رأســمال الشــركة ٦00 مليون ريـال سعــودي مقسم إلى ٦0 مليون سهــم قيمـة كل 

سهـم 10 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 اآلثار السلبية للتقلبات االقتصادية وانعكاساتها، وستستمر بوان في سعيها المتواصل في اإلستثمار في 
نشاطات صناعية أخرى مساندة في القطاعين الصناعي واإلنشائي واستكمااًل ألنشطتها الحالية للحصول على أفضل مستويات التنوع 

اإلقتصادي واإلستثماري وتوزيع المخاطر.

تهدف استراتيجية شركة بوان إلى:
تعزيز نطاق المنتجات الحالية للمجموعة 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   .٣

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

اإلستثمار في منتجات جديدة لتعزيز قيمة الشركة واإلستفادة من مزايا بوان التنافسية استكمااًل للمعروض من منتجاتها.  .5

تتضمن خطة التحول اإلجراءات الرئيسة اآلتية:
اعداد مقترح لخطة التحول وعرضه على لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي لدراسته وإعتماده، ومن ثم رفعه لإلعتماد من    •  

قبل مجلس اإلدارة.  
الحصـول علـى تصور كامل للمعاييـر الدوليـة المعتمـدة مـن ِقبل الهيئـة السـعودية للمحاسـبين القانونييـن وكذلـك   •  

المعاييـر الدوليــة.   
تحديــد المعاييــر المرتبطــة بنشــاط الشــركة والحصــول علــى فهــم أكبر بمتطلبــات القيــاس واإلفصــاح.  •  

تحديد أي تعديالت قد تكون مطلوبة في األنظمة المحاسبية بالشركة للوفاء بمتطلبات القياس واإلفصــاح.  •  
التواصـل مـع مراجـع الحسـابات أو المكاتـب اإلستشـارية إلبداء الرأي حـول النتائـج التـي تـم التوصـل اليهـا .  •  

عـرض التطـورات الجوهرية أول بـأول علـى لجنـة المراجعـة والرئيـس التنفيـذي ومجلس اإلدارة.  •  
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شركة بوان للصناعات املعدنية
هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ 12 / 0٨ / 1٤1٦هــ في 

المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي، ويتكون نشاطها 
األساسي من إنتاج وثني وتشكيل حديد التسليح وتقطيع لفات حديد التسليح، شبك حديد التسليح، 
مجاري كابالت حديدية وتقطيع لفات الصاج وتقطيع لفات قضبان مسطحة، وتغليف حديد التسليح 

باألبوكسي، والعربات اليدوية واألبواب الحديدية ومنتجات األلمنيوم.
تمتلك الشركة عدة مصانع منتشرة في المناطق الرئيسية في المملكة وهي الرياض وجدة والدمام. 

كما لدى شركة بوان للصناعات المعدنية الشركات التابعة التالية:

شركة بوان للمقاوالت وتشييد البناء )"بي سي بي سي"(، شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الرياض   .1
وهي شركة متخصصة في أعمال المقاوالت العامة للمباني مملوكة فعليًا بنسبة %100.

شركة بوان للصناعات المعدنية أس بي سي، شركة الشخص الواحد، مقرها مملكة البحرين مملوكة   .2
بنسبة 100%. خالل العام 2015م لم تمارس الشركة أية نشاطات تجارية كما لم يتم اإلنتهاء من 

إجراءات التصفية المتعلقة بها. تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون هناك أي تأثير جوهري على المجموعة ناتجًا 
عن إجراءات التصفية.

شركة بوان للصناعات الهندسية   
هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ 2٩ / 0٨ / 1٤٣1هـ  في 

المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي، ويتكون نشاطها 
األساسي من صناعة وتطوير المحوالت والمحطات والقواطع الكهربائية وتسويق وتوزيع هذه المنتجات 

داخل وخارج المملكة العربية السعودية. تمتلك شركة بوان للصناعات الهندسية الشركات التالية:

الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية - السعودية )"يوتيك - السعودية"(، مملوكة بنسبة ٨5,5%،   .1
متخصصة في تصنيع وإنتاج محوالت التوزيع الكهربائية المغمورة بالزيت بطاقة تصل الى ٣150 ك 
ف أ وجهد مرتفع يصل الى ٣٦ ك ف. كما تمتلك يوتيك - السعودية الشركة المتحدة للمحوالت 

الكهربائية - سوريا )"يوتيك - سوريا"( بنسبة ٩0% والشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية - الجزائر 
)"يوتيك - الجزائر"(، مملوكة بنسبة ٤٩%، والتي الزالت في طور اإلنشاء وهي شركة متخصصة في 

صناعة المحوالت الكهربائية بمختلف أنواعها وطاقاتها ومحطات التوزيع الكهربائية ولوحات التوزيع 
ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وصناعة القواطع واألسالك والكوابل الكهربائية ذات الجهد 

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

الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية - السعودية )"يو إس إس جي"(، مملوكة   .2
بنسبة ٨5,5%، وهي شركة متخصصة في صناعة وإنتاج محطات التوزيع الكهربائية ولوحات توزيع 

الجهد المنخفض وقواطع الجهد المتوسط.
شركة بوان الكهربائية المحدودة - السعودية، مملوكة فعليًا بنسبة 100%، وهي شركة متخصصة في   .٣

صناعة وإنتاج اللوحات الكهربائية والقواطع الكهربائية واألسالك والكابالت.
شركة بوان لألعمال الميكانيكية المحدودة - السعودية، وهي شركة مملوكة فعليًا بنسبة 100%، وهي   .٤

