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البناء على أسٍس راسخة

منــذ تأسيســها، واصلــت بــوان االســتثمار بكثافة فــي تصنيع مواد 
ــح  ــاء، واســتطاعت – بحمــد اللــه – فــي زمــٍن قياســٍي أن تصب البن
ــرز المجموعــات الصناعيــة المحليــة واإلقليميــة. كمــا  واحــدًة مــن أب
حرصــت علــى تعزيــز االتســاع والتنــوع فــي قاعدتهــا االســتثمارية 
مــن خــال خططهــا التوســعية الناجحــة. ويقــود الشــركة فريــق 
متميــز مــن كبــار المتخصصيــن، وأصحــاب الخبــرات الرائــدة فــي 
ــوا مــن االســتفادة مــن قدراتهــم  ــن تمكن ــف المجــاالت. الذي مختل
وخبراتهــم البــارزة فــي قطاعــي البنــاء والصناعــة لتوفيــر مجموعــة 
شــاملة مــن الخدمــات المميــزة والمنتجــات المبتكــرة، وفقــًا ألعلــى 
المعاييــر العالميــة. بمــا يســهم فــي خدمــة مشــاريع تطويــر البنيــة 
التحتيــة، وتلبيــة احتياجــات المشــاريع التنمويــة فــي كافــة المجــاالت 

الصناعيــة والتجاريــة والســكنية، داخــل المملكــة وخارجهــا.



قائمة
ملف الشركةالمحتوى

التعريفي

الحوكمةاالستدامة
5862

التقرير 
االستراتيجي

التقرير الماليالحوكمةاالستدامة

تقرير مراجع الحسابات 
المستقل

قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
الشامل اآلخر الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق 
الملكية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية 
الموحدة

120

124

125

126

127

128

رسالة رئيس المجلس

كلمة العضو المنتدب

أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية
النقاط الرئيسية لعام 2021

مراجعة رئيس الشؤون المالية
تاريخ الشركة والرؤية والمهمة

نظرة اقتصادية عامة ورؤية 2030

نموذج األعمال

مواقع المصانع

االستراتيجية

إدارة المخاطر

ملف األعمال

16

18

20

24
10

28
12

30

34

38

40

42

46



01
2021

التقرير السنوي

ملف الشركة
 التعريفي

10
12

النقاط الرئيسية لعام 2021	 

 تاريخ الشركة والرؤية والمهمة	 



النقاط الرئيسية لعام 2021

التغيير20212020

اإليرادات

الربح التشغيلي

صافي الربح بعد الزكاة والضريبة

إجمالي حقوق المساهمين

ربحية السهم

2.4

128.4

90.2

692.5

1.5

3.2

193.9

170.3

739.5

2.84

%

%

%

%

مليار
ريال

مليون
ريال

مليون
ريال

مليون
ريال

ريال

مليار
ريال

مليون
ريال

مليون
ريال

مليون
ريال

ريال

نسبة
السعودة

مجموع عدد
الموظفين

 مواقع
المصانع )دول(

20%

2900

33.2

51

88.9

6.8

 16
مصنع
المملكة - اإلمارات

الكويت



13مجموعة بوان - التقرير السنوي 2021 12

التقرير السنوي 2021  <  التقرير االستراتيجي  < تاريخ الشركة والرؤية والمهمة

يشــار إليهــا بـ»الشــركة« فــي هــذه الوثيقــة. تأسســت شــركة بــوان فــي األصــل 
كشــركة محــدودة المســؤولية فــي 9 شــوال 1400ه، الموافــق 20 أغســطس 
1980م، وتعمــل فــي مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات الصناعيــة. وقــد تــم 
تحويــل شــركة بــوان إلــى شــركة مســاهمة ســعودية وفقــًا للقــرار الــوزاري 420/ق 
بتاريــخ 20 نوفمبــر 2011، ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي الريــاض بالمملكــة العربية 
الســعودية. وتعمــل الشــركة تحــت رقــم التســجيل التجــاري 1010033032 وهــي 
مدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودية )تــداول( منــذ 24 ديســمبر 2013، برقــم 
1302. وقــد بلــغ رأس مالھــا المدفــوع كمــا فــي 2021/12/31, 600 مليــون ريــال 
ســعودي، ويتكــون مــن 60 مليــون ســهم مدفــوع بالكامــل بقيمــة 10 ريــاالت 

ســعودية لــكل ســهم.

