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

مقدمة:
ــة  ــركات التابع ــركة"( والش ــوان" أو "الش ــوان )"ب ــركة ب ــن أداء ش ــنوي ع ــر الس ــرام التقري ــاهمين الك ــدم للمس ــس اإلدارة أن يق ــر مجل يس
)يشــار إليهــم مجتمعيــن ب "المجموعــة"( للعــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2017م، والــذي يســتعرض إســتراتيجية المجموعــة 
وخططهــا المســتقبلية ونتائــج أعمالهــا، ويظهــر دورهــا فــي تطويــر قطــاع الســلع الرأســمالية فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ــاهميها. ــة لمس ــد مجزي ــق عوائ ــي وتحقي ــاد الوطن ــز اإلقتص ــي تعزي ــة ف ــاهمتها بفاعلي ومس

ومــن خــالل عملهــا الــدؤوب فــي تأســيس وبنــاء مشــاريع البنــاء الناجحــة وتعزيــز مكانتهــا علــى المســتوى الصناعــي واإلقتصــادي محليــًا 
وعالميــًا، اســتطاعت المجموعــة بفضــل مــن اهلل قطــع أشــواط كبيــرة فــي طريقهــا إلــى األمــام تماشــيًا مــع إســتراتيجيتها التــي تهــدف 
إلــى تركيــز إســتثماراتها فــي المجــاالت الصناعيــة واإلنشــائية، كمــا تحظــى المجموعــة بتنــوع فــي المنتجــات وقاعــدة العمــالء وبأســواق 
تغطــي رقعــة جغرافيــة واســعة حيــث تمكنــت المجموعــة مــن اإلســتمرار فــي توســيع وتطويــر منتجاتهــا وانتشــارها داخــل المملكــة 
وخارجهــا ممــا أدى إلــى تحقيــق إيــرادات بلغــت 2128,8 مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام 2017م مســاهمة فــي تنميــة اإلقتصــاد وتوطيــن 

الصناعــة وتوفيــر فــرص العمــل.  

الرؤية
تسعى بوان أن تصبح المجموعة 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.

تقرير جملس إدارة شركة بوان لعام 2017م

٣شركة بوان
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أداء الشركة خالل عام 2017م   .1

حققــت الشــركة خــالل عــام 2017م إيــرادات بلغــت 2128,8 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بـــ 2318,٦ مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 201٦م، 
أي بإنخفــاض قــدره 18٩,8 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة 8,2%، فــي حيــن بلــغ ربــح الســنة العائــد لمســاهمي الشــركة مبلــغ 71,0 مليــون 
ريــال ســعودي مقارنــة بـــ 11٤,٤ مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 201٦م، أي بإنخفــاض قــدره ٤3,٤ مليــون ريــال ســعودي وبنســبة 38,0% ممــا 
إنعكــس ســلبًا علــى ربحيــة الســهم والتــي بلغــت خــالل عــام 2017م مبلــغ 1,18 ريــال ســعودي مقارنــة بـــ 1,٩1 ريــال ســعودي فــي عــام 201٦م. 
علــى الرغــم مــن إرتفــاع إيــرادات قطــاع الصناعــات المعدنيــة والخشــبية خــالل العــام مقارنــة مــع العــام الســابق بمبلــغ 8٦,8 مليــون ريــال 
ســعودي إال أن إنخفــاض إيــرادات كٍل مــن قطــاع الصناعــات الكهربائيــة والخرســانية خــالل عــام 2017م مقارنــة مــع العــام الســابق بمبلــغ 
2٦7,٤ مليــون ريــال ســعودي و ٩,3 مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي أثــر ســلبًا علــى إيــرادات وإجمالــي دخــل المجموعــة والتــي بدورهــا 

أثــرت علــى األربــاح التشــغيلية وربــح الســنة العائــد إلــى مســاهمي الشــركة.
ــع  ــع والتوزي ــف البي ــت مصاري ــة، انخفض ــوارد المتاح ــل للم ــتغالل األمث ــف واإلس ــض التكالي ــى تخفي ــدؤوب عل ــة ال ــرص المجموع ــراً لح نظ
والمصاريــف اإلداريــة خــالل العــام مقارنــة مــع العــام الســابق بمبلــغ 8,1 مليــون ريــال ســعودي و 2٦,٦ مليــون ريــال ســعودي وبنســبة 2,%1٤ 
ــي، إضافــة إلــى ذلــك، فقــد حرصــت المجموعــة علــى اإلســتغالل األمثــل لمتطلبــات رأس المــال العامــل ممــا أدى إلــى  و 20,0% علــى التوال

انخفــاض المصاريــف التمويليــة خــالل العــام مقارنــة مــع العــام الســابق بمبلــغ ٤,1 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة 7,%1٥.
يوضح الجدول التالي خالصة قائمة المركز المالي الموحدة لألعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت السعودية( )*(:

)*( تم إعداد القوائم المالية الموحدة لألعوام 2013م و 201٤م وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين، بينما تم إعداد القوائم المالية الموحدة لألعوام 201٥م و 201٦م و 2017م وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

المملكة العربية السعودية واإلصدارات والمعايير األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

إنخفضــت الموجــودات غيــر المتداولــة خــالل عــام 2017م بنســبة 2,٩% مقارنــة مــع عــام 201٦م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إنخفــاض 
رصيــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة األخــرى. كمــا انخفضــت الموجــودات المتداولــة خــالل عــام 2017م 
ــة والذمــم  ــى انخفــاض رصيــد المخــزون والذمــم المدينــة التجاري ــة مــع عــام 201٦م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إل بنســبة ٥,3% مقارن
ــكل  ــك بش ــود ذل ــام 201٦م ويع ــع ع ــة م ــبة ٥,3% مقارن ــام 2017م بنس ــالل ع ــة خ ــوق الملكي ــوع حق ــع مجم ــا إرتف ــرى. كم ــة األخ المدين
رئيســي إلــى إرتفــاع رصيــد اإلحتياطــي النظامــي واألربــاح المبقــاة وحقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة. كمــا إرتفعــت حقــوق الملكيــة غيــر 
ــة  ــوق الملكي ــد حق ــاع رصي ــى إرتف ــي إل ــكل رئيس ــك بش ــود ذل ــام 201٦م ويع ــع ع ــة م ــبة 20,2% مقارن ــام 2017م بنس ــالل ع ــيطرة خ المس
غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة. كمــا إنخفضــت المطلوبــات غيــر المتداولــة خــالل العــام 2017م بنســبة 7,٥% مقارنــة مــع عــام 
201٦م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إنخفــاض رصيــد القــروض. كمــا إنخفضــت المطلوبــات المتداولــة خــالل عــام 2017م بنســبة ٦,%13 
مقارنــة مــع عــام 201٦م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إنخفــاض رصيــد المبالــغ المســتحقة للبنــوك والذمــم الدائنــة التجاريــة والذمــم 

الدائنــة األخــرى والجــزء المتــداول مــن القــروض. 

2013 2014 2015 2016 201٧ البيان

٦1٥,٤٩8 ٦82,780 ٦٦8,33٦ ٦٥٤,1٥٤ ٦3٥,27٩ الموجودات غير المتداولة

1,2٦2,172 1,٤03,٩٥8 1,2٥8,0٦7 1,283,1٤2 1,21٥,٥07 الموجودات المتداولة

1,877,٦70 2,08٦,738 1,٩2٦,٤03 1,٩37,2٩٦ 1,8٥0,78٦ مجموع الموجودات

712,7٤0 7٥٩,٦7٦ 7٦3,28٩ 811,2٩3 8٤2,037 حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة

٥٦,٤٥3 ٦٤,7٤1 78,3٩٩ 8٥,0٩٥ 102,2٩٦ حقوق الملكية غير المسيطرة

7٦٩,1٩3 82٤,٤17 8٤1,٦88 8٩٦,388 ٩٤٤,333 مجموع حقوق الملكية

128,011 132,٥٥0 123,2٤1 110,0٥8 101,802 المطلوبات غير المتداولة

٩80,٤٦٦ 1,12٩,771 ٩٦1,٤7٤ ٩30,8٥0 80٤,٦٥1 المطلوبات المتداولة

1,108,٤77 1,2٦2,321 1,08٤,71٥ 1,0٤0,٩08 ٩0٦,٤٥3 مجموع المطلوبات
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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 )بآالف الرياالت السعودية (:

تم تعديل صافي القيمة الدفترية للسهم لتعكس زيادة عدد األسهم من ٥0 مليون إلى ٦0 مليون سهم.  )*(

توضح الجداول التالية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة لألعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت السعودية( )*(:

1,500,000

1,000,000

500,000

0

2,000,000

2,٥00,000

2013 2014 2015 2016 2017

مجموع المطلوباتمجموع الموجودات

 حالة التغير عن
 العام السابق

  نسبة التغير عن
 العام السباق

 التغير عن العام 
 السابق

 صافي القيمة
الدفترية للسهم

 مجموع حقوق الملكية
 العائدة إلى مساهمي

الشركة
السنة

3,8% إرتفاع  0,5 14,0 842,037 2017

إرتفاع  %6,3 0,8 13,5 811,293 2016

إرتفاع  %0,5 0,06 12,7 763,289 2015

إرتفاع  %6,6 0,8 12,7 759,676 )*( 2014 

إرتفاع  %11,3 1,2 11,9 712,740 )*( 2013

2016 201٧ البيان

 2,318,624  2,128,752 االيرادات

)1,966,888( )1,865,557( تكلفة المبيعات

 351,736  263,195 إجمالي الدخل

)57,229( )49,103( مصاريف بيع وتوزيع

)133,336( )106,752( مصاريف ادارية 

 5,901  11,287 ايرادات أخرى

167,072 118,627 الدخل قبل المصاريف التمويلية والزكاة وضريبة الدخل

)26,398( )22,261( مصاريف تمويلية

 140,674  96,366 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

)13,608( )13,004( زكاة وضريبة الدخل
 127,066  83,362 الدخل للسنة

دخل )خسارة( شاملة أخرى
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا الى الربح أو الخسارة:

 3,822 )1,806( )خسائر( مكاسب من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة
البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:
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)2,322( )1,077( فروقات تحويل عمالت أجنبية من ترجمة عمليات أجنبية
 128,566  80,479 مجموع الدخل الشامل للسنة

   
ربح السنة العائد إلى:

 114,369  71,013 مساهمي الشركة 

 12,697  12,349 حقوق الملكية غير المسيطرة

 127,066  83,362  

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة العائد إلى:

 117,004  69,004 مساهمي الشركة 
 11,562  11,475 حقوق الملكية غير المسيطرة

 128,566  80,479  

ربحية السهم )ريال سعودي(
1,91 1,18 األساسي
1,91 1,18 المخفض

2013 2014 2015 البيان

 2,448,460  2,800,204  2,403,980 اإليرادات

)2,054,874( )2,406,172( )2,108,829( تكلفة اإليرادات

 393,586  394,032  295,151 مجمل الربح

)50,307( )56,478( )58,024( مصاريف بيع وتوزيع

)104,395( )117,506( )113,297( مصاريف إدارية وعمومية

 238,884  220,048  123,830 الربح من العمليات

)15,699(  12,051  7,590 إيرادات / )مصاريف( أخرى، بالصافي

)19,969( )19,957( )20,393( مصاريف تمويلية

203,216 212,142 111,027
صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية غير 

المسيطرة

)11,111( )11,142( )8,348( الزكاة وضريبة الدخل

192,105 201,000 102,679 صافي الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

)23,919( )24,545( )14,533( حقوق الملكية غير المسيطرة

 168,186  176,455  88,146 صافي الربح

تم إعداد قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة لألعوام 2013م و 201٤م و 201٥م وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة   )*(

العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بينما تم إعداد قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة لألعوام 

201٦م و 2017م وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات والمعايير األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين.
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يوضح الرسم البياني التالي التغير في اإليرادات لألعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(:

!

2013 2014 2015 2016 2017

1,500,000

1,000,000

500,000

0

2,000,000

٣,٠00,000

2,٥00,000

ا�يرادات

 حالة التغير عن العام
السابق

 نسبة التغير عن العام
السابق التغير عن العام السابق االيرادات  السنة

إنخفاض )%8,2( )18٩,872(  2,128,7٥2 2017
إنخفاض )%3,٦( )8٥,3٥٦(  2,318,٦2٤ 201٦
إنخفاض )%1٤,1( )3٩٦,22٤(  2,٤03,٩80 201٥

إرتفاع %1٤,٤  3٥1,7٤٤  2,800,20٤ 201٤
إرتفاع %17,٤  3٦2,8٤0  2,٤٤8,٤٦0 2013

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

يوضح الرسم البياني التالي التغير في ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة وإجمالي الدخل لألعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت 
السعودية(:

150,000

50,000

250,000

350,000

450,000

إجمالي الدخلربح السنة العائد على مساهمي الشركة

2013 2014 2015 2016 2017
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يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم لألعوام الخمسة األخيرة )بالريال السعودي( :

!

١

0

٢

٣

٤

ربحية السهم

2013 2014 2015 2016 2017

تم تعديل إحتساب ربحية السهم من صافي الربح لألعوام من 2013م و 201٤م ليعكس زيادة عدد األسهم من ٥0 مليون إلى ٦0 مليون 
سهم. 

حققت الشركة ربح سنوي بلغ 71,0 مليون ريال سعودي في عام 2017م مقارنة بـ 11٤,٤ مليون ريال سعودي في عام 201٦م، أي بانخفاض 
قدره ٤3,٤ مليون ريال سعودي وبنسبة 38,0%، على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف اإلدارية والمصاريف 

التمويلية والزكاة وضريبة الدخل وارتفاع اإليرادات األخرى إال أن انخفاض اإليرادات وهامش الربح أثر سلبًا على ربح السنة العائد إلى 
مساهمي الشركة وربحية السهم.