شركة متخصصة في مقاوالت اإلنشاءات واألعمال العامة والمولدات الكهربائية.
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شركة بوان للصناعات اخلشبية  
هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومقيدة بالسجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ 25 / 0٦ / 1٤1٣هـ في المملكة 

العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون )50,000,000( 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 وخارجها لخدمة عمالئها إذ أنها تملك مصانع 
موزعة على مناطق جغرافية متنوعة بالمملكة منها الدمام وجدة والجبيل وينبع ورابغ. كما تمتلك 

شركة بوان للصناعات الخشبية الشركات  التابعة التالية:

شركة إنماء للمنصات المحدودة وهي شركة ذات مسئولية محدودة، مملوكة فعليًا بنسبة 100%، تم   .1
اإلستحواذ عليها خالل عام 201٤م وهي متخصصة في صناعة وإنتاج المنصات الخشبية.

مؤسسة الراية ألعمال النجارة )دولة اإلمارات العربية المتحدة( وهي مؤسسة فردية، مملوكة بنسبة   .2
100%، يتركز نشاطها في صناعة المنصات النقالة الخشبية وصناعة الصناديق واألوعية الخشبية.

شركة الراية ألعمال النجارة )دولة الكويت( وهي شركة ذات مسئولية محدودة، مملوكة فعليًا   .٣
بنسبة 100%، متخصصة في صناعة المنصات النقالة الخشبية وصناعة الصناديق واألوعية الخشبية.

الشركة املتحدة للمنتجات اخلشبية واملعدنية احملدودة  
هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ 02 / 05 / 1٤0٩هـ في 

المملكــة العــربية السعـودية ويبــلغ رأس مــالها خمســــة وعشــرين مليــونا وستــمائة وثمــانيـن ألف 
)25,٦٨0,000( ريال سعودي، ويتكون نشاطها األساسي من إنتاج مواد التعبئة والتغليف الخشبية، والمنتجات 

الخشبية المغطاة بالفورمايكا، واألبلكاش المطلي بطبقة رقيقة، واأللواح المغطاة بالديكور والميالمين 
واإلطارات المعدنية، جلفنة المعادن، وتسويق وتوزيع هذه المنتجات داخل وخارج المملكة العربية 

السعودية.
تم تغيير اسم الشركة في عام 2015م ليصبح "الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية 

المحدودة" عوضًا عن "الشركة المتحدة لمنتجات األخشاب المحدودة".

شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة
هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الخبر بتاريخ 2٦ / 11 / 1٤٣0هـ في 

المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي، ويتكون نشاطها 
األساسي من تطوير المنتجات مسبقة الصنع ومسبقة اإلجهاد التي تستخدم في المباني والخرسانة 

الجاهزة.
تمتلك شركة بناء القابضة الشركات التابعة التالية:

شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة، مملوكة بنسبة ٩٣,2%، وهي شركة متخصصة   .1
بصنع المنتجات الخرسانية مسبقة الصنع.

شركة بناء للخرسانة الجاهزة، مملوكة فعليًا بنسبة 100%، وهي شركة متخصصة في صناعة وإنتاج   .2
الخرسانة الجاهزة.

شركة النقليات األهلية المحدودة )األهلية للنقليات(، مملوكة فعليًا بنسبة 100%، وهي شركة   .٣
متخصصة في أعمال النقليات وشاحنات النقل.

شركة المباني الشاملة للمقاوالت، مملوكة فعليًا بنسبة 100%، وهي شركة متخصصة في أعمال   .٤
المقاوالت العامة للمباني.
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التطورات اجلوهرية خالل عـام 2015م  .٤

إن أهم التطورات الجوهرية التي تمت خالل عام 2015م بشركة بوان وشركاتها التابعة تتلخص فيما يلي:

شركة بوان

زيادة رأس املال
أوصى  مجـلس إدارة الشــركة بتاريخ 2٩ / 0٧ / 2015م إلى الجمعـية العــامة بزيـادة رأسمــال الشـــركة من 500 مليون ريال سعــودي إلى 

ل من خالل األرباح المبقاة. تم  ٦00 مليون ريال سعودي من خالل إصدار سهم منحة للمساهمين عن كل خمسة أسهم قائمة تُحوَّ
اإلنتهاء من كافة اإلجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس المال خالل العام 2015م.

استقالة الرئيس التنفيذي
خالل العام 2015م قام مجلس اإلدارة بالموافقة على قبول استقالة المهندس/ سليمان عايش أبو لحية من منصب الرئيس 

التنفيذي للشركة وذلك نظراَ ألسباب شخصية، حيث انتهت فترة عمله بالشركة بتاريخ 01 / 01 / 201٦م، وقد وافق مجلس اإلدارة على 
تكليف األستاذ/ عبد الرحمن بن ابراهيم المديميغ رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا للشركة باإلضافة إلى مهامه كنائب الرئيس لتطوير األعمال 
وذلك اعتباراً من 01 /  01 /  201٦م. حيث تقدم المجلس بخالص شكره وتقديره للمهندس/ سليمان عايش أبو لحية لجهوده المخلصة 

واألداء المتميز الذي حققته الشركة خالل فترة إدارته. 

قطاع الصناعات اخلشبية 
لغايات دعم نشاط وتنمية أعمال شركة بوان للصناعات الخشبية، قرر الشركاء بتاريخ 1٨ / 0٣ / 2015م زيادة رأس مال شركة بوان 

للصناعات الخشبية من 2٦,٨00,000 ريال سعودي إلى 50,000,000 ريال سعودي من خالل التحويل من حساب األرباح المبقاة. 