تسعى بوان إلى أن تصبح المجموعة الرائدة في المملكة العربية السعودية 
والشرق األوسط في مجال صناعة السلع الرأسمالیة.

تعزيز ثقة ووالء عمالء بوان بتوفير المنتجات والخدمات المتميزة والمبتكرة، 
من خالل القطاعات القائمة حاليًا، وما يضاف إليها من قطاعات جديدة في 

المستقبل.

تاريخ
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التقرير السنوي 2021  <  التقرير االستراتيجي  < 

رغم كل التحديات، ورغم استمرار تداعيات الجائحة عبر المتحورات المتتالية 
وتأثيراتها السلبية العميقة على االقتصاد العالمي، فقد تمكنت بالدنا الغالية 

- بفضل الله - ثم بالتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين 
وسمّو ولّي عهده األمين - أّيدهم الله - ، من تجاوز تلك التحديات، حيث 

تبوأت وبجدارة، وِوفق تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال، المركز األول 
عالميًا في االستجابة لجائحة كورونا، ليس فقط باحتواء الوباء بسرعٍة غير 

مسبوقة، وإنما أيضًا بتقديم حزم التحفيز المختلفة للقطاع الخاص، وزيادة 
اإلنفاق الحكومي. وقد تعززت هذه المؤشرات بارتفاع أسعار النفط وزيادة 

اإليرادات غير النفطية لتتوج هذه المنجزات بتأكيد التصنيف االئتماني للمملكة 
من قبل وكالة »موديز« عند مستوى A1 مع تعديل النظرة المستقبلية من 

سلبية إلى مستقرة، بما يؤكد الثقة في مزيٍد من التقدم واالزدهار القتصاد 
مملكتنا الحبيبة.

وانطالقًا من موقع مجموعة »بوان« كصرح اقتصادي وطني، فقد شاركت منذ انطالقتها األولي قبل 
أربعين عامًا في خدمة التنمية والتطوير في كافة أرجاء المملكة، كما واكبت مختلف مراحل البناء وخطط 

التنمية المتتابعة في بالدنا الغالية. هذا الدور ، يكتسب اليوم أبعادًا جديدة من خالل تكثيف المشاركة في 
قطاع اإلنشاءات ومشاريع البنية التحتية واالنتاج الصناعي والهندسي بكل مجاالته.

ومن خالل هذا التقرير السنوي للمجموعة لعام 2021، الذي أسعُد وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة بتقديمه 
لعمالئنا وشركائنا والمتخصصين في مجال صناعة السلع الرأس مالیة ، نستعرض وبالتفصيل، مالمح 

األداء في مختلف الشركات والقطاعات ، حيث تمكنت المجموعة ولله الحمد ، رغم استمرار تداعيات 
الجائحة ، من تحقيق نتائج إيجابية ومعدالٍت إنتاجية وتشغيلية جيدة ، مع الحفاظ على حصتها السوقية 
وتعزيز قاعدتها االستثمارية ومكانتها التنافسية ، كواحدٍة من المجموعات الصناعية واإلنشائية الكبرى 

على المستويين المحلي واإلقليمي، ُمستفيدًة إلى أقصى مدٰى من خبراتها المتراكمة في تطوير قطاع 
البناء والبنية التحتية وتنویع منتجاتھا من السلع الرأس مالیة ِوفق أعلى مستويات الكفاءة والمهنية، عبر 

االستثمار األمثل لنقاط القوة والمزايا التنافسية للمجموعة.

لقد تمكنت المجموعة من ترسيخ مكانتها وتأكيد ريادتها في مجال االستثمارات الصناعية على مستوى 
الشرق األوسط، كما  ُتدير سلسلًة من المصانع الحديثة في الرياض وجدة والدمام والجبيل وينبع ورابغ، 
مع امتداد عملياتها إلى الكويت واإلمارات العربية المتحدة لتقديم منتجات صناعية رائدة للسوق المحلي 

وألسواق التصدير الرئيسية األخرى، كما تمكنت بحمد الله، من التغلب على العديد من التحديات ومن 
بينها، العقبات التي واجهت سالسل اإلمداد بفعل تأثيرات الجائحة، و ارتفاع  أسعار المواد الخام