على الرغم من إرتفاع إيرادات قطاع الصناعات المعدنية والخشبية خالل العام مقارنة مع العام السابق بمبلغ 8٦,8 مليون ريال 
سعودي إال أن إنخفاض إيرادات كٍل من قطاع الصناعات الكهربائية والخرسانية خالل عام 2017م مقارنة مع العام السابق بمبلغ ٤,2٦7 

مليون ريال سعودي و ٩,3 مليون ريال سعودي على التوالي أثر سلبًا على إيرادات وإجمالي دخل المجموعة والتي بدورها أثرت على ربح 
السنة العائد إلى مساهمي الشركة.

التحليل القطاعي لإليرادات:  •
يوضح الجدول التالي تحليل إيرادات الشركة وفقًا لقطاعات األعمال لألعوام 2017م و201٦م )بآالف الرياالت السعودية(:

2016 201٧
 النسبة من إجماليالقطاع

اإليرادات  النسبة من إجمالي اإليرادات
اإليرادات اإليرادات

%٦٤,٥ 1,٤٩٦,2٦2 %7٤,٤ 1,٥83,08٤ الصناعات المعدنية والخشبية

%27,1  ٦27,731 %1٦,٩ 3٦0,3٥3 الصناعات الكهربائية

%8,٤  1٩٤,٦31 %8,7 18٥,31٥ الصناعات الخرسانية

%100,00  2,318,٦2٤ %100,00 2,128,7٥2 اإلجمالي
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يوضح الرسم البياني التالي نسبة مساهمة قطاعات األعمال في إيرادات المجموعة لألعوام 201٦م و2017م :

٪٦٤,٥

٪٢٧,١

٪8,٤

٪٧٤,٤

٪١٦,٩

٪8,٧

٢٠١٧٢٠١٦

الصناعات الكهربائيةالصناعات الخرسانيةالصناعات الخشبية ومعدنية

انخفضت اإليرادات من األسواق الخارجية من ٤,٦% عام 201٦م إلى 1,٩% عام 2017م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات قطاع 
الصناعات الكهربائية من األسواق الخارجية.

يوضح الجدول التالي اإليرادات حسب موقع التأسيس الجغرافي للشركات التابعة لألعوام 2017م و 201٦م:

يوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات من األسواق المحلية والخارجية وفقًا لقطاعات األعمال لألعوام 2017م و 201٦م )بآالف الرياالت 
السعودية(:

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

يوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات من األسواق المحلية والخارجية لألعوام 2017م و201٦م:

العام اإليرادات من األسواق المحلية  اإليرادات من األسواق الخارجية

النسبة  من اإليرادات (%)  بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية النسبة  من اإليرادات(%) 

%1,٩ ٤1,2٦7 %٩8,1 2,087,٤8٥ 2017

%٤,٦ 107,7٤1 %٩٥,٤ 2,210,883 201٦

2016 201٧
النسبةالدولة

(%)
اإليرادات

(بآالف الرياالت السعودية)
النسبة

(%)
اإليرادات

(بآالف الرياالت السعودية)

%٩8,0 2,271,077 %٩8,1 2,088,030 المملكة العربية السعودية

%1,2 28,71٤ %0,٩ 1٩,801 اإلمارات

%0,8 18,833 %1,0 20,٩21 الكويت

%100,0 2,318,٦2٤ %100,0 2,128,7٥2 المجموع

اإليرادات من األسواق الخارجية اإليرادات من األسواق المحلية
النسبةالقطاع

(%) 2016 النسبة
(%) 201٧ النسبة

(%) 2016 النسبة
(%) 201٧

%0,٩ 13,٥20 %0,7 11,078 %٩٩,1 1,٤82,7٤2 %٩٩,3 1,٥72,00٦ الصناعات المعدنية والخشبية

%1٥ ٩٤,221 %8,٤ 30,18٩ %8٥ ٥33,٥10 %٩1,٦ 330,1٦٤ الصناعات الكهربائية

- - - - %100 1٩٤,٦31 %100 18٥,31٥ الصناعات الخرسانية
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فروقات النتائج التشغيلية:  •
يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام 2017م مقارنة مع عام 201٦م )بآالف الرياالت السعودية(:

نسبة التغير التغيرات 2016 201٧ البيان

)%8,2( )18٩,872( 2,318,٦2٤ 2,128,7٥2  اإليرادات

)%٥,2( )101,331( )1,٩٦٦,888( )1,8٦٥,٥٥7( تكلفة المبيعات

%٩1,3 ٥,38٦ ٥,٩01 11,287 إيرادات تشغيلية أخرى

)%2٥,2( )88,٥٤1( 3٥1,73٦ 2٦3,1٩٥ إجمالي الدخل

)%18,2( )3٤,710( )1٩0,٥٦٥( )1٥٥,8٥٥( المصاريف التشغيلية

)%33,٤( )٥3,831( 1٦1,171 107,3٤0 الربح التشغيلي

يوضح الجدول التالي موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال القطاعات التشغيلية لألعوام 2017م و201٦م )بآالف الرياالت السعودية(:

انخفــض إجمالــي الدخــل بنســبة 2٥,2% مــن 3٥1,7 مليــون ريــال ســعودي عــام 201٦م إلــى 2٦3,2 مليــون ريــال ســعودي عــام 2017م، ويعــود 
ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض هامــش الربــح مــن 1٥,2% عــام 201٦م إلــى 12,٤% عــام 2017م ، باإلضافــة إلــى  انخفــاض اإليــرادات بنســبة 

.%8,2
انخفــض الربــح التشــغيلي بنســبة 33,٤% مــن 1٦1,2 مليــون ريــال ســعودي عــام 201٦م إلــى 107,3 مليــون ريــال ســعودي عــام 2017م، ويعــود 

ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض إجمالــي الدخــل نتيجــة النخفــاض اإليــرادات وهامــش الربــح.

ــى  ــعودي عل ــال س ــون ري ــعودي و18,3٤2 ملي ــال س ــون ري ــغ 2,033 ملي ــام 2017م مبل ــي ع ــز الرئيس ــات المرك ــودات ومطلوب ــت موج بلغ
ــي(.  ــى التوال ــعودي عل ــال س ــون ري ــعودي و 1٤,٩18 ملي ــال س ــون ري ــام 201٦م، 1,872 ملي ــي )ع التوال

فــي حيــن بلغــت مصاريــف المركــز الرئيســي عــام 2017م مبلــغ 13,370 مليــون ريــال ســعودي )عــام 201٦م مبلــغ 11,٤٤٥ مليــون ريــال 
ســعودي(. كمــا لــم يكــن لــدى المركــز الرئيســي إيــرادات خــالل األعــوام 201٦م و 2017م.

 يوضح الجدول التالي المؤشرات المالية الرئيسية لألعوام 201٦م و 2017م:

الصناعات الخرسانية الصناعات الكهربائية الصناعات المعدنية والخشبية البيان

2017 

2٥0,3٦٤ ٦٦٩,70٩ ٩28,٦80 الموجودات

123,108 23٦,320 ٥28,٦83 المطلوبات

18٥,31٥ 3٦0,3٥3 1,٥83,08٤ اإليرادات

17,٩8٤ ٦,08٤ 72,٦٦٤ ربح السنة

201٦ 

23٦,0٩7 730,3٤٥ ٩٦8,٩82 الموجودات

120,7٦٦ 30٦,23٦ ٥٩8,٩88 المطلوبات

1٩٤,٦31 ٦27,731 1,٤٩٦,2٦2 اإليرادات

13,1٩٥ 2٤,31٦ 101,000 ربح السنة

2016 201٧ المؤشر المالي

%٦,٦ %٤,٥ العائد على الموجودات

%٥,٥ %3,٩ العائد على اإليرادات

%1٤,1 %8,٤ العائد على حقوق المساهمين

%2٩,7 )%37,٩( معدل نمو / )إنخفاض( صافي األرباح

1,٩1 1,18 ربحية السهم  – ريال سعودي

تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١7م 12



يوضح الجدول التالي ملخص لقائمة التدفقات النقدية الموحدة لألعوام 2017م و 201٦م )بآالف الرياالت السعودية(:

2016 201٧ البيــــــــــان

1٦٥,701 1٥٦,2٤٥ صافي النقد الناتج من عمليات التشغيل

)٤1,٦2٦( )2٩,٩٩7( صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

)1٤3,1٤1( )12٦,13٦( صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

)1٩,0٦٦( 112 صافي التغير في النقد وما في حكمه

)1,٥87( )88٦( التغيرات في أسعار الصرف على رصيد النقد المحتفظ به بالعمالت األجنبية

73,٩71 ٥3,318 نقد وما في حكمه،  بداية السنة

٥3,318 ٥2,٥٤٤ نقد وما في حكمه،  نهاية السنة

املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة  •
يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للعام 2017م )بآالف الرياالت السعودية (:

الجهة
201٧

وصف موجز لها
 المستحق حتى نهايةالمسدد

العام ولم يسدد

الزكاة تحتسب على الوعاء الزكوي12,10822,٥01الزكاة 

الضريبة تحتسب على الوعاء الضريبي7٥13٩٥الضريبة 

المؤسسة العامة للتأمينات 
تأمينات العاملين في الشركة8,1٥٥٥٥7اإلجتماعية 

رسوم تجديد اإلقامات ونقل الكفاالت وتأشيرات اإلستقدام -2,٥83تكاليف تأشيرات وجوازات
وتأشيرات الخروج والعودة

رسوم تجديد رخصة العمل للعاملين-٤,702رسوم مكتب العمل

إستثمارات وإحتياطيات موظفي الشركة:  •

لم تقم الشركة بعمل أية إستثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح اإلحتياطيات التي أنشأت لمصلحة موظفي الشركة لألعوام 
2017م و201٦م )بآالف الرياالت السعودية(:

2016 201٧ 

1,27٩ ٩0٩ مخصص تعويض نهاية الخدمة

2,0٤2 1,78٥ مخصص مكافآت 

املديونية اإلجمالية:  •

يوضح الجدول التالي إجمالي التمويل المستغل من قبل المجموعة لألعوام 2017م و201٦م )بآالف الرياالت السعودية(:

2016 201٧ نوع التمويل

٤٩2,123 ٤23,٥3٦ مبالغ مستحقة للبنوك

٥٥,12٥ 3٥,10٤ قروض بنكية

1٤,000 7,3٥0 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

- 7,٥0٤ قروض أخرى

)٤81( )272( يخصم تكاليف ترتيب قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

٥٦0,7٦7 ٤73,222 إجمالي التمويل
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يوضح الجدول التالي حركة التمويل للمجموعة خالل العام 2017م )بآالف الرياالت السعودية(:

يوضح الجدول التالي التمويل المستخدم حسب قطاعات األعمال للعام 2017م )بآالف الرياالت السعودية(:

أ. مبالغ مستحقة لبنوك

حصلت المجموعة على تسهيالت بنكية إسالمية )"التسهيالت"( من بنوك محلية على شكل مرابحات إسالمية وعقود تورق وعقود 
مبادلة آجلة وعقود صرف آجلة واعتمادات مستندية وخطابات ضمان. تخضع التسهيالت لنسب مرابحة تتماشى مع المعدالت 

التجارية السائدة. إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر وضمانات من شركات المجموعة.

يوضح الجدول التالي حركة المبالغ المستحقة للبنوك والجهات المانحة للعام 2017 م )بآالف الرياالت السعودية(:

الرصيد  التمويل
المسدد

 التمويل
  المستخدم

 الرصيد
االفتتاحي  البيـــــان

٤23,٥3٦ 1,1٦7,703 1,0٩٩,11٦ ٤٩2,123 مبالغ مستحقة للبنوك

3٥,10٤ 20,021  - ٥٥,12٥ قروض بنكية

7,3٥0 ٦,٦٥0 - 1٤,000 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

7,٥0٤ - 7,٥0٤ - قروض أخرى

)272( )20٩( - )٤81( يخصم تكاليف ترتيب قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

٤73,222 1,1٩٤,1٦٥ 1,10٦,٦20 ٥٦0,7٦7 المجموع

المجموع قروض أخرى  قروض صندوق التنمية
الصناعية السعودي قروض بنكية  مبالغ مستحقة

للبنوك القطاع

2٦8,7٥٦ - - 20,7٥٦ 2٤8,000 الصناعات المعدنية والخشبية

1٥0,٥٥3 7,٥0٤ - 8,738 13٤,311 الصناعات الكهربائية

٥3,٩13 - 7,078 ٥,٦10 ٤1,22٥ الصناعات الخرسانية

٤73,222 7,٥0٤ 7,078 3٥,10٤ ٤23,٥3٦ المجموع

 المبلغ المستحق فينوع التمويل الجهة المانحة
2016/12/31م

 التمويل
 المستخدم

 التمويل
المسدد

 الرصيد في
201٧/12/31م

البنك السعودي البريطاني، 
البنك السعودي الفرنسي، 

بنك البالد، 
البنك االهلي التجاري، 

مصرف الراجحي،
بنك الرياض، 

مجموعة سامبا

بيع اجل،  تيسير 
اسالمي، تورق 

اسالمي، مرابحة
٤٩2,1231,0٩٩,11٦1,1٦7,703٤23,٥3٦

يوضح الجدول التالي تصنيف إجمالي التمويل المستغل من ِقبل المجموعة كأقساط متداولة وغير متداولة للعام 2017م )بآالف 
الرياالت السعودية(:

المجموع أقساط غير متداولة أقساط متداولة التمويل

٤23,٥3٦ - ٤23,٥3٦ مبالغ مستحقة للبنوك

٤٩,٦8٦ 32,3٥8 17,328 قروض

٤73,222 32,3٥8 ٤٤0,8٦٤ أجمالي التمويل
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يوضح التالي جدول سداد الجزء المستغل من القروض البنكية لألعوام 2017م و 201٦م )بآالف الرياالت السعودية(:

قروض بنكية: ب. 
حصلــت المجموعــة علــى قــروض بنكيــة مــن بنــوك محليــة تســدد علــى أقســاط ربــع / نصــف ســنوية. تخضــع التســهيالت لفائــدة حســب 
معــدالت الســوق الســائدة وهــي مضمونــة بســندات ألمــر وضمانــات مــن شــركات المجموعــة. تتضمــن اتفاقيــات التســهيالت تعهــدات 

تتطلــب المحافظــة علــى نســب ماليــة معينــة.  ويســتحق الســداد النهائــي لهــذه القــروض فــي عــام 2021.
يوضح الجدول التالي الجهة المانحة للقروض البنكية لألعوام 2017م و 201٦م )بآالف الرياالت السعودية(:

 المسدد حتىمدة التمويلاصل التمويلنوع التمويلالجهة المانحة
201٧/12/31

 الرصيد المتبقي
201٧/12/31

البنك السعودي الفرنسي،
البنك السعودي البريطاني،

بنك الرياض

20,7٥٦20,7٥٦خمس سنوات٤1,٥12مرابحة

٥,٤٦28,738ثالث سنوات1٤,200تورق اسالمي

1,2٩٤٥,٦10ثالث سنوات٦,٩0٤مرابحة

27,٥123٥,10٤ ٦2,٦1٦المجموع

201٧2016العام
2017-20,021
20181٦,٤731٦,٤73
201٩12,10٤12,10٤
2020٦,0٩٥٦,0٩٥
2021٤32٤32

3٥,10٤٥٥,12٥المجموع

ج . قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي:
حصلت المجموعة على قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي إلنشاء وتوسيع مصانع قطاع الخرسانة. هذه القروض 

مضمونة بسندات ألمر وضمانات من شركات المجموعة ورهن ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة دفترية تبلغ ٦0.11 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 201٦: ٦3.٩7 مليون ريال سعودي و1 يناير 201٦: 1٤0.٩٩ مليون ريال سعودي(. خالل عام 
201٦، قامت شركة بناء بريكاست بتسديد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي بالكامل وبالتالى تم فك رهن الصندوق على 
ممتلكاتها وآالتها ومعداتها. تتضمن اتفاقيات التسهيالت تعهدات تتطلب المحافظة على نسب مالية معينة. ويستحق السداد 

النهائي في عام 2022

 اصلنوع التمويلالجهة المانحة
التمويل

 مدة
التمويل

 الرصيد
 المتبقي

2016/12/31

 المسدد حتى
201٧/12/31

 الرصيد
 المتبقي

201٧/12/31

تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي
سبع سنوات 33,7٥0حكومي

1٤,000٦,٦٥07,3٥0واربعة أشهر

يخصم تكاليف ترتيب قروض صندوق 
)272(20٩)٤81(---التنمية الصناعية السعودي

13,٥1٩٦,٤٤17,078-33,7٥0-المجموع

يوضح الجدول التالي تفاصيل قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي لألعوام 2017م و 201٦م )بآالف الرياالت السعودية(:
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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 قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات أو حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو 

منحتها الشركة أو أي من شركاتها التابعة خالل عام 2017م، 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 ٥00,000 حصة نقدية  قيمة الحصة الواحدة 100 ريال سعودي وتمتلك شركة بوان 
فعليًا كامل الحصص والتي تمثل 100% من رأسمال الشركة البالغ  ٥0,000,000 ريال سعودي  وال توجد أدوات دين صادرة منها.

شركة بوان للصناعات اخلشبية 
يتكون رأس مال شركة بوان للصناعات الخشبية  من ٥00,000 حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة 100 ريال سعودي وتمتلك شركة بوان 

٤7٥,000  حصة تمثل ٩٥% من رأسمال الشركة البالغ  ٥0,000,000 ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة منها.        

الشركة املتحدة للمنتجات اخلشبية واملعدنية احملدودة:
يتكون رأس مال الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة من 2٥,٦80 حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة 1000 ريال 

سعودي وتمتلك شركة بوان 2٤,3٩٦ حصة تمثل ٩٥% من رأسمال الشركة البالغ  2٥,٦80,000 ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة 
منها.

إيضاح تبويب أرقام املقارنة  •
تم تعديل أرصدة المقارنة لعام 201٦م لتتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(، تم اإلشارة إلى كافة التعديالت التي تمت على 

أرصدة المقارنة في اإليضاح رقم 2٦ من القوائم المالية الموحدة.

د . قروض أخرى:
حصلت شركة تابعة للمجموعة )"يوتك الجزائر"( على قرض من أحد شركائها )"الشريك الجزائري"(، بدون ضمانات أو تكاليف تمويل 

ويستحق السداد خالل عام 201٩م.

يوضح التالي جدول سداد الجزء المستغل من قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي لألعوام 2017م و 201٦م )بآالف الرياالت 
السعودية(:

201٧2016العام
2017-٦,٦٥0
2018٩٥0٩٥0
201٩1,27٥1,27٥
20201,72٥1,72٥
20212,2002,200
20221,2001,200

7,3٥01٤,000المجموع
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شركة بوان للصناعات املعدنية 
يتكون رأس مال شركة بوان للصناعات المعدنية  من ٥0,000,000 حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة 1 ريال سعودي وتمتلك شركة بوان 

فعليًا كامل الحصص والتي تمثل 100% من رأسمال الشركة البالغ  ٥0,000,000 ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة منها.

شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة:
يتكون رأس مال شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة من 10,000 حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ٥00 ريال سعودي وتمتلك 
شركة بوان ٥,٦7٥ حصة والتي تمثل ٥٦.7٥% من رأسمال الشركة الذي يبلغ ٥,000,000 ريال سعودي  وال توجد أدوات دين صادرة منها.

أنشطة و إسرتاتيجية الشركة  .2
بوان هي شركة مساهمة عامة سجلت في المملكة العربية السعودية في السجل التجاري تحت رقم 1010033032 بتاريـخ ٩ شـوال 

1٤00هـ الموافق 20 أغسطس 1٩80م . يبلغ رأسمال الشركة ٦00 مليون ريـال سعودي مقسم إلى ٦0 مليون سهم قيمة كل سهم 10 
ريـال سعودي.

تتمتع بوان بتنوع أعمالها من خالل قطاعاتها المختلفة )الصناعات المعدنية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الخشبية والصناعات 
الخرسانية( مما يمكنها من الحصول على تدفق نقدي مستمر، إضافًة إلى ذلك فإن تنوع أعمال ومنتجات وأسواق الشركة 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   .3
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.  .٥

متابعة البحث عن فرص في السوق لإلستحواذ عليها حتى وإن كانت قطاعات جديدة للمجموعة.  .٦

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

األساسي لكل شركة :

نسبة ملكية بوان الفعلية رأس المال البيان

%100,0 ٥0,000,000 شركة بوان للصناعات المعدنية

%100,0 ٥0,000,000 شركة بوان للصناعات الهندسية

%٩٥,0 ٥0,000,000 شركة بوان للصناعات الخشبية

%٩٥,0 2٥,٦80,000 الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة

%٥٦,7٥ ٥,000,000 شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة
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شركة بوان للصناعات الهندسية  

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ 1٤31/08/2٩هـ  في 
المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون )٥0,000,000( ريال سعودي، ويتكون نشاطها 

األساسي من صناعة وتطوير المحوالت والمحطات والقواطع الكهربائية وتسويق وتوزيع هذه المنتجات 
داخل وخارج المملكة العربية السعودية، إن أسواق النشاط الرئيسية للشركة تقع في المملكة العربية 

السعودية، كما تقوم الشركة من خالل شركاتها التابعة بتصدير بعض منتجاتها في منطقة الشرق 
األوسط.

تمتلك شركة بوان للصناعات الهندسية الشركات التالية:
الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية – السعودية )"يوتك – السعودية"(، مملوكة بنسبة %8٥,٥،   .1

متخصصة في تصنيع وإنتاج محوالت التوزيع الكهربائية المغمورة بالزيت بطاقة تصل الى 31٥0 ك 
ف أ وجهد مرتفع يصل الى 3٦ ك ف. كما تمتلك يوتيك – السعودية الشركة المتحدة للمحوالت 

الكهربائية – الجزائر )"يوتك – 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. كما قامت يوتيك – السعودية خالل عام 2017م  ببيع حصتها 
والبالغة ٩0% في الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية – سوريا )"يوتك – سوريا"(.

الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية - السعودية )"يو إس إس جي"(، مملوكة   .2
بنسبة 8٥,٥%، وهي شركة متخصصة في صناعة وإنتاج محطات التوزيع الكهربائية ولوحات توزيع 

الجهد المنخفض وقواطع الجهد المتوسط.
شركة بوان الكهربائية المحدودة - السعودية، مملوكة فعليًا بنسبة 100%، وهي شركة متخصصة في   .3

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

مقاوالت اإلنشاءات واألعمال العامة والمولدات الكهربائية.

شركة بوان للصناعات املعدنية

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ 1٤1٦/08/12هــ في 
المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون )٥0,000,000( 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، إن أسواق النشاط الرئيسية للشركة 
تقع في المملكة العربية السعودية.

تمتلك الشركة عدة مصانع منتشرة في المناطق الرئيسية في المملكة وهي الرياض وجدة والدمام. 
كما تمتلك شركة بوان للصناعات المعدنية:

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

201٦م و 2017م لم تمارس الشركة أية أنشطة تجارية كما يتم حاليًا العمل على إجراءات التصفية 
المتعلقة بها والتي لم يتم اإلنتهاء منها حتى 31 ديسمبر 2017م. وتعتقد اإلدارة بأنه لن يكون هناك أي 

تأثير جوهري على الشركة ناتجًا عن إجراءات التصفية.
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شركة بوان للصناعات اخلشبية
  

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ 1٤13/0٦/2٥هـ في المملكة العربية 
السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون )٥0,000,000( 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، إن أسواق النشاط الرئيسية للشركة تقع في المملكة العربية 

السعودية، كما تزاول بعض شركاتها التابعة نشاطها في كٍل من دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
تنتشر شركة بوان للصناعات الخشبية داخل المملكة وخارجها لخدمة عمالئها إذ أنها تملك مصانع موزعة على 

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

شركة إنماء للمنصات وهي شركة ذات مسئولية محدودة، مقرها الجبيل - المملكة العربية السعودية   .1
مملوكة فعليًا بنسبة 100%، تم 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 100%، يتركز   .2

نشاطها في صناعة المنصات النقالة الخشبية وصناعة الصناديق واألوعية الخشبية.
شركة الراية ألعمال النجارة )دولة الكويت( وهي شركة ذات مسئولية محدودة، مملوكة فعليًا بنسبة %100،   .3

متخصصة في صناعة المنصات النقالة الخشبية وصناعة الصناديق واألوعية الخشبية.
شركة الخطوط المتحدة للخدمات اللوجستية المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الدمام -   .٤

المملكة العربية السعودية، وهي شركة متخصصة في خدمات المساندة واإلمداد والتموين والتخزين والتبريد 
والتحميل والتنزيل واستالم وتسليم البضائع مملوكة فعليًا بنسبة 100%، تم شراء الشركة خالل العام 2017م، 

علمًا بأنه لم يكن هناك أي تأثير جوهري ناتج عن عملية الشراء.

الشركة املتحدة للمنتجات اخلشبية واملعدنية احملدودة
  

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ 1٤0٩/0٥/02هـ في 
المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسة وعشرين مليونا وستمائة وثمانين ألف )2٥,٦80,000( 
ريال سعودي، ويتكون نشاطها األساسي من إنتاج مواد التعبئة والتغليف الخشبية، والمنتجات الخشبية 
المغطاة بالفورمايكا، واألبلكاش المطلي بطبقة رقيقة، واأللواح المغطاة بالديكور والميالمين وتسويق 
وتوزيع هذه المنتجات داخل وخارج المملكة العربية السعودية، إن أسواق النشاط الرئيسية للشركة تقع 

في المملكة العربية السعودية.

شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الخبر بتاريخ 1٤30/11/2٦هـ في المملكة 
العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسة ماليين )٥,000,000( ريال سعودي، ويتكون نشاطها األساسي من 

تطوير المنتجات مسبقة الصنع ومسبقة اإلجهاد التي تستخدم في المباني والخرسانة الجاهزة. إن أسواق 
النشاط الرئيسية للشركة تقع في المملكة العربية السعودية.

تمتلك شركة بناء لإلستثمارات الصناعية القابضة الشركات التابعة التالية:
شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الخبر   .1

- المملكة العربية السعودية مملوكة بنسبة ٩3,2%، وهي شركة متخصصة بصنع المنتجات 
الخرسانية مسبقة الصنع.

شركة بناء للخرسانة الجاهزة، شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الخبر - المملكة العربية   .2
السعودية مملوكة فعليًا بنسبة 100%، وهي شركة متخصصة في صناعة وإنتاج الخرسانة الجاهزة.

شركة النقليات األهلية المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الخبر - المملكة العربية   .3
السعودية مملوكة فعليًا بنسبة 100%، وهي شركة متخصصة في أعمال النقليات وشاحنات النقل.