قطاع الصناعات الكهربائية
قامت الشــركة المتحــدة لتقنية المحــطات والقواطع الكهــربائية بتاريخ 2٧ / 0٨ / 2015م بالتـــوقيع على إتفـــاقية توريد محــطات   •
كهربائية للشركة السعودية للكهرباء بقيمة 1٧٧ مليون ريال سعودي، حيث ستقوم بموجب هذه اإلتفاقية بالتوريد ابتداًء من 
الربع األول للعام 201٦م وحتى نهاية العام 201٦م. إن مدة هذه اإلتفاقية هي سنة ميالدية واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين 

لفترة أو فترات مماثلة، مع العلم أن اتفاقية الشراء اختيارية للشركة السعودية للكهرباء وملزمة للشركة المتحدة لتقنية 
المحطات والقواطع الكهربائية.

قامت الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية بتاريخ 2٧ / 0٨ / 2015م بالتوقيع على إتفاقية توريد محوالت كهربائية للشركة   •
السعودية للكهرباء بقيمة 225 مليون ريال سعودي، حيث ستقوم بموجب هذه اإلتفاقية بالتوريد ابتداًء من الربع األول للعام 
201٦م وحتى نهاية العام 201٦م. إن مدة هذه اإلتفاقية هي سنة ميالدية واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين لفترة أو فترات 

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

قطاع الصناعات اخلرسانية
لغايات دعم نشاط وتنمية أعمال شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة، قرر الشركاء بتاريخ 2٦ / 01 / 2015م زيادة رأس مال 

شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة من 1٣,250،000 ريال سعودي إلى 1٩,250,000 ريال سعودي من خالل التحويل من حساب 
مساهمات الشركاء المتاح الذي سبق أن تم تمويله ذاتيًا منهم.
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5.   التعامالت مع اجلهات / األطراف ذات العالقة

المبيعات التي تمت خالل عام 2015م والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها: أ. 

عضو مجلس اإلدارة الطرف الثانيالطرف األولم
ذو العالقة

 طبيعة
مدة  اإلتفاقيةتاريخ االتفاقياتاالتفاقيات

قيمة التعامل
 بآالف الرياالت)

(السعودية

1
شركة بوان 

للصناعات 
المعدنية

شركة مصدر
لمواد البناء

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ 
الموافق 01 / 01 / 2012م

سنة
٨٨٨2٩,2وتجدد تلقائيًا

شركة الفوزان
لمواد البناء

األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ 
الموافق 01 / 01 / 2012م 

سنة
٩0٤٨5,٣وتجدد تلقائيًا

شركة المهيدب 
بيع وتقديم األستاذ/ عصام المهيدبللمقاوالت المحدودة

خدمات تجارية
0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ 

الموافق 01 / 01 / 2012م
سنة

٦2٧2,٩وتجدد تلقائيًا

شركة الفوزان 
للمعادن

األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ 
الموافق 01 / 01 / 2012م

سنة
1٨,5وتجدد تلقائيًا

2
شركة بوان 

للصناعات 
الخشبية

شركة الفوزان
لمواد البناء

األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ 
الموافق 01 / 01 / 2012م

سنة
1٧2٩٤,٨وتجدد تلقائيًا

شركة الفوزان
للعدد واألدوات

األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ 
الموافق 01 / 01 / 2012م

سنة
1٨٦,٧وتجدد تلقائيًا

شركة مصدر
لمواد البناء

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ 
الموافق 01 / 01 / 2012م

سنة
1112,2وتجدد تلقائيًا

٣

الشركة 
المتحدة 

للمنتجات 
الخشبية 

والمعدنية 
المحدودة

شركة الفوزان
لمواد البناء

األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ 
الموافق 01 / 01 / 2012م

سنة
2٧,1وتجدد تلقائيًا

شركة مصدر
لمواد البناء

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ 
الموافق 01 / 01 / 2012م

سنة
5٦٣,٣وتجدد تلقائيًا

٤

شركة مصنع 
بناء للمنتجات 

الخرسانية 
المتقدمة

شركة المهيدب 
بيع وتقديم األستاذ/ عصام المهيدبللمقاوالت المحدودة

خدمات تجارية
2٦ / 01 / 1٤٣٣هـ 

الموافق  01 / 01 / 2011م 
سنة

٨12,٣وتجدد تلقائيًا

شركة عبد القادر 
المهيدب وأوالده

األستاذ/ عصام المهيدب
الدكتور/ فؤاد الصالح

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

2٦ / 01 / 1٤٣٣هـ 
الموافق  01 / 01 / 2011م 

سنة
5٧20,٨وتجدد تلقائيًا

5

شركة بناء 
لإلستثمارات 

الصناعية 
القابضة

شركة نساج
للتطوير العقاري

األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

تقديم منتجات 
خرسانية

1٦ / 10 / 1٤٣٦هـ 
الموافق  01 / 0٨ / 2015م 

2٩ / 11 / 1٤٣٧هـ 
الموافق

 01 / 0٩ / 201٦م 
2٤٣0٨,٦
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المشتريات التي تمت خالل عام 2015م والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها: ب. 

عضو مجلس اإلدارةالطرف الثانيالطرف األولم
ذو العالقة

 طبيعة
مدة  اإلتفاقيةتاريخ االتفاقياتاالتفاقيات

قيمة التعامل
 (بآالف الرياالت

السعودية)

1
شركة بوان 

للصناعات 
المعدنية

شركة مصدر
لمواد البناء 

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ
الموافق 01 / 01 / 2012م 

سنة
1٣٤,1 وتجدد تلقائيًا

شركة الفوزان
لمواد البناء

األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ
الموافق 01 / 01 / 2012م 

سنة
٦٤,5 وتجدد تلقائيًا

شركة الفوزان 
للمعادن

األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ
الموافق 01 / 01 / 2012م 

سنة
10,1 وتجدد تلقائيًا

2
شركة بوان 

للصناعات 
الخشبية

شركة الفوزان
لمواد البناء

األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ
الموافق 01 / 01 / 2012م 

سنة
12٦1,٣وتجدد تلقائيًا

شركة الفوزان 
للمعادن

األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ
الموافق 01 / 01 / 2012م 

سنة
1٤٣,٨ وتجدد تلقائيًا

شركة مصدر
لمواد البناء

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ
الموافق 01 / 01 / 2012م 

سنة
1050,٣ وتجدد تلقائيًا

٣

الشركة 
المتحدة 

للمنتجات 
الخشبية 

والمعدنية 
المحدودة

شركة الوزان
للعدد واألدوات 

األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ
الموافق 01 / 01 / 2012م 

سنة
٤٩,5 وتجدد تلقائيًا

شركة مصدر
لمواد البناء

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ
الموافق 01 / 01 / 2012م 

سنة
٤5٨,٦ وتجدد تلقائيًا

الشركة ٤
المتحدة 

للمحوالت 
الكهربائية

الشركة المتحدة 
للصناعات 
الكهربائية 
المحدودة

األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ عصام المهيدب

األستاذ/ فوزان الفوزان

اتفاقية تعاون 
تجاري

0٧ / 02 / 1٤٣٣هـ
الموافق 01 / 01 / 2012م 

سنة
٤0٤٦٩,٧وتجدد تلقائيًا

بلوم لإلستثمار شركة بوان5
السعودية

األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ عصام المهيدب

إدارة محفظة 
إستثمارية

2٨ / 12 / 1٤٣5هـ 
5,٦غير محدد المدةالموافق 22 / 10 / 201٤م 
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تمت الموافقــة من قبل الجمعية العامة للشــركة المنعقدة بتاريخ 2٤ / 05 / 2015م على جميع العقود المذكــورة أعاله والترخيص 
لهذه التعامالت حتى ٣1 / 12 / 2015م.

وإشارة إلى العقود واالتفاقيات الواردة في الجداول أعالة فإن إدارة الشركة تؤكد على أن هذه االتفاقيات تقـوم على أسس تجـارية دون 
أي شــروط تفضــيـلية بما يحقق مصلحــة الشــركة والمساهمين. كما تؤكــد الشــركة وأعضاء مجــلس إدارتها تقيدهم بالمادتين 

)٦٩( و )٧0( من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وبتعليمات المادة )1٨( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 
هيئة السوق المالية، والتصويت على جميع العقود مع األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة العادية.

الزكاة وضريبة الدخل
تخضــع المجموعة ألنظمــة مصلحــة الزكاة والدخــل في المملكــة العربية السعـودية.  تقوم كل من الشــركة والشــركات التـــابعة 
لها المملوكة فعليًا بنسبة 100% بتقديم إقراراتها الزكوية على أســاس ُمجمع. أما باقي الشــركات التــابعة للمجموعة فتقوم 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 بالشريك األجنبي في الشركات 

التابعة لقطاع الصناعات الكهربائية.
وفيما يلي جدول يوضح مبلغ الزكاة وضريبة الدخل التي تم سدادها خالل األعوام 2015 م و201٤ م:

المشتريات ورسوم اإلمتياز التي تمت خالل العام 2015م والتي ال يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها: ج. 

مدة  اإلتفاقيةتاريخ االتفاقياتطبيعة االتفاقياتالطرف الثانيالطرف األولم
قيمة التعامل
 (بآالف الرياالت

السعودية)

الشركة المتحدة 1
للمحوالت الكهربائية

شركة ويلسون ترانسفورمرز 
05 / 05 / 1٤٣2هـرسوم إمتيازللمحوالت بي تي واي ليمتد

الموافق 0٩ / 0٤ / 2011م
02 / 0٧ / 1٤٣٧هـ

1٦52,2الموافق 0٩ / 0٤ / 201٦م 

2
شركة مصنع بناء 

للمنتجات الخرسانية 
المتقدمة

بيع وتقديمشركة الفارس للتجارة
خدمات تجارية

2٦ / 01 / 1٤٣٣هـ 
الموافق 01 / 01 / 2011م

سنة
5٣٤,5وتجدد تلقائيًا

بيع وتقديمشركة الفارس للنقليات
خدمات تجارية

2٦ / 01 / 1٤٣٣هـ 
الموافق 01 / 01 / 2011م

سنة
٧٨٧,٩وتجدد تلقائيًا

2014م2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

)٧,٨50()٧,٧5٦(زكاة
)5,1٣1()1,٨٤٩(ضريبة دخل

قامت الشركة بتقديم إقرارتها الزكوية ودفع الزكاة المستحقة بموجبها لألعوام حتى 201٤م واستلمت الشهادات الزكوية المقيدة. 
استــلمت الشركة الربوط النهــائية حتى العــام 200٩م والتي اظهرت التزام إضـــافي للزكاة بمبلغ ٨,٣ مــليون ريال سعــودي لالعـــوام 
من 200٦م إلى 200٩م. قدمت الشركة إعتراضا على الربوط وبناًء عليه إستلمت الربوط المعدلة لألعوام من 200٦م إلى 200٩م خالل عام 
2015م والتي أظهرت إلتزام إضافي للزكاة بمبلغ ٤,٣ مليون ريال سعودي عوضًا عن ٨,٣ مليون ريال سعودي. قدمت الشركة إعتراضًا 