شركة المباني الشاملة للمقاوالت، شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الخبر - المملكة العربية   .٤
السعودية مملوكة فعليًا بنسبة 100%، وهي شركة متخصصة في أعمال المقاوالت العامة للمباني.
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التطورات اجلوهرية خالل عـام 2017م  .٤

إن أهم التطورات الجوهرية التي تمت خالل العام 2017م لشركة بوان وشركاتها التابعة تتلخص فيما يلي:

شركة بوان
خالل العام 2017م قام مجلس اإلدارة بالموافقة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي المكلف للشركة األستاذ/ عبدالرحمن ابراهيم 

المديميغ وذلك لظروفه الشخصية، حيث انتهت فترة عمله بالشركة بتاريخ 2017/10/12م، وقد وافق مجلس إدارة الشركة على 
اإلستقالة بتاريخ 2017/10/02م، وتعيين عضو مجلس اإلدارة  األستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان عضواً منتدبًا للشركة )عضو تنفيذي( 

للقيام بمهام الرئيس التنفيذي مع احتفاظه بعضويته في مجلس إدارة الشركة وذلك إعتباراً من تاريخ 2017/10/12م.

قطاع الصناعات الكهربائية: 
خالل العام 2017م قام مجلس اإلدارة بتاريخ 2017/08/22م بالموافقة على بيع حصة الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية - 

السعودية )"يوتك - السعودية"( في الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية المحدودة - سوريا )"يوتك - سوريا"( والبالغة ٩0% من 
رأسمال الشركة الى شريكها في يوتك سوريا مقابل مبلغ ٤.٤ مليون دوالر أمريكي أي ما يعادل 1٦.٥ مليون ريال سعودي. وتحقق عن 

البيع أرباح رأسمالية لشركة بوان تقدر ب 1.٦ مليون ريال سعودي، وتعود أسباب البيع إلى تحقيق يوتك سوريا خسائر متتالية خالل 
األعوام السابقة حيث حققت مبيعات وصافي خسارة خالل العام المنتهي في 31 ديسمبر 201٤م مبلغ 1.1 مليون ريال سعودي و 73٤ 
ألف ريال سعودي على التوالي، وحققت مبيعات وصافي خسارة خالل العام المنتهي في 31 ديسمبر 201٥م مبلغ 117 ألف ريال سعودي 

و 281 ألف ريال سعودي على التوالي، كما حققت خالل العام المنتهي في 31 ديسمبر 201٦م صافي خسارة بلغت 1٥3 ألف ريال سعودي 
دون تحقيق أي مبيعات، وقامت الشركة باستخدام العائد المتحصل عليه من هذه الصفقة في دعم أنشطة الشركة الرئيسية.

قطاع الصناعات اخلرسانية:
خالل العام 2017م قامت شركة بناء لإلستثمارات الصناعية القابضة )القطاع اإلستثماري في تقنيات البناء والمنتجات الخرسانية( 

بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لإلسكان بتاريخ 2017/08/1٥م ولمدة ثالثة سنوات، ومن خالل هذه االتفاقية، فإنه 
سيتم التعاون بين الطرفين للعمل معا إلستكشاف فرص التعاون المحتملة في قطاع اإلسكان المتعلق بتكنولوجيا البناء في 

المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
العمل على إقامة مشروع مشترك إلحتضان تكنولوجيا البناء في ميدان اإلسكان والبناء من خالل التعاون المشترك مع مقدمي   .1

التكنولوجيا المحليين والدوليين.
تنفيذ مشاريع لتنمية المساكن من خالل اعتماد تكنولوجيا التشييد.  .2

إنشاء مصانع تنتج الوحدات السكنية ووحداتها القائمة على تكنولوجيا التشييد.  .3
العمل على تطوير وتبادل الخبرات المتعلقة بتكنولوجيا التشييد والصناعات ذات الصلة، وتدريب المهنيين الالزمين للتشغيل   .٤

والصيانة.
تشجيع تبادل الزيارات بين األخصائيين بين الطرفين والمشاركة في االجتماعات والحلقات الدراسية وورش العمل المشتركة   .٥

لمناقشة المسائل المتصلة بمجاالت التعاون بين الطرفين.
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5.   التعامالت مع اجلهات / األطراف ذات العالقة

خالل العام المالي 2017م استمرت بعض العقود والتي كانت بوان أو شركاتها التابعة طرفًا فيها وكانت توجد فيها مصلحة لبعض 
أعضاء مجلس اإلدارة. وبعض العقود تم اإلتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعالقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 

2017م. 
نوجز تلك العقود في الجداول أدناه على النحو التالي:

 الطرف#
 عضو مجلس اإلدارة ذوالطرف الثانياألول

العالقة
 طبيعة

  مدةتاريخ االتفاقياتاالتفاقيات
اإلتفاقية

 قيمة
التعامل

 بآالف)
 الرياالت

(السعودية

1
شركة بوان 
للصناعات 
المعدنية

شركة مصدر
لمواد البناء

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق 2012/01/01م

سنة وتجدد 
7٦777,2تلقائيًا

شركة الفوزان
لمواد البناء

 األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م

سنة وتجدد 
٦٩٦٥7,2تلقائيًا

شركة ثبات 
لإلنشاءات المحدودة 

)شركة المهيدب 
للمقاوالت المحدودة 

- سابقًا(

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م

سنة وتجدد 
٥11,7تلقائيًا

2
شركة بوان 
للصناعات 

الخشبية

شركة الفوزان
لمواد البناء

 األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م

سنة وتجدد 
7٤73,٦تلقائيًا

شركة الفوزان
للعدد واألدوات

 األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م

سنة وتجدد 
٥٩,٥تلقائيًا

شركة مصدر
لمواد البناء

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م

سنة وتجدد 
8٦٤,7تلقائيًا

3

الشركة 
المتحدة 

للمنتجات 
ٍالخشبية 

والمعدنية 
المحدودة

شركة مصدر
لمواد البناء

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م

سنة وتجدد 
128,7تلقائيًا

شركة الفوزان
لمواد البناء

 األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م

سنة وتجدد 
٥77,٥تلقائيًا

٤

شركة بناء 
لإلستثمارات 

الصناعية 
القابضة

شركة نساج 
للتطوير العقاري

 األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

تقديم منتجات 
خرسانية

 1٤3٦/10/1٦هـ 
الموافق  201٥/8/01م

تنتهي بتاريخ 
1٤3٩/0٥/2٩هـ

الموافق
 2018/02/1٥م )*( 

8٦38,0

٥

الشركة 
المتحدة 

للمحوالت 
الكهربائية

شركة الفوزان لمواد 
الكهرباء المحدودة

 األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤37/0٥/2٩هـ 
الموافق 201٦/03/0٩م

سنة وتجدد 
2٤,0تلقائيًا

شركة التوريدات 
والمشاريع

بيع وتقديم األستاذ/ عبداهلل الفوزان
خدمات تجارية

 1٤3٦/11/17هـ 
الموافق 201٥/0٩/01م

سنة وتجدد 
٤,7تلقائيًا

المبيعات التي تمت خالل عام 2017م والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها: أ. 

كما يمكن تمديدها لفترة أو فترات أخرى مماثلة.  )*(
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ب.   المبيعات التي تمت خالل عام 2017م والتي ال يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها:

الطرف الثانيالطرف األولم
ذو العالقة

 نوع عالقته
بالشركة

 طبيعة
مدة  اإلتفاقيةتاريخ االتفاقياتاالتفاقيات

 قيمة
التعامل

 بآالف
 الرياالت

1
الشركة المتحدة 

للمحوالت 
الكهربائية

شركة اس ار ال 
اندستري تكنولوجي 

الكتريك

الشريك في مصنع 
الشركة المتحدة 

للمحوالت الكهربائية 
- الجزائر

بيع وتقديم 
خدمات 

تجارية

1٤38/0٥/0٥هـ
الموافق 2017/02/02م

عقد توريد محوالت 
ينتهي عند توريد 
كافة المحوالت 

المتفق عليها 

2٩8٦,3

2
شركة بناء 
لإلستثمارات

الصناعية القابضة

مكتب بناء السعودية 
لإلستشارات 

الهندسية

شريك في شركة 
مصنع بناء للمنتجات 
الخرسانية المتقدمة 

بيع وتقديم 
خدمات 

تجارية

1٤37/11/1٥هـ
الموافق 201٦/08/18م

بداية العقد كان 
في عام 2017م 

ولمدة ستة شهور 
ميالدية

٤٤٩,٥

ت.   المشتريات التي تمت خالل عام 2017م والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها:

 عضو مجلس اإلدارة ذوالطرف الثانيالطرف األول
العالقة

 طبيعة
  مدةتاريخ االتفاقياتاالتفاقيات

اإلتفاقية

 قيمة
التعامل

 بآالف)
 الرياالت

(السعودية

1
شركة بوان 
للصناعات 
المعدنية

شركة الفوزان 
لمواد البناء

 األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
الخدمات التجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م 

سنة وتجدد 
1200,٤تلقائيًا

شركة مصدر 
لمواد البناء

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م 

سنة وتجدد 
٦8٤8,٤تلقائيًا

2
شركة بوان 
للصناعات 

الخشبية

شركة الفوزان 
لمواد البناء

 األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
الخدمات التجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م 

سنة وتجدد 
1٥8٥,٥تلقائيًا

شركة مصدر 
لمواد البناء

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م 

سنة وتجدد 
10٦0,8تلقائيًا

3

الشركة 
المتحدة 

للمنتجات 
الخشبية 

والمعدنية 
المحدودة

شركة الفوزان 
لمواد البناء

 األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
الخدمات التجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م 

سنة وتجدد 
2٩0,٦تلقائيًا

شركة مصدر 
لمواد البناء

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م 

سنة وتجدد 
11٥0,7تلقائيًا

٤

الشركة 
المتحدة 

للمحوالت 
الكهربائية

شركة الفوزان 
للعدد واألدوات

 األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤33/02/07هـ 
الموافق  2012/01/01م

سنة وتجدد 
2٦٥,2تلقائيًا

شركة الفوزان 
لمواد الكهرباء 

المحدودة

 األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤37/0٥/2٩هـ 
الموافق  201٦/03/0٩م

سنة وتجدد 
7,٥تلقائيًا

شركة مصدر 
للتجهيزات 

الفنية المحدودة

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤3٥/07/1٩هـ 
الموافق 201٤/0٥/18م 

سنة وتجدد 
1٦7,7تلقائيًا

٥
شركة بناء 
للخرسانة 

الجاهزة

شركة الفوزان 
لمواد البناء

 األستاذ/ عبداهلل الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤37/03/2٩هـ 
الموافق 201٦/01/0٩م

سنة وتجدد 
2٩72,2تلقائيًا
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ث.  المشتريات ورسوم اإلمتياز التي تمت خالل العام 2017م والتي ال يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها:

 الطرف الثاني ذوالطرف األولم
 طبيعةنوع عالقته بالشركةالعالقة

  مدةتاريخ االتفاقياتاالتفاقيات
اإلتفاقية

 قيمة
التعامل

 بآالف)
 الرياالت

(السعودية

1

الشركة 
المتحدة 

للمحوالت 
الكهربائية

شركة ويلسون 
ترانسفورمرز 

للمحوالت بي تي 
واي ليمتد

الشريك في الشركة 
المتحدة للمحوالت 

الكهربائية - السعودية
 1٤38/08/30هـ رسوم إمتياز

الموافق  2017/0٥/2٦م
خمس 
٥7٦,8سنوات

2

شركة 
مصنع بناء 
للمنتجات 
الخرسانية 
المتقدمة

مجموعة 
الفارس

الشريك في شركة 
مصنع بناء للمنتجات 
الخرسانية المتقدمة

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

 1٤33/01/2٦هـ 
الموافق  2011/01/01م

سنة وتجدد 
٤83,٦تلقائيًا

تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2017/0٤/1٩م على جميع العقود المذكورة أعاله والترخيص لهذه 
التعامالت لعام قادم.

وإشارة إلى العقود واالتفاقيات الواردة في الجداول فإن إدارة الشركة تؤكد على أن هذه االتفاقيات تقوم على أسس تجارية بحتة دون 
أي شروط تفضيلية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين. كما تؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها تقيدهم بالمادتين )71( و 

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

الزكاة وضريبة الدخل
تخضع المجموعة لكل من الزكاة وضريبة الدخل وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. تقوم 
الشركة والشركات التابعة لها المملوكة بنسبة 100% بتقديم الزكاة على أساس مجمع.  تقوم الشركات التابعة األخرى للمجموعة 
بتقديم اإلقراراتاإلقرارات الزكوية وضريبة الدخل على حدة. يتم احتساب الزكاة وضريبة الدخل على أساس االستحقاق. يتم احتساب 

الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما أعلى بينما تحتسب ضريبة الدخل على صافي الربح المعدل. يجري تسجيل 
أية فروقات في التقدير عند اعتماد الربط النهائي وحينها يتم إقفال المخصص. يتم إدراج الزكاة وضريبة الدخل المحملة في قائمة 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. يتم احتساب الزكاة وضريبة الدخل باستخدام المعدالت التي تم تطبيقها أو تطبيقها 
بشكل كبير بنهاية فترة القوائم المالية.  

تمثل الزكاه المبالغ المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة بينما تمثل ضريبة الدخل المبالغ المتعلقة بالشركاء األجانب.
وفيما يلي جدول يوضح مبلغ الزكاة وضريبة الدخل التي تم سدادها خالل األعوام 2017 و 201٦م.