على الربوط المعدلة. ال تزال الربوط النهائية لألعوام من 2010م الى 201٤م قيد المراجعة لدى مصلحة الزكاة وضريبة الدخل.
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التوقعات املستقبلية واخملاطر التي تواجهها الشركة  .٦
وشركاتها التابعة  

التوقعات املستقبلية للشركة وشركاتها التابعة
إرتفاع أسعار الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء: في ظل إرتفاع تعرفة أسعار الطاقة والكهرباء والمياه فذلك من شأنه التأثير   •

على إجمالي التكاليف للشركة بمبلغ يُقدر 12,5 مليون ريال سعودي وسيظهر هذا األثر في نتائج أعمال الشركة المالية عام 201٦م. 
وستستمر الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التي تقضي برفع كفاءة أعمالها وترشيد اإلنفاق للحد من هذا األثر على ربحية الشركة.

تحسين كفاءة خطوط اإلنتاج مما قد يترتب على هذا التحسين آثار إيجابية كالتخفيض في التكاليف وزيادة الطاقة اإلنتاجية.   •
إضافة خدمات صناعية وهندسية في قطاع الصناعات الكهربائية وتقديم الخدمات واإلستشارات والتركيبات الفنية المتعلقة بها   •

والتي من شأنها فتح أسواق جديدة باإلضافة لزيادة حجم اإليرادات.
التخطيط لزيادة خطوط اإلنتاج في قطاع الصناعات الخرسانية في كٍل من الدمام وجدة وذلك تماشيًا مع إستراتيجيات الشركة   •

التوسعية.
تواصل الشركة خططها في البحث عن فرص استثمارية لإلستحواذ على قطاعات وأنشطة متماشية مع إسترتيجيتها 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 بأعمال الشركة وشركاتها التابعة والتي يمكن إيجازها في الجدول التالي والذي يبين 

اإلجراءات التي اتخذتها الشركة في سبيل التقليل من هذه المخاطر:

إجراءات الشركة للتقليل من هذه المخاطرالمخاطرم

مخاطر التذبذب في 1
أسعار المواد الخام

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

وتقتصر في مخزونها على مشتريات متحفظة كضمان لسير أعمالها.

مخاظطر التقلبات في 2
أسعار العمالت

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

كذلك تشترط الشركة في حال تصدير أي من منتجاتها خارج المملكة العربية السعودية أن يكون دفع أثمان 
السلع المباعة بالدوالر األمريكي وذلك لتفادي أي مخاطر تقلب في أسعار العمالت إذ أن قيمة صرف الريال 

السعودي ثابتة أمام الدوالر األمريكي. 

اإلعتماد على عمالء ٣
رئيسيين

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

اإللتزام بنسب ٤
التوطين

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

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

المنافسة المحلية 5
والخارجية

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

توزع الشركة استخدامها للتسهيالت اإلئتمانية اإلسالمية على العديد من الجهات المانحة لهذه التسهيالت مخاطر اإلئتمان٦
لضمان استمرار توفير احتياجات الشركة اإلئتمانية وبأسعار منافسة.

اإلعتماد على موردين ٧
رئيسيين

تعمل الشركة على زيادة عدد الموردين األساسيين من المواد الخام من خالل إدارات المواد والمشتريات 
وقد وضعت الضوابط الفنية التي تضمن تأهيل موردين إضافيين مع المحافظة على مستويات الجودة العالية 
المعمول بها لدى الشركة من حيث كفاءة المواد واإللتزام 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 األسواق الحالية وذلك للتقليل من مخاطر إنحسار األوضاع اإلقليمية٨
بعض األسواق اإلقليمية نتيجة التقلبات السياسية واإلقتصادية واألمنية.
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إجراءات الشركة للتقليل من هذه المخاطرالمخاطرم

تغير تقنيات اإلنتاج٩
تتابع األقسام الفنية في الشركة تطور تقنيات اإلنتاج من خالل الحضور والمشاركة في المعارض العالمية 

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

تعطل بعض خطوط 10
اإلنتاج

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

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

تعمل الشركة على إنتاج وتخزين احتياطي لبعض منتجاتها ذات المواصفات المعتمدة  والمطلوبة في   •
أسواقها والبيع منها وتحديثها بشكل مستمر للوفاء بأية إلتزامات حال تعطل أي من خطوط اإلنتاج.
تعمل الشركة بنظام الصيانة الدورية لخطوط اإلنتاج الرئيسية مما يساعد على تفادي بعض األعطال   •

الروتينية.

تمتلك الشركة العديد من شاحنات النقل إضافة إلى قيامها بعقد إتفاقيات مع عدة شركات نقل للعمل على نقل المنتجات للعمالء11
شحن بضائعها إلى عمالئها في مختلف المناطق وبأسعار تنافسية.

كفاية التغطية 12
التأمينية

تقوم المجموعة بشكل متواصل بمراجعة الوثائق التأمينية الخاصة بها والتأكد من كفايتها وتحديثها بشكل 
مستمر.
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سياسة تـوزيع األربــاح  .7

يتم توزيع أرباح الشركة السنوية الصافية الموحدة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى والمخصصات 
واإلحتياطيات األخرى كالتالي:

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

للجمعية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة 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 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 2٤ / 05 / 2015م تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية 
للمساهمين مع تحديد تاريخ األحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها 

التوسعية واإلستثمارية. وبناًء عليه فقد أقر مجلس إدارة بوان توزيعات مالية خالل عام 2015م وفقًا لما يلي:

إجمالي التوزيع
(مليون ريال)

نصيب السهم
(ريال) تاريخ اإلعالن تاريخ االستحقاق تاريخ التوزيع الربع

25 0,5 02 / 02 / 2015م 05 / 02 / 2015م 25 / 02 / 2015م عن الربع الرابع من عام 201٤م

25 0,5 1٩ / 0٤ / 2015م 2٤ / 05 / 2015م 11 / 0٦ / 2015م عن الربع األول من عام 2015م

12,5 0,25 ٣0 / 0٧ / 2015م 0٦ / 0٨ / 2015م 2٦ / 0٨ / 2015م عن الربع الثاني من عام 2015م

12,5 0,25 20 / 10 / 2015م 22 / 10 / 2015م 0٨ / 11 / 2015م عن الربع الثالث من عام 2015م
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 ثانيًا:
هيكل ملكية الشركة

وجملس اإلدارة واللجـان التابعة
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هيكل امللكية بالشركة  .1

فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين المالكين بشكل مباشر ألكثر من 5% من رأسمال الشركة كما في ٣1 / 12 / 2015م:

وفيما يتعلق بملكية األسهم المباشرة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما في ٣1 / 12 / 2015 م، فإن الجدول التالي 
يوضح عدد األسهم المملوكة مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر:

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.

عند انتهاء فترة حـظر تعامــالت أعضـاء مجالس اإلدارات و كبــار التنفيذيين حسب قواعد التسجيل واإلدراج من هيئة السوق المالية سيقوم العضو فراج بن   **

منصور أبو اثنين باستكمال عملية شراء أسهم ضمان العضوية. كما أنه ال توجد أي ملكية أسهم تعود لكبار التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أدوات 
دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

نسبة الملكية المباشرة عدد األسهم اسم المساهم م

%2٦,٤٦ 15,٨٧٣,200 شركة عبد القادر المهيدب وأوالده 1

%25,5٣ 15,٣1٨,٨00 شركة الفوزان القابضة 2

%٩,10 5,٤٦0,000 شركة معالي القابضة ٣

عدد األسهم فيالمنصباالســـم
عدد األسهم فيالتغير01  / 01 / 2015م

31 / 12  / 2015م
1000-1000رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان *
1000-1000عضو المجلساألستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب  *

12001200-عضو المجلساألستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان 

12001200-عضو المجلسالدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح 

12001200-عضو المجلساألستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم 

12001200-عضو المجلساألستاذ/ مازن بن أحمد الجبير 
1000-1000عضو المجلساألستاذ/ باسل بن محمد القضيب *
٦00٦00-عضو المجلساألستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين **

12001200-عضو المجلساألستاذ/ رائد بن أحمد المزروع 
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2.   جملس 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 اجمللس وعضوياتهم يف الشركات املساهمة كما يف 2015/12/٣1م

صفة العضويةالمنصباسم العضو
العضوية في الشركات المساهمة المدرجة 

وغير المدرجة األخرى خالف شركة بوان بصفته 
الشخصية أو ممثاًل عن شخص اعتباري

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان

شركة الفوزان القابضة.  •
الشركة األولى لتطوير العقارات.  •

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

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

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

شركة أمجال للتطوير العقاري.  •
شركة معارض الظهران الدولية.  •

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ 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 األمين.  •

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

غير تنفيذيعضو مجلس إدارةاألستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان

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

شركة أمجال للتطوير العقاري.  •
الشركة األولى للتطوير العقاري.  •

شركة اليمامة لحديد التسليح المحدودة.  •
الشركة المتحدة لإللكترونيات اكسترا.  •

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

شركة المتحدة للصناعات التعدينية.  •

غير تنفيذيعضو مجلس إدارةاألستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم

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

الشركة المتحدة للصناعات التعدينية.  •
شركة إسمنت الشمالية – األردن.  •

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

شركة إسمنت البادية – سوريا.  •
شركة الخطوط السعودية للتموين.  •

29شركة بوان

bawan.com.sa



صفة العضويةالمنصباسم العضو
العضوية في الشركات المساهمة المدرجة 

وغير المدرجة األخرى خالف شركة بوان بصفته 
الشخصية أو ممثاًل عن شخص اعتباري

)مستقل(عضو مجلس إدارةاألستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

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

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

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

نادك.  •
المؤسسة العامة للتقاعد.  •

غير تنفيذيعضو مجلس إدارةاألستاذ/ باسل بن محمد القضيب
شركة الفوزان القابضة.  •

الشركة المتحدة لإللكترونيات ( أكسترا(.   •
شركة مجموعة الفيصلية.  •

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

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

شركة عدوان للكيماويات )الجزائر(. )مستقل(عضو مجلس إدارةاألستاذ/ رائد بن أحمد المزروع  •

وقد عقد مجلس اإلدارة البالغ عدد أعضائه تسعة أعضاء أربعة اجتماعات ويوضح الجدول التالي سجل الحضور:

التعويضات املدفوعة لكٍل من أعضاء اجمللس وخمسة من كبار التنفيذيني
) بآالف الرياالت السعودية( :

البند
أعضاء المجلس
غير التنفيذيين
غير المستقلين

أعضاء المجلس
المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 
المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس 