201٦م2017م
)بآالف الرياالت السعودية(

)7,٩٦3()12,108(زكاة مسددة خالل السنة   
-)7٥1(ضريبة دخل مسددة خالل السنة

تــم تقديــم اقــرارات الــزكاة للشــركة وتــم تســديد المســتحق لجميــع الســنوات حتــى ســنة 201٦م وتــم اســتالم شــهادات زكاة مقيــدة. 
خــالل عــام 2017م، اســتلمت الشــركة الربــوط النهائيــة للســنوات مــن 200٦م إلــى 200٩م والتــي اظهــرت التــزام زكاة إضافــي بمبلــغ 
1.٥٩ مليــون ريــال ســعودي )بلغــت قيمــة الربــط األولــي 8.27 مليــون ريــال ســعودي(.  قامــت الشــركة بتســديد التــزام الــزكاة اإلضافــي 

ــنة 200٩م. ــى س ــة حت ــزكاة النهائي ــهادات ال ــى ش ــت عل وحصل
ــي  ــزام زكاة إضاف ــرت الت ــي اظه ــى 201٤م والت ــن 2010م إل ــنوات م ــة للس ــوط الزكوي ــركة الرب ــتلمت الش ــة، اس ــم المالي ــخ القوائ ــا لتاري الحق
ــًا  ــًا كافي ــا مخصص ــد أن لديه ــي وتعتق ــزكاة اإلضاف ــزام ال ــاس الت ــة أس ــدد مراجع ــي ص ــركة ف ــعودي. الش ــال س ــون ري ــغ 7.83 ملي بمبل

ــي. ــزام اإلضاف ــة اإللت لتغطي

2٣شركة بوان

bawan.com.sa



التوقعات املستقبلية واخملاطر التي تواجهها الشركة  .6
وشركاتها التابعة  

التوقعات املستقبلية للشركة وشركاتها التابعة
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.

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

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

التي اتخذتها الشركة في سبيل التقليل من هذه المخاطر:

إجراءات الشركة في التقليل من هذه المخاطرالمخاطرم

ارتفاع أسعار الطاقة وتعرفة 1
استهالك الكهرباء

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

التذبذب في أسعار المواد 2
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.

التقلبات في أسعار العمالت3

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

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

الريال السعودي ثابتة أمام الدوالر األمريكي. 

اإلعتماد على عمالء ٤
رئيسيين

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

اإللتزام بنسب التوطين٥

-     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 ٦
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 مخاطر اإلئتمان7
التسهيالت لضمان استمرار توفير احتياجات الشركة اإلئتمانية وبأسعار منافسة.

اإلعتماد على موردين 8
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 األوضاع اإلقليمية٩
إنحسار بعض األسواق اإلقليمية نتيجة التقلبات السياسية واإلقتصادية واألمنية.

تغير تقنيات اإلنتاج10
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.
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إجراءات الشركة في التقليل من هذه المخاطرالمخاطرم

تعطل بعض خطوط اإلنتاجد11

-      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 نقل المنتجات للعمالء12
على شحن بضائعها إلى عمالئها في مختلف المناطق وبأسعار تنافسية.

تقوم المجموعة بشكل متواصل بمراجعة الوثائق التأمينية الخاصة بها والتأكد من كفايتها وتحديثها كفاية التغطية التأمينية13
بشكل مستمر.

سياسة تـوزيع األربــاح  .7

توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:
يجنب )10%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي   •

المذكور نسبة )30%( من رأس المال المدفوع.
للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي   •

وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة، وال يجوز أن يستخدم هذا اإلحتياطي إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر   •

اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين 
بالشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات. 

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )٥%( من رأس المال المدفوع.  •
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )الحادية والعشرون( من النظام األساس للشركة، والمادة )السادسة والسبعون( من نظام   •

الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )10%( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح 
الشركة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهة المختصة توزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية على المساهمين،   •
كما يجوز تفويض مجلس اإلدارة في ذلك.

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع 
وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

أقرت الجمعية العامة للمساهمين لشركة بوان والمنعقدة بتاريخ 2017/0٤/1٩م تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية 
للمساهمين عن العام المالي  2017 م مع تحديد تاريخ األحقية وتاريخ التوزيع وفقًا للضوابط واإلجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية 

وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية .  وبناًء عليه فقد أقر مجلس إدارة 
شركة بوان توزيعات مالية خالل عام 2017م وفقًا لما يلي:

 نسب األرباح المقترحنسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة
 اإلجماليتوزيعها في نهاية السنة

201٧/0٧/31م201٧/03/19م

٦,٥%-٤%2,٥%نسبة التوزيع من القيمة اإلسمية للسهم

87,3%-78,7%10٥,٦%نسبة التوزيع من صافي ربح الفترة المتعلقة بها
٤٤,٦٩1-1٤,20330,٤88إجمالي أرباح الفترة المتعلقة بها

 1٥ مليون ريالإجمالي األرباح الموزعة )بالريال السعودي(
سعودي

 2٤ مليون ريال
 3٩ مليون ريال-سعودي

سعودي
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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 ٥% من رأسمال الشركة كما في 2017/12/31م:

وفيما يتعلق بملكية األسهم المباشرة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما في 2017/12/31م، فإن الجدول التالي 
يوضح عدد األسهم المملوكة مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر:

)*( أعلنت الشركة بتاريخ 2018/02/11م عن وفاة الدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح رحمة اهلل عليه.
)**( العضو ممثل لشركة أثيل القابضة وتم حجز األسهم من ملكية شركة أثيل القابضة )1000( سهم في ملكيتهم في شركة بوان.

كما أنه ال توجد أي ملكية أسهم في الشركة تعود لكبار التنفيذيين اآلخرين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أدوات دين الشركة أو أي   -
من شركاتها التابعة.

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

نسبة الملكية 
المباشرة في 

201٧/12/31م

عدد األسهم في 
201٧/12/31م

نسبة الملكية 
المباشرة في 

201٧/01/01م

عدد األسهم في 
201٧/01/01م اسم المساهم م

%2٦,٤٦ 1٥,873,200 %2٦,٤٦ 1٥,873,200 شركة عبد القادر المهيدب وأوالده 1

%2٥,٥3 1٥,318,800 %2٥,٥3 1٥,318,800 شركة الفوزان القابضة 2

%0٥,10 3,0٦0,000 %0٥,10 3,0٦0,000 شركة معالي القابضة 3

عدد األسهم في المنصباالســـم
201٧/01/01م

عدد األسهم في التغير
201٧/12/31م

1000-1000رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان
1٥00-1٥00عضو المجلساألستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب

1200-1200عضو المجلس/كبار التنفيذييناألستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان 

1200-1200عضو المجلسالدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح )رحمة اهلل عليه( )*(

1200-1200عضو المجلساألستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم 
1200-1200عضو المجلساألستاذ/ مازن بن أحمد الجبير 

1000-1000عضو المجلساألستاذ/ باسل بن محمد القضيب )**( 

1200-1200عضو المجلساألستاذ/ رائد بن أحمد المزروع 
---عضو المجلساألستاذ/ عبدالرحمن بن فاروق عداس

2.   أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن اجمللس واإلدارة 
التنفيذية

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، مصنفين وفقًا للتعريفات الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

أسماء أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن اجمللس واإلدارة التنفيذية ووظائفهم احلالية والسابقة 
ومؤهالتهم وخرباتهم:
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اإلسم
عضوية 
مجلس 

اإلدارة

عضوية 
اللجان

الوظيفة 
الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالحالية

األستاذ/ 
عبداهلل بن 

عبداللطيف 
الفوزان

عضو
عضو لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

رئيس مجلس 
إدارة شركة 

الفوزان القابضة
-

بكالوريوس 
محاسبة من جامعة 

الملك سعود عام 
1٩8٩م.

خبرات واسعة في اإلدارة واإلقتصاد 
واإلستثمار والتخطيط ألكثر من 2٥ 

عامًا، باإلضافة إلى مهامه الحالية 
فهو يشغل منصب رئيس مجلس 
اإلدارة / عضو المجلس في عدد من 

الشركات المساهمة المدرجة وغير 
المدرجة.

األستاذ/ عصام 
بن عبدالقادر 

المهيدب
عضو

عضو لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

العضو المنتدب 
لشركة عبد 

القادر المهيدب 
وأوالده

-

بكالوريوس علوم 
)تخصص إحصاء( 

من جامعة الملك 
سعود عام 1٩82م.

صاحب خبرة واسعة في إدارة عدد من 
الشركات باإلضافة لعضوية مجالس 
إدارة لعدد من الشركات المساهمة 

المدرجة وغير المدرجة، باإلضافة 
لمنصبه الحالي فهو  يشغل منصب 

رئيس مجلس اإلدارة في عدد من 
الشركات المساهمة والشركات 

الغير مدرجة.
كما لديه خبرة واسعة في التخطيط 
على المستوى اإلستراتيجي لتطوير 

وتوجيه األعمال.

األستاذ/ فوزان 
بن محمد 

الفوزان
عضو اللجنة عضو

التنفيذية

نائب رئيس 
مجلس إدارة 

شركة الفوزان 
القابضة / 

العضو المنتدب 
لشركة بوان

مدير عام 
المنطقة الوسطى 

لشركة الفوزان 
لمواد البناء

بكالوريوس 
محاسبة من جامعة 

الملك سعود عام 
1٩٩3م.

صاحب خبرة واسعة في إدارة عدد من 
الشركات باإلضافة لعضوية مجالس 
إدارة لعدد من الشركات المساهمة 

المدرجة وغير المدرجة.
كما لديه خبرة واسعة في مجال إدارة 

األعمال والتخطيط.

الدكتور/ 
فؤاد بن فهد 

الصالح – 
رحمة اهلل 

عليه

-عضو

عضو مجلس 
إدارة - شركة 

عبد القادر 
المهيدب 

وأوالده

العضو المنتدب 
للقطاع الصناعي 
في شركة عبد 
القادر المهيدب 

وأوالده.
أستاذ مشارك 

– جامعة الملك 
سعود – كلية 

الهندسة.
ُمحاضر – كلية 

الهندسة – جامعة 
الملك فهد 

للبترول والمعادن.

دكتوراه – هيدروليكا 
ومصادر مياه من 

جامعة كولورادو – 
امريكا -1٩8٤م.

ماجستير – هندسة 
موانئ من جامعة 

مانشستر – بريطانيا 
– 1٩7٤م.

بكالوريوس – 
هندسة مدنية من 

جامعة البصرة – 
العراق – 1٩٦٩م.

صاحب خبرة واسعة في إدارة عدد من 
الشركات باإلضافة لعضوية مجالس 
إدارة لعدد من الشركات المساهمة 

المدرجة وغير المدرجة.
كما لديه خبرة واسعة في مجال 

الهندسة اإلنشائية والمدنية 
والقطاعات الصناعية

كما لديه خبرة في اإلشراف على 
المشاريع الصناعية وبناءها.

األستاذ/ رائد 
بن إبراهيم 

المديهيم
عضو

رئيس 
اللجنة 

التنفيذية

العضو المنتدب 
والرئيس 
التنفيذي 

لشركة مصدر 
لمواد البناء.

-

- ماجستير هندسة 
كهربائية  - 1٩٩2م.

- بكالوريوس 
هندسة كهربائية – 

1٩8٦م.

صاحب خبرة واسعة في إدارة عدد من 
الشركات باإلضافة لعضوية مجالس 
إدارة لعدد من الشركات المساهمة 

المدرجة وغير المدرجة.
كما لديه خبرات هندسية وإدارية 

متنوعة في القطاع الخاص والعام في 
مجاالت المياه والطاقة، كما عمل 

في مجال تجارة وصناعة مواد البناء.
كما لديه خبرات إدارية في تنفيذ 

العديد من عمليات اإلستحواذات 
واإلندماجات وتطوير اإلستراتيجيات، 

كما لديه خبرة واسعة في إعداد 
السياسات واإلجراءات وتطبيقها 

وعلى دراية باألنظمة واللوائح ذات 
العالقة.

أعضاء جملس اإلدارة: أ. 
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اإلسم
عضوية 
مجلس 

اإلدارة

عضوية 
اللجان

الوظيفة 
الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالحالية

األستاذ/ مازن 
بن أحمد 

الجبير
رئيس لجنة عضو

المراجعة
العضو المنتدب 
لشركة جوارس

نائب الرئيس 
التنفيذي لشركة 

أموال الخليج.

- ماجستير إدارة 
األعمال من جامعة 

هارفرد  - 2003م.
- بكالوريوس 

إقتصاد من جامعة 
هارفرد – 1٩٩8م.

صاحب خبرة واسعة في إدارة عدد من 
الشركات باإلضافة لعضوية مجالس 
إدارة وعضويات لجان المراجعة لعدد 

من الشركات المساهمة الدرجة 
والغير مدرجة.

كما كان مستشارا لشركة 
ماكينزي وشركاه في واشنطن، 

حيث عمل على العديد من 
المشاريع اإلستشارية مثل مشاريع 

العمليات واالستراتيجيات والهياكل 
التنظيمية.

األستاذ/ باسل 
بن محمد 

القضيب
-عضو

العضو المنتدب 
والرئيس 

التنفيذي – 
شركة أثيل 

القابضة

مهندس مشاريع 
– شركة أرامكو.

نائب الرئيس 
التنفيذي للخزينة 

واإلستثمار – بنك 
الرياض.

نائب الرئيس 
للمصرفية 

اإلستثمارية في 
مؤسسة الخليج 

لإلستثمار.

- ماجستير إدارة 
اإلنشاءات من 

جامعة ستانفورد  - 
1٩8٥م.

- بكالوريوس 
علوم الهندسة 

المدنية من جامعة 
الملك فهد للبترول 

والمعادن - 1٩80م.