التنفيذي ونائب الرئيس للشؤون المالية

5٧2٤5,٣٩0الرواتب والتعويضات والبدالت

1,200٦002,٨1٤المكافآت الدورية السنوية

1,25٧٦2٤٨,20٤المجموع

اسم العضو

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2015م

نسبة االجتماعاتالحضور
الحضور

الرابعالثالثالثانياألول

29 نوفمبر5 اكتوبر24 مايو1 مارس

100%٤٤األستاذ/  عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان

٧5%٣٤×األستاذ/  عصام بن عبدالقادر المهيدب

100%٤٤األستاذ/  فوزان بن محمد الفوزان

100%٤٤الدكتور/  فؤاد بن فهد الصالح

100%٤٤األستاذ/  رائد بن إبراهيم المديهيم

100%٤٤األستاذ/  مازن بن أحمد الجبير

100%٤٤األستاذ/  باسل بن محمد القضيب

100%٤٤األستاذ/  فراج بن منصور أبو اثنين

100%٤٤األستاذ/  رائد بن أحمد المزروع

حضر االجتماع

×لم يحضر االجتماع
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جلان جملس اإلدارة   .٣

وفقًا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، 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:

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

مجلس ا�دارة

لجنة المراجعةاللجنة التنفيذيةلجنة الترشيحات والمكافآت

المنصباالســـم

عدد االجتماعات التي تمت خالل العام 2015م
مرات 

الحضور

نسبة 
الحضور الخامسالرابعالثالثالثانياألول

18 أكتوبر26 يوليو28 ابريل08 فبراير18 يناير
100%5رئيس اللجنةمازن الجبير

٨0%٤×عضو اللجنةعمار الغول

100%5عضو اللجنةكينث إبراهيم

٦0%٣××عضو اللجنةوليد ناصر

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 يحتوي على مالحظات جوهرية ورفعت تقريراً لمجلس 
اإلدارة أشارت فيه إلى أن الشركة لديها نظام رقابي فّعال وال يوجد لديها أمور طارئة أو حساسة.
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*    تم تعديل المادة الرابعة من الئحة الترشيحات والمكافآت في الجميعة العامة المنعقدة بتاريخ 2٤ / 05 / 2015م لتصبح بعد التعديل تتكون اللجنة من ثالثة 

أعضاء يتم إختيارهم عن طريق أغلبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة.

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 التغييرات التي يمكن إجراؤها، كما تختص اللجنة 

بتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وكيفية معالجتها بما يخدم مصلحة الشركة، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية 
األعضاء المستقلين، كذلك من مهام اللجنة وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في 

الشركة.

اللجنة التنفيذية  •
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وهم كالتالي:

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

يتفق مع صالحيات اللجنة والتوصية لمجلس اإلدارة لإلستثمارات التي تفوق صالحيتها.
كما تقوم اللجنة أيضًا بمراجعة الخطة اإلستراتيجية السنوية للشركة والمقترحة من الرئيس التنفيذي قبل تقديمها إلى مجلس 

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

المنصباالســـم
عدد مرات االجتماعات التي تمت خالل العام 2015م

الحضور
نسبة 

الحضور األول  01 مارس

100%1رئيس اللجنةعبداهلل عبد اللطيف الفوزان
100%1عضو اللجنةعصام عبد القادر المهيدب

100%1عضو اللجنةرائد أحمد المزروع
0%0×عضو اللجنةباسل القضيب

حضر االجتماع
×لم يحضر االجتماع

المنصباالســـم
االجتماعات التي تمت خالل العام 2015م

نسبة الحضور
الحضور األول

15 فبراير
الثاني

12 مايو
الثالث

3 سبتمبر
الرابع

15 نوفمبر

100%٤رئيس اللجنةرائد ابراهيم المديهيم
100%٤عضو اللجنةفوزان محمد الفوزان

100%٤عضو اللجنةرائد أحمد المزروع

حضر االجتماع
×لم يحضر االجتماع

جلنة الرتشيحات واملكافآت *   •
تتكون اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وهم كالتالي:
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٤.   نظام حوكمة الشركات
 فيما يتعلق بمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 12 / 11 / 200٦م المعدلة بقرار مجلس هيئة 

السوق المالية بتاريخ 1٦ / 0٣ / 2010م، 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 للمسـاهمـين بتاريخ 2٦ / 0٣ / 1٤٣٣هـ المـوافق 1٨ / 02 / 2012م، وتم 
تعـديلها في الجمـعية العـامة العـادية للمسـاهمين بتـاريخ 0٦ / 0٨ /  1٤٣٦هـ المــوافق 2٤  / 05 / 2015م وهي تتفق مع الئحة حوكمة 

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

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 األوىل والثانية:1
 عبارة عن تمهيد وتعريفات

الثالثة:2
الحقوق العامة للمساهمين.

11-----

٣
الرابعة:

تسهيل ممارسة 
المساهمين لحقوقهم 

وحصولهم على المعلومات

22-----

٤
اخلامسة:

حقوق المساهمين 
المتعلقة باجتماع الجمعية 

العامة.

1010-----

السادسة:5
حقوق التصويت.

1-د-٤٣

ألن الشركة ال تُعتبر 
من المستثمرين 

من األشخاص ذوي 
الصفة اإلعتبارية الذين 
يتصرفون بالنيابة عن 

غيرهم وكذلك ال يوجد 
في النصوص النظامية 
ما يخول الشركة منع 
األشخاص ذوي الصفة 

اإلعتبارية الذين يتصرفون 
بالنيابة عن غيرهم 

من حق التصويت عن 
األسهم المقيدة في 

السجالت بأسمائهم.

٦
السابعة:

حقوق المساهمين في أرباح 
األسهم.

22----

قامت الجمعية العامة 
بتاريخ 2٤ / 05 / 2015م 

بتفويض مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح ربع سنوية 

مع تحديد تاريخ األحقية 
وتاريخ التوزيع.

٧
الثامنة:

السياسات واإلجراءات 
المتعلقة باإلفصاح.

11-----

٨
التاسعة:

اإلفصاح في تقرير مجلس 
اإلدارة.

٧٧-----
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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

٩
العاشرة:

الوظائف األساسية لمجلس 
اإلدارة.

1٧1٧-----

احلادية عشرة:10
مسؤوليات مجلس اإلدارة.

--أ٨٧1

تم إصدار وكالة شرعية 
عامة  لرئيس المجلس 

تسهياًل إلنجاز أعمال 
الشركة.

الثانية عشرة:11
تكوين مجلس اإلدارة.

2-ب + ط-٩٧

ألنه تم تعيين جميع 
األعضاء بموجب النظام 
األساسي ولم تنته فترة 

التعيين ألول مجلس 
إدارة. وال يوجد أي شخص 

اعتباري حسب نظام 
الشركة األساسي له 

الحق في تعيين أي من 
أعضاء مجلس اإلدارة.

12
الثالثة عشرة:

لجان مجلس اإلدارة 
واستقالليتها.

٣٣-----

الرابعة عشرة: لجنة 1٣
المراجعة.

1111-----

1٤
اخلامسة عشرة:

لجنة الترشيحات 
والمكافآت.

٨٨-----

15
السادسة عشرة:

اجتماعات مجلس اإلدارة 
وجدول األعمال.

٤٤-----

1٦
السابعة عشرة:

مكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة وتعويضاتهم.

11-----

1٧
الثامنة عشرة:

تعارض المصالح في مجلس 
اإلدارة.

٣٣-----

-٣--٩1٨٧1المجموع
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5.   نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة والمكونة من أربعة أعضاء بالنظر فيما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية 
من خالل المالحظات التي يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون والمراجعون الداخليون للشركة، واستخالص التوصيات ذات الصلة 

لتحسينها ورفعها لمجلس اإلدارة، مع األخذ بعين اإلعتبار 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 2015م 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.

٦.   الغرامات املفروضة على الشركة

في تاريخ 12 / 01 / 2015م فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مقدارها )10,000( عشرة آالف ريال لمخالفتها الفقرة )أ(   •
من المادة التاسعة من الئحة حوكمة الشركات، لعدم احتواء تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 201٣م على األحكام التي لم يتم 

تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك.
في تاريخ 2٣ / 0٣ / 2015م فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مقدارها )10,000( عشرة آالف ريال لمخالفتها الفقرة   •
)أ( من المادة األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج والفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )1( من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات 

المتعلقة بالجمعيات العامة، لعدم إيضاح الشركة في إعالنها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 
1٧ / 0٣ / 201٤م عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( في 20 / 0٤ / 201٤م جميع التفاصيل المتعلقة بالموافقة على 

األعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
تم بحث المخالفتين المفروضتين من قبل هيئة السوق المالية في اجتماعات مجلس اإلدارة بتاريخ 01 / 0٣ / 2015م و 2٤ / 05 / 2015م 

وطلب المجلس من إدارة الشركة أن تمتثل وبشكل دقيق لمتطلبات هيئة السوق المالية واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

7.   تأكيدات وإقرارات جملس اإلدارة وإدارة الشركة

يؤكد ويقر مجلس اإلدارة 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.  •

8.   إيضاحات إدارة شركة بوان

ال يــوجد أي عقــوبة أو جزاء أو قيد احتيـــاطي مفروض على الشــركة من هيئــة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية   •
أو قضائية أخرى سوى ما تم اإلفصاح عنه في هذا التقرير فيما يخص الغرامتين الصادرتين من هيئة السوق المالية في صفحة )٣٤( 

البند )٦(.
ال توجد خالل عام 2015م أية أدوات دين صادرة من الشركة.  •

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

لم تقم الشركة بإصدار أي سندات، وبالتالي لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء ألدوات دين قابلة لالسترداد.  •
ال يوجــد بالشــركة أي حقوق تحويل أو اكــتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكــرات حق اكتتاب،   •

أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 2015م.
ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح  •
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9.   املسئولية اإلجتماعية

إن شركة بوان بصفتها إحدى الشركات المساهمــة العامة في المملكة العربية السعودية تحرص وباستمـــرار على أداء واجبها تجاه 
المجتــمع والقيــام بمسئــولياتها تجــاه أفراده وبما يخدم مصالحهم وينمي من إدراكهم وخصــوصًا فئة الشبــاب الذين هم عماد 

المجتمع الذي يعقد عليه األمل في المستقبل الستكمال وتنمية مسيرة البناء والعطاء.
هذا وقد شاركت الشركة وبفعالية خالل هذا العام 2015م في خدمة المجتمع حيث قامت باألعمال اآلتية:

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 اإلعالم المرئية.  •

نجحــت الشـركة في استقطاب العديد من الكفاءات السعودية للعمل في الشركة حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين بتاريخ   •
٣1 / 12 / 2015م حوالي ٦٧٤ 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 اإلجتماعية تجاه الوطن الغالي وأبنائه الكرام وبما يخدم المصلحة العامة.

اخلامتة

وفقًا للنتائج التي تم إدراجها في هذا التقرير والبيانات الختامية المرفقة للعام 2015م، فقد واصلت شركة بوان التطور والنمو في جميع 
القطاعات التي تعمل فيها.

وينتهـــز المجلس هذه الفــرصة ليعبر عن شكــره وتقــديره لموظفي الشركة والمساهمين والعمالء والموردين والجهات 
الحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم والذي كان له األثر الكبير في تحقيق المزيد من التقدم واإلزدهار للشركة.

جملس إدارة  شركة بوان
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