صاحب خبرة واسعة في إدارة عدد من 
الشركات باإلضافة لعضوية مجالس 
إدارة لعدد من الشركات المساهمة 

الدرجة الغير مدرجة. كما شغل 
عضوية عدد من اللجان التنفيذية 

ولجان اإلستثمار  في الشركات 
المساهمة المدرجة والغير مدرجة.

كما لديه خبرة واسعة في المجاالت 
البنكية وإدارة اإلستثمارات 

والتخطيط اإلستراتيجي.

األستاذ/ رائد 
بن أحمد 

المزروع
عضو

رئيس لجنة 
الترشيحات 
والمكافأت 

وعضو 
اللجنة 

التنفيذية

رئيس شركة 
عدوان 

للصناعات 
الكيماوية

-

بكالوريوس 
الكيمياء من جامعة 

الملك سعود عام 
1٩٩2م.

لديه خبرة واسعة في التخطيط 
اإلستراتيجي واإلستثمار والتمويل 

والتسويق والتجارة والصناعة وإدارة 
األعمال.

األستاذ/ 
عبدالرحمن 

بن فاروق 
عداس

عضو

عضو اللجنة 
التنفيذية 

وعضو لجنة 
المراجعة

رئيس شؤون 
تطوير الشركات 

– شركة ماجد 
الفطيم القابضة

شريك تنفيذي 
- شركة “بين آند 

كومباني” - في 
مجال استشارات 

األعمال

- ماجستير إدارة 
األعمال – جامعة 

ستانفورد  - 2002م.
- ماجستير 

الهندسة الكهربائية 
– جامعة ستانفورد 

– 2002م.
- بكالوريوس 

الهندسة الكهربائية 
– جامعة الملك 

فهد للبترول 
والمعادن -  1٩٩8م.

صاحب خبرة واسعة في إدارة عدد من 
الشركات باإلضافة لعضوية مجالس 
إدارة لعدد من الشركات المساهمة 

المدرجة والغير مدرجة.
يمتلك خبرة في مجال االستشارات 

االستراتيجية والمالية للشركات 
في أوروبا والشرق األوسط. وعمل 
كمستشار مع عدد من الهيئات 

الحكومية وأبرز شركات اإلتصاالت 
في المملكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

وأوروبا وجنوب افريقيا، حيث قدم 
خبراته بشأن مجموعة واسعة 

من المواضيع التي شملت وضع 
وتطوير االستراتيجيات، وهيكلة 

المشاريع التضامنية، والشراكات 
والتحالفات، واالستثمارات العالمية، 
واستراتيجيات المبيعات والتسويق.
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أعضاء جلنة املراجعة من خارج جملس اإلدارة: ب . 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاإلسم

األستاذ/ كينث 
جارلس ابراهيم

رئيس الشؤون 
المالية – شركة 

تيالد لإلستثمار

-      مراقب مالي للمجموعة – 
شركة أثيل القابضة.

-      مراقب مالي – الشركة العامة 
للتجارة.

-      مدير رئيسي – شركة ديلويت 
آند توش.

بكالوريوس اقتصاد 
من جامعة مومباي – 

الهند – 1٩88م.

حاصل على عدة شهادات مهنية في 
مجال المحاسبة واإلقتصاد والتدقيق 

الداخلي.
كما لديه خبرة واسعة في مجال 

التدقيق الداخلي والخارجي.

األستاذ/ سعد 
صالح السبتي

الشريك التنفيذي – 
بروتيفتي للمراجعة 
الداخلية والمخاطر

-      المدير الشريك - مكتب 
 )RSM( السبتي وبانقا عضو

العالمية.
-      الشريك المدير - مكتب 

السبتي للمحاسبة والمراجعة.
-      المدير التنفيذي للمراجعة 

الداخلية – مجموعة 
الفيصلية.

-      ماجستير 
محاسبة من 

كلية والش 
– ميتشيغن – 

1٩8٦م.
-      بكالوريوس 

محاسبة من 
جامعة الملك 

سعود – 1٩78م.

لديه خبرة واسعة في مجال التدقيق 
الداخلي والخارجي وإدارة األعمال 

والتخطيط. كما لديه العديد من 
الخبرات المكتسبة من خالل فترة 
عمله الطويلة في أعمال المراجعة 

واإلدارة والقيادة.

األستاذ/ 
عبدالمعطي 

وصفي عبدالهادي 
)*(

مستشار التدقيق 
الداخلي - شركة 

الفوزان القابضة

مدير رئيسي – شركة ديلويت آند 
توش.

بكالوريوس العلوم 
االقتصادية واإلدارية 

من جامعة اليرموك – 
األردن – 1٩8٤م.

حاصل على عدة شهادات مهنية في 
مجال المحاسبة واإلقتصاد والتدقيق 

الداخلي.
كما لديه خبرة واسعة في مجال 

التدقيق الداخلي والخارجي.
ولديه خبرة في المعايير المحلية 

السعودية واللوائح المحلية األخرى، 
باإلضافة إلى المعايير الدولية للتقرير 

المالي.

األستاذ/ عمار 
محمد الغول )*(

رئيس الشئون 
المالية - شركة 
الفوزان القابضة. 

)**(

مدير تنفيذي – شركة ديلويت آند 
توش

-      ماجستير  إدارة 
أعمال من جامعة 

لندن، كلية إدارة 
األعمال – 201٤م.

-      بكالوريوس 
محاسبة من 

جامعة الزيتونة  – 
1٩٩٩م.

حاصل على عدة شهادات مهنية في 
مجال المحاسبة.

ويتمتع بخلفية غنية فى مجال االدارة 
المالية والمحاسبة والتدقيق.  

كما أنه عضو  في لجنة المراجعة لعدد 
من الشركات المساهمة المدرجة 

وغير المدرجة.

)*( خالل العام 2017م قدم األستاذ/ عمار محمد الغول إستقالته من عضوية لجنة المراجعة وذلك ألسبابه الشخصية، وقامت 
الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2017/0٤/1٩م بالموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي 

عضواً في اللجنة على أن يكمل مدة سلفه في دورة المجلس الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 201٩/0٩/2٥م.
)**( الوظيفة التي كان يشغلها عندما كان عضواً في لجنة المراجعة.

٣1شركة بوان

bawan.com.sa



الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاإلسم

األستاذ/ 
عبدالرحمن 

ابراهيم المديميغ 
)*(

الرئيس التنفيذي 
الُمكلف – شركة 

بوان )**(

المدير العام – شركة بناء 
لإلستثمارات الصناعية القابضة.

-      ماجستير  إدارة أعمال من 
جامعة لندن، كلية إدارة األعمال 

– 2017م.
-      بكالوريوس مالية من جامعة 

األمير سلطان – 200٤م.

يتمتع بخلفية غنية فى 
مجال االدارة وتطوير 

األعمال والتخطيط 
اإلستراتيجي.

األستاذ/ محمد 
أحمد البلوي

رئيس الشؤون 
المالية – شركة 

بوان

مدير رئيسي - شركة ديلويت آند 
توش

-      ماجستير  إدارة أعمال من من 
جامعة لندن ، كلية إدارة األعمال 

– 2017م.
-      دبلوم عالي في إدارة األعمال من 
جامعة عمان العربية للدراسات 

العليا – 200٥م.
-      بكالوريوس محاسبة من جامعة 

جامعة الزرقاء – 2000م.

حاصل على عدة 
شهادات مهنية في 

مجال المحاسبة.
ويتمتع بخلفية غنية 

فى مجال االدارة المالية 
والمحاسبة والتدقيق.  
كما أنه عضو  في لجنة 

المراجعة لعدد من 
الشركات.

اإلدارة التنفيذية: ت. 

أسماء الشركات داخل املمكلة أوخارجها التي يكون عضو جملس إدارة الشركة عضوًا يف جمالس إداراتها احلالية 
والسابقة أو من مديريها:

)*( خالل العام 2017م قام مجلس اإلدارة بالموافقة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي المكلف للشركة األستاذ/ عبدالرحمن 
ابراهيم المديميغ وذلك لظروفه الشخصية، حيث انتهت فترة عمله بالشركة بتاريخ 2017/10/12م، وقد وافق مجلس إدارة الشركة على 

اإلستقالة بتاريخ 2017/10/02م، وتعيين عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان عضواً منتدبًا للشركة )عضو تنفيذي( 
للقيام بمهام الرئيس التنفيذي مع احتفاظه بعضويته في مجلس إدارة الشركة وذلك إعتباراً من تاريخ 2017/10/12م.

)**( الوظيفة التي كان يشغلها عندما كان رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا لشركة بوان.

اسم العضو : عبد اهلل بن عبد اللطيف الفوزان

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
الكيان القانوني الموقع

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً في مجالس 
إداراتها السابقة أو من 

مديريها

الكيان القانوني الموقع

شركة عبد اللطيف
الشركة المتحدة مساهمة غير مدرجةداخل المملكةومحمد الفوزان 

ذات مسئولية داخل المملكة للمحوالت الكهربائية 
محدودة مختلطة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة معالي القابضة 
الشركة المتحدة لتقنية 

المحطات والقواطع 
الكهربائية

ذات مسئولية داخل المملكة
محدودة مختلطة

شركة تطوير الحلول مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة الفوزان القابضة
ذات مسؤولية داخل المملكةالرقمية واإللكترونية

محدودة
الشركة المتحدة لإللكترونيات

شركة مجمع نساج مساهمة مدرجةداخل المملكة"إكسترا”
ذات مسؤولية داخل المملكةالسكني للعقارات

محدودة
شركة بلوم لالستثمار 

شركة التعمير واألنشاء مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالسعودية
ذات مسؤولية داخل المملكةالمحدودة 

محدودة

شركة بوان للصناعات  مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالشركة األولى لتطوير العقارات
ذات مسؤولية داخل المملكة الهندسية 

محدودة

شركة نساج للتطوير مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة معارض الظهران
شركة الشخص داخل المملكةالعمراني 

الواحد
---مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالشركة العربية لصناعة الورق

---مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة أجواد القابضة
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اسم العضو : عبد اهلل بن عبد اللطيف الفوزان

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
الكيان القانوني الموقع

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً في مجالس 
إداراتها السابقة أو من 

مديريها

الكيان القانوني الموقع

محدودة براس مال داخل المملكةشركة شمول القابضة
---خليجي

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة رفاه الخليج المحدودة
الشركة المتحدة للمستلزمات 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالمنزلية 

---ذات مسؤولية محدودةداخل الملكةشركة ترابط لالستثمار والتنمية 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة انجاز المشاريع المحدودة 
شركة أموال الخليج لالستثمار 

محدودة براس مال داخل المملكةالتجاري 
---خليجي

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ارام االحسان القابضة

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مداد المحدودة

---شركة الشخص الواحدداخل المملكةشركة أمجال للتطوير العمراني
شركة أرنون للصناعات 

---شركة الشخص الواحدداخل المملكةالبالستكية 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة بوان للصناعات الخشبية 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة رتال للتطوير العمراني 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ريادة الخليج 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة التوريدات والمشاريع 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أثيل القابضة 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار لمواد البناء 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار للعدد واالدوات

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار لمواد  الكهرباء

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أثيل العربية للخدمات 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة إكسير الخليج للمقاوالت 
شركة سمو العربية التجارية 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالمحدودة

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ازدان الشرق 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ازدان العربية

---شركة الشخص الواحدداخل المملكةشركة الفوزان لالستثمار 
شركة إطاللة العربية للتجارة 

---شركة الشخص الواحد داخل المملكةالمحدودة

---شركة الشخص الواحدداخل المملكةشركة أجدان للتطوير العقاري
شركة األولى بناء للتطوير 

---ذات مسؤولية محدودةداخل الملكةالعقاري 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة األولى موارد العقارية 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة معالي الخليج للتجارة

خارج شركة مدار القابضة 
---ذات مسؤولية محدودةالمملكة” دبي”
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اسم العضو : عصام بن عبدالقادر المهيدب

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً في 
مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

الكيان القانوني الموقع

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً في 
مجالس إداراتها السابقة أو من 

مديريها

الكيان القانوني الموقع

غير مدرجةداخل المملكةشركة تبريد السعوديةمساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
شركة هرفي للخدمات 

غير مدرجةداخل المملكةشركة إعمار الشرق االوسطمساهمة مدرجةداخل المملكةالغذائية

مساهمة غير داخل المملكةشركة بنده للتجزئة
غير مدرجةداخل المملكةشركة أريز العربيةمدرجة

شركة عبد القادر المهيدب 
مساهمة غير داخل المملكةوأوالده

غير مدرجةداخل المملكةشركة ثبات للتطوير العقاري مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةشركة مصدر لمواد البناء
مدرجة

شركة ثبات لإلنشاءات 
مساهمة غير داخل المملكةالمحدودة

مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةشركة رافال للتطوير العقاري
ذات مسؤولية داخل المملكةشركة مصنع مياه المنهلمدرجة

محدودة

مساهمة غير داخل المملكةالشركة الوطنية لإلسكان
مساهمة غير داخل المملكةشركة أريز العربيةمدرجة

مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةشركة األولى للتطوير العقاري
مساهمة غير داخل المملكةشركة ثبات للتطوير العقاري مدرجة

مدرجة
الشركة العربية لتنمية المياه 

مساهمة غير داخل المملكةوالطاقة
مدرجة

شركة ثبات لإلنشاءات 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمحدودة

محدودة

خارج المملكة مصرف السالم البحرين
)البحرين(

مساهمة مدرجة - 
مساهمة غير داخل المملكةشركة زهور الريف التجاريالبحرين

مدرجة
شركة مجمع نساج السكني 

ذات مسؤولية داخل المملكةللعقارات
---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ذات الصواري
---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة الرومانسية المحدودة
---محدودة

شركة مدينة ثروة للتطوير 
مساهمة غير داخل المملكةواالستثمار العقاري

---مدرجة

شركة سليمان عبد القادر 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمهيدب  و شركاه

---محدودة

شركة عماد عبد القادر  
ذات مسؤولية داخل المملكةالمهيدب و شركاه

---محدودة

شركة عواطف عبد القادر 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمهيدب و شركائها

---محدودة

شركة  مريم عبد القادر 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمهيدب و شركائها

---محدودة

شركة تماضر عبد القادر 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمهيدب

---محدودة

شركة اللطيفية للتجارة 
ذات مسؤولية داخل المملكةوالمقاوالت

---محدودة

شركة بلوم انفست 
مساهمة غير داخل المملكةالسعودية

---مدرجة

شركة أموال الخليج 
ذات مسؤولية داخل المملكةلالستثمار التجاري

---محدودة

تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠١7م ٣٤



شركة تنمية األحالم 
ذات مسؤولية داخل المملكةللمقاوالت

---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة المهيدب للتنمية
---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ميار األغذية
---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أثيل القابضة
---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ميار للنقل والتخزين
---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة تاج األوفياء
---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة الهمة اللوجستية
---محدودة

شركة وثرة للتطوير 
ذات مسؤولية داخل المملكةواالستثمار العقاري

---محدودة

شركة ثروة السعودية 
ذات مسؤولية داخل المملكةللتطوير واالستثمار العقاري

---محدودة

شركة أثيل العربية للخدمات 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمحدودة

---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة اموال االجيال التجارية
---محدودة

شركة هيفاء عبد القادر 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمهيدب وشركائها

---محدودة

شركة لولوة  سليمان 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمديهيم  وشركائها

---محدودة

شركة عصام عبد القادر 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمهيدب  و شركاه

---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة نستله للمياه
---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة مصنع مياه المنهل
---محدودة

شركة مصنع األنهار للمياه 
ذات مسؤولية داخل المملكة المحدودة

---محدودة

شركة مصنع مياه الينابيع 
ذات مسؤولية داخل المملكة المحدودة

---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة شركة أجدان للتطوير العقاري 
---محدودة

شركة األولى بناء للتطوير 
ذات مسؤولية داخل المملكة العقاري 

---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة شركة األولى موارد العقارية 
---محدودة

مساهمة غير داخل المملكةالبلد األمين
---مدرجة

اسم العضو : عصام بن عبدالقادر المهيدب

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً في 
مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

الكيان القانوني الموقع

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواً في 
مجالس إداراتها السابقة أو من 

مديريها

الكيان القانوني الموقع
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اسم العضو : فوزان بن محمد الفوزان

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
الكيان القانوني الموقع

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً في مجالس 
إداراتها السابقة أو من 

مديريها

الكيان القانوني الموقع

الشركة األولى لتطوير مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة الفوزان القابضة
العقارات القابضة

داخل 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

---مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة عبد اللطيف و محمد الفوزان
---مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة اليمامة لحديد التسليح
---شركة الشخص الواحدداخل المملكةشركة امجال للتطوير العقاري

---مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة أجواد القابضة
---مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة المتحدة لإللكترونيات

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نواة القابضة
الشركة المتحدة للمستلزمات 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالمنزلية

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة المدى القابضة
---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة كيان الدولية

الشركة المتحدة للصناعات 
---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالحديدية

الشركة المتحدة للصناعات 
---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالزجاجية

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار لمواد البناء
---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار لمواد الكهرباء
---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار للعدد و االدوات

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة انجاز المشاريع المحدودة
---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة معالي الخليج للتجارة

اسم العضو : فؤاد بن فهد الصالح (رحمة اهلل عليه)

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
الكيان القانوني الموقع

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً في مجالس 
إداراتها السابقة أو من 

مديريها

الكيان القانوني الموقع

الشركة المتحدة للصناعات 
التعدينية

شركة دار الزهراوي  مساهمة غير مدرجةداخل المملكة
للتجهيزات الطبية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

---مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة عبدالقادر المهيدب وأوالده
---مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اسمنت المنطقة الشمالية

شركة فؤاد فهد الصالح وخالد حمد 
الضويلع لإلستشارات الهندسي

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
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اسم العضو : رائد بن ابراهيم المديهيم

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
الكيان القانوني الموقع

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً في مجالس 
إداراتها السابقة أو من 

مديريها

الكيان الموقع
القانوني 

داخل الشركة العربية لألنابيبمساهمة مقفلةداخل المملكةشركة مصدر لمواد البناء
المملكة

مساهمة 
مدرجة

الشركة المتحدة للصناعات 
---مساهمة مقفلةداخل المملكةالتعدينية

---مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة إسمنت المنطقة الشمالية
---مساهمة مدرجةخارج المملكة )األردن(شركة إسمنت الشمالية

---مساهمة مغلقةخارج المملكة )سوريا(شركة إسمنت البادية
---مساهمة مدرجةخارج المملكة )مصر(شركة إسمنت السويس

شركة الخطوط السعودية 
مساهمة مدرجة  /نائب داخل المملكةللتموين

---رئيس مجلس اإلدارة

ذات مسؤولية محدودِة داخل المملكةشركة المهيدب للمقاوالت
---/ رئيس مجلس اإلدارة

---مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اليمامة للصناعات الحديدية

اسم العضو : مازن بن أحمد الجبير

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
الكيان القانوني الموقع

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً في مجالس 
إداراتها السابقة أو من 

مديريها

الكيان القانوني الموقع

شركة الصقر للتأمين مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة ديار الخزامى للتنمية العقارية
التعاوني

داخل 
مساهمة مدرجةالمملكة

شركة لفانا القابضة )شركة ابراهيم 
الشركة الوطنية للرعاية مساهمة غير مدرجةداخل المملكةأبو نيان وإخوانه سابقًا(

الطبية – رعاية
داخل 

مساهمة مدرجةالمملكة

شركة نورذرن ترست العربية 
---مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالسعودية

---عالميةخارج المملكةكريم نتوركس
---مساهمة مدرجةداخل المملكةنادك

---مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالمؤسسة العامة للتقاعد
---مساهمة غير مدرجةخارج المملكةشركة ماكسيس بير هارد

شركة محمد ابراهيم السبيعي 
---مساهمة غير مدرجةداخل المملكةوأوالده لإلستثمار )ماسك(

---مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مطارات الرياض
شركة مجموعة الطيار للسفر 

---مساهمة مدرجةداخل المملكةالقابضة

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ابتك السعودية
---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة المهباج الشامية
---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة العوجان التجارية

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة سند للرعاية الصحية
---مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة اإلستثمارات الرائدة
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اسم العضو : باسل بن محمد القضيب

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً في مجالس 
إداراتها الحالية أو من 

مديريها

الكيان القانوني الموقع

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضواً في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني الموقع

شركة الخطوط السعودية مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة الفوزان القابضة
مساهمة مدرجةداخل المملكةللتموين

شركة بسمة لإلستثمار 
الشركة المتحدة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالتجاري

مساهمة مدرجةداخل المملكةلإللكترونيات

الشركة العربية لمراكز 
شركة عبدالقادرالمهيدب ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالتوزيع التجارية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةواوالده

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةمجموعة الفيصليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة شمول القابضة
شركة أحمد يوسف 

الشركة األولى لتطوير ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالصقر وشريكه
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالعقارات

مجموعة عبداللطيف ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةشركة اليسره لألغذية
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالعيسى القابضة

شركة ثبات للتطوير ---
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالعقاري

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة اليسر للتقسيط---
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مداد القابضة---
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة انجاز المشاريع---

شركة التموين ---
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةاالستراتيجي

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أريز العربية---
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أريز العربية---

اسم العضو : رائد بن أحمد المزروع

الكيان القانوني الموقعأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة عدوان للصناعات الكيماوية

خارج المملكة شركة عدوان للكيماويات
ذات مسؤولية محدودة)الجزائر(
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اسم العضو : عبدالرحمن بن فاروق عداس

الكيان القانوني الموقعأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة أسواق اإلمارات القابضة
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة دراية المالية

تكوين جملس اإلدارة وتصنيف عضوياتهم وطبيعة عضوياتهم

اإلجراءات التي اتخذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه علمًا -وخاصة غري التنفيذيني- مبقرتحات املساهمني 
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يقوم رئيس مجلس اإلدارة في أول اجتماع للمجلس في بداية السنة المالية بإحاطة كافة األعضاء بمقترحات المساهمين 
ومالحظاتهم حيال الشركة وأدائها وغيرها من المواضيع ذات الصلة إن وجدت.

علمًا بأنه لم تستلم الشركة خالل العام المنتهي في 2017/12/31م أية مقترحات أو مالحظات كتابية من أي من المساهمين.

عدد اجتماعات جملس اإلدارة التي ُعقدت خالل العام املنتهي يف 2017/12/٣1م، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور 
كل اجتماع موضحًا فيه أسماء احلاضرين:

تصنيف العضويةطبيعة العضويةاسم العضوم

عضو غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان1
عضو غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب2
عضو تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان3
عضو غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةالدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح )رحمة اهلل عليه(٤
عضو غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم٥
عضو مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ مازن بن أحمد الجبير٦
عضو غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ باسل بن محمد القضيب7
عضو مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ رائد بن أحمد المزروع8
عضو مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالرحمن بن فاروق عداس٩

اسم العضو
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 201٧م

اإلجتماع األول
201٧/02/26م

اإلجتماع الثاني
201٧/06/06م

اإلجتماع الثالث
201٧/10/02م

اإلجتماع الرابع
اإلجمالي201٧/12/26م

٤األستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان
٤األستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب

٤األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان
٤الدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح )رحمة اهلل عليه(

٤األستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم
٤األستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

٤األستاذ/ باسل بن محمد القضيب
٤األستاذ/ رائد بن أحمد المزروع

´3األستاذ/ عبدالرحمن بن فاروق عداس
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة هو: 2017/12/2٦م
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جلان جملس اإلدارة   .٣

وفقًا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات، قامت الشركة بإعداد الئحة للجنة 
المراجعة والئحة للجنة الترشيحات والمكافآت والئحة للجنة التنفيذية، حسب ما يوضحه الشكل التالي حيث تتضمن تلك اللوائح 

قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، والتي تم اعتمادها من مجلس اإلدارة ومن الجمعية العامة 
للمساهمين، حيث تحتوي السياسات على اللجان التالية:

مجلس ا�دارة

لجنة المراجعةاللجنة التنفيذيةلجنة الترشيحات والمكافآت

جلنة املراجعة  •
تختص 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 بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية والتوصية لمجلس اإلدارة   -

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

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

وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضائها خمسة أعضاء خمسة اجتماعات خالل العام 2017م، والجدول التالي يوضح سجل الحضور:

اسم العضو

اجتماعات اللجنة خالل العام 201٧م

طبيعة 
العضوية

اإلجتماع 
األول

201٧/01/16م

اإلجتماع 
الثاني

201٧/02/12م

اإلجتماع 
الثالث

201٧/04/30م

اإلجتماع 
الرابع

201٧/08/03م

اإلجتماع 
الخامس

201٧/11/02م
اإلجمالي

٥رئيس اللجنةاألستاذ/ مازن أحمد الجبير
األستاذ/ عبدالرحمن فاروق 

´´3عضوعداس

٥عضواألستاذ/ كينث جارلس إبراهيم
٥عضواألستاذ/ سعد صالح السبتي

األستاذ/ عبدالمعطي وصفي 
NANA3عضوعبدالهادي )*(

NANANANA1عضواألستاذ/ عمار محمد الغول )*(

)*( خالل العام 2017م قدم األستاذ/ عمار محمد الغول إستقالته من عضوية لجنة المراجعة وذلك ألسبابه الشخصية، وقامت 
الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2017/0٤/1٩م بالموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي 

عضواً في اللجنة على أن يكمل مدة سلفه في دورة المجلس الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 201٩/0٩/2٥م.
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جلنة الرتشيحات واملكافآت  •
تختص 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 وتقييم أداء أعضاء 

المجلس وأداء أعضاء اللجان المنبثقة عنه، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، كذلك من مهام اللجنة 
وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

كما تختص اللجنة بمساعدة مجلس اإلدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم   -
العالقة بين الشركة والشركات التابعة.

وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضائها ثالثة أعضاء اجتماعين خالل العام 2017م، والجدول التالي يوضح سجل الحضور:

اللجنة التنفيذية  •
اللجنة التنفيذية بالشركة تم تعيينها بواسطة مجلس اإلدارة لتوفير تواجد المجلس فيما بين اجتماعاته وتوفير القدرة على   -

االستجابة السريعة في الحاالت الطارئة، باإلضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية، 
وخاصة فيما يتعلق بتحديد األهداف اإلستراتيجية للشركة واألولويات المالية والتشغيلية لها، باإلضافة إلى قيامها بتقييم 

اإلنتاجية طويلة األجل لعمليات الشركة التشغيلية.
تختص 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 اإلدارة التنفيذية قبل تقديمها إلى مجلس   -

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

وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضائها أربعة أعضاء أربعة اجتماعات خالل العام 2017م، والجدول التالي يوضح سجل الحضور:

اسم العضو
اجتماعات اللجنة خالل العام 201٧م

اإلجتماع األولطبيعة العضوية
201٧/03/22م

اإلجتماع الثاني
اإلجمالي201٧/09/28م

2رئيس اللجنةاألستاذ/ رائد بن أحمد المزروع
2عضواألستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان
2عضواألستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب

اسم العضو
اجتماعات اللجنة خالل العام 201٧م

طبيعة 
العضوية

اإلجتماع األول
201٧/02/08م

اإلجتماع الثاني
201٧/05/16م

اإلجتماع الثالث
201٧/09/20م

اإلجتماع الرابع
اإلجمالي201٧/12/13م

رئيس األستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم
٤اللجنة

٤عضواألستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان
٤عضواألستاذ/ رائد بن أحمد المزروع

´3عضواألستاذ/ عبدالرحمن فاروق عداس

٤1شركة بوان

bawan.com.sa



٤.   اإلفصاح عن سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدراة وأعضاء اللجان 
املنبثقة عن اجمللس واإلدارة التنفيذية: )والتي سيتم تطبيقها ابتداًء 

من 2017/12/26م(
مكآفات أعضاء جملس اإلدارة )*(:

مكافأة سنوية ثابتة بقيمة 200 ألف ريال سعودي حسب نظام الشركات وحسب النظام األساسي للشركة، بحيث ال   .1
يتجاوزمجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية - أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويًا، وفق 

الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وذلك حسب سياسة المكافآت.
يتم صرف لكل عضو إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات مجلس اإلدارة بدل إركاب يعادل قيمة   .2

تذكره الدرجة األولى على الخطوط السعودية باإلضافة إلى بدل مبيت بمعدل 2000 ريال سعودي عن كل يوم من أيام االجتماع.
يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضـور اجتماع مجلس اإلدارة خارج مدينة   .3

الرياض )المركز الرئيسي للشركة( وفـي أي مدينة أخرى داخل المملكة مبلغ مقطوع وقدره ثالثة آالف 3,000 ريال سعودي لكل عضو 
يحضر االجتماع باإلضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى )ذهاب وعودة( من مدينة الرياض إلى المدينـة التي سيعقد بها االجتماع أو ما 

يعادل قيمتها.
يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل والتنقالت وخالفه لكل عضو اثناء حضوره اجتماع مجلس االداره   .٤

خارج المملكه بمبلغ مقطوع قدره 3,000 دوالر باالضافه الى تذكره سفر درجه اولى )ذهاب وعوده( من مدينة الرياض الى المدينه التى 
سيعقد بها االجتماع او ما يعادل قيمتها.

إذا طلب رئيس مجلس اإلدارة من أي من اللجان عقد اجتماع للجنة خارج مدينه الرياض أو مشاركة أي من أعضاء اللجان أو جميعهم 
في اجتماع مجلس اإلدارة فيتم تعويض األعضاء الحاضرين عن المصاريف أسوه بأعضاء مجلس االدارة.

إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعاله تصرف لمرة واحدة فقط لكل 
عضو.

المكافآت الثابتة السنوية يتم صرفها على أساس نسبة حضور العضو لالجتماعات، والبدالت مقابل حضور االجتماعات يتم صرفها 
بعد االجتماع.

مكافأة أعضاء اللجان املنبثقة عن اجمللس  )*(:  •
مكافأة سنوية ثابتة بقيمة 100,000 ريال سعودي ألعضاء لجنة المراجعة وذلك وفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصة، وذلك   .1

حسب سياسة المكافآت.
بدل حضور جلسات اجتماعات اللجان وقدرها 3,000 ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن كل جلسة.  .2

يتم صرف لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات اللجنة بدل إركاب   .3
يعادل قيمة تذكره الدرجة األولى على الخطوط السعودية باإلضافة إلى بدل مبيت بمعدل 2000 ريال سعودي عن كل يوم من أيام 

االجتماع.
يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضـور اجتماع اللجنة خارج مدينة الرياض   .٤

)المركز الرئيسي للشركة( وفـي أي مدينة أخرى داخل المملكة مبلغ مقطوع وقدره ثالثة آالف 3,000 ريال سعودي لكل عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة يحضر االجتماع باإلضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى )ذهاب وعودة( من مدينة الرياض إلى المدينـة التي 

سيعقد بها االجتماع أو ما يعادل قيمتها.
يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل والتنقالت وخالفه لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة اثناء   .٥

حضوره اجتماع مجلس االداره خارج المملكه بمبلغ مقطوع قدره 3,000 دوالر باالضافه الى تذكره سفر درجه اولى )ذهاب وعوده( 
من مدينة الرياض الى المدينه التى سيعقد بها االجتماع او ما يعادل قيمتها.

إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعاله تصرف لمرة واحدة فقط لكل 
عضو.

)*( تمثل سياسة المكافآت التي اعتمدتها الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2017/12/2٦م والتي سيتم تطبيقها من تاريخه.
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سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية  •
يحدد مجلس اإلدارة أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة - بناء على توصية اإلدارة التنفيذية  مثل المكافآت الثابتة،   .1

والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام 
الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز   .2
بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية.

في بداية العام يتم إقرار أهداف الشركة السنوية وأهداف كبار التنفيذيين والموظفين فيها وفي نهاية العام يتم تقييم األداء   .3
العام للشركة وما تم تحقيقه من أهداف.

تشمل معايير األداء الرئيسية على مستوى الشركة مجموعة من األهداف قصيرة األجل وأخرى طويلة األجل وتشمل مؤشرات   .٤
الربحية والمالءة والسيولة والنمو. وتضمن عملية إدارة األداء تسلسل جميع األهداف بشكل سليم على جميع مستويات 

الشركة وصوال إلى وحدات األعمال والموظفين المعنيين.
تهدف المكافآت إلى توفير حالة من التنافسية المطلوبة لجذب واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين واألكفاء والحفاظ على   .٥

المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة.

الجداول التالية توضح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين المدفوعة:

مكافآت أعضاء جملس اإلدارة  .1

اإلسم
المجموع الكليالمكافأة السنوية الثابتة

أوالً: األعضاء املستقلني
200,000200,000األستاذ/ رائد بن أحمد المزروع

1٦0,0001٦0,000األستاذ/ مازن أحمد الجبير
٤0,000٤0,000األستاذ/ عبدالرحمن فاروق عداس

80,00080,000األستاذ/ فراج بن منصور ابواثنين )*(
٤80,000٤80,000المجموع

ثانيًا: األعضاء غري التنفيذيني
1٦0,0001٦0,000األستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان
1٦0,0001٦0,000األستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب

200,000200,000الدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح )رحمة اهلل عليه(
200,000200,000األستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم
200,000200,000األستاذ/ باسل بن محمد القضيب

٩20,000٩20,000المجموع 

ثالثًا: األعضاء التنفيذيني
200,000200,000األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان

200,000200,000المجموع

)*( انتهت عضويته من دورة المجلس السابقة في 201٦/0٩/2٥م.
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مكافآت كبار التنفيذيني )*(:  .2

مكافآت أعضاء اللجان:  .٣

مكافأة المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
نهاية 

الخدمة

المجموع 
الكلي مكافآت المجموعبدالترواتبالبيان

المجموعسنوية

مكافأة كبار التنفيذيين بما فيهم 
1,283,٩77٤38,1٦٤1,722,1٤1801,2٥02,٥87,٥٩1٦3٩,٥8٥3,227,17٦مدير الشؤون المالية

)*( خالل العام 2017م قام مجلس اإلدارة بالموافقة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي المكلف للشركة األستاذ/ عبدالرحمن 
ابراهيم المديميغ وذلك لظروفه الشخصية، حيث انتهت فترة عمله بالشركة بتاريخ 2017/10/12م، وقد وافق مجلس إدارة الشركة على 

اإلستقالة بتاريخ 2017/10/02م، وتعيين عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان عضواً منتدبًا للشركة )عضو تنفيذي( 
للقيام بمهام الرئيس التنفيذي مع احتفاظه بعضويته في مجلس إدارة الشركة وذلك إعتباراً من تاريخ 2017/10/12م.

)*( خالل العام 2017م قدم األستاذ/ عمار محمد الغول إستقالته من عضوية لجنة المراجعة وذلك ألسبابه الشخصية، وقامت 
الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2017/0٤/1٩م بالموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي 

عضواً في اللجنة على أن يكمل مدة سلفه في دورة المجلس الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 201٩/0٩/2٥م.

المجموعالمكافآت الثابتةاإلسم

20,00020,000األستاذ/ مازن أحمد الجبير
20,00020,000األستاذ/ عبدالرحمن فاروق عداس

20,00020,000األستاذ/ كينث جارلس إبراهيم
20,00020,000األستاذ/ سعد صالح السبتي

--األستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي )*(
20,00020,000األستاذ/ عمار محمد الغول )*(

100,000100,000المجموع
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5.   نظام حوكمة الشركات

6.   نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء األحكام الواردة أدناه:

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

لتحسينها ورفعها لمجلس 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 2017 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.

أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرةرقم المادة/الفقرة

مادة استرشاديةالتدريبالمادة التاسعة والثالثون
مادة استرشاديةتشكيل لجنة إدارة المخاطرالمادة السبعون

مادة استرشاديةاختصاصات لجنة إدارة المخاطرالمادة الحادية والسبعون
مادة استرشاديةاجتماعات لجنة إدارة المخاطرالمادة الثانية والسبعون

مادة استرشاديةتحفيز العاملينالمادة الخامسة والثمانون
مادة استرشاديةالمسؤولية اإلجتماعيةالمادة السابعة والثمانون

مادة استرشاديةمبادرات العمل اإلجتماعيالمادة الثامنة والثمانون
مادة استرشاديةسياسات اإلفصاح وإجراءاتهالمادة التاسعة والثمانون / فقرة3

مادة استرشاديةتشكيل لجنة حوكمة الشركاتالمادة الخامسة والتسعون
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7.   الغرامات املفروضة على الشركة

ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو 
قضائية.

9.   عدد طلبات الشركة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

8.   بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة 
املالية املنتهية يف 2017/12/٣1م وأسماء أعضاء جملس اإلدارة 

احلاضرين لهذه اجلمعيات

قامت الشركة بعقد جمعيتين خالل العام 2017م وبحضور األعضاء التالية أسمائهم:

اإلسمم
سجل الحضور

اجتماع الجمعية الثاني 201٧/12/26ماجتماع الجمعية األول 201٧/04/19م

´األستاذ/ عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان1

´´األستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب2

األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان3

´الدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح )رحمة اهلل عليه(٤

´األستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم٥

´األستاذ/ باسل بن محمد القضيب٦

´األستاذ/ رائد بن أحمد المزروع7

´األستاذ/ مازن بن أحمد الجبير8

´´األستاذ/ عبدالرحمن فاروق عداس٩

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

إجراءات الشركات - للعمل على تقرير مجلس إدارة الشركة لعام 201٦م.2017/01/02م1

ملف أرباح - لتوزيع األرباح عن الربع الرابع لعام 201٦م.2017/02/27م2

للجمعية العامة المنعقدة في 2017/0٤/1٩م.2017/03/27م3

إجراءات الشركات – قسم عالقات المساهمين.2017/0٤/0٩م٤

ملف أرباح - لتوزيع األرباح عن النصف األول من عام 2017م.2017/07/0٩م٥

للجمعية العامة المنعقدة في 2017/12/2٦م.2017/12/0٥م٦

إجراءات الشركات - للعمل على تقرير مجلس إدارة الشركة لعام 2017م.2017/12/31م7

10.   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 ونُفذ بفاعلية.  -
ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  -
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11.   إيضاحات إدارة شركة بوان

ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو   -
قضائية.

ال توجد خالل عام 2017م أية أدوات دين صادرة من الشركة.  -
ال توجد أي مصلحة أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة سوى ما تم   -

إيضاحه بطيات هذا التقرير.
لم تقم الشركة بإصدار أي سندات، وبالتالي لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء ألدوات دين قابلة لالسترداد.  -

ال يوجد بالشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو   -
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 2017م.

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

12.  املسئولية اإلجتماعية

إن شركة بوان بصفتها إحدى الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية تحرص وباستمرار على أداء واجبها تجاه 
المجتمع والقيام بمسئولياتها تجاه أفراده وبما يخدم مصالحهم وينمي من إدراكهم وخصوصًا فئة الشباب الذين هم عماد 

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

قامت الشركة بعمل خطة تدريب لطالب وطالبات المعاهد وهي كاآلتي:  -
معهد الموجز تم التعاقد معهم بإتفاقية على عدد 11 متدرب في تاريخ 201٥/02/01م ولمدة سنتين.  •

معهد الغد تم التعاقد معهم بإتفاقية على عدد ٤1 متدرب في تاريخ 201٥/0٤/0٩م ولمدة سنتين.  •
معهد التخصصي للمتدربات تم التعاقد معهم على عدد ٤2 متدربة في تاريخ 201٦/03/13م ولمدة سنتين.  •

معهد مستقبل المعرفة للمتدربات تم التعاقد معهم على عدد 18 متدربة في تاريخ 201٦/0٦/0٥م ولمدة سنتين.  •
نجحت الشركة في استقطاب العديد من الكفاءات السعودية للعمل في الشركة حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين بتاريخ   -

2017/12/31م ٥٥3 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.
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اخلامتة

وفقًا للنتائج التي تم إدراجها في هذا التقرير والبيانات الختامية المرفقة للعام 2017م، فقد 
واصلت شركة بوان التطور والنمو في جميع القطاعات التي تعمل فيها.

وينتهز المجلس هذه الفرصة ليعبر عن شكره وتقديره لموظفي الشركة والمساهمين 
والعمالء والموردين والجهات الحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم والذي كان له 

األثر الكبير في تحقيق المزيد من التقدم واإلزدهار للشركة.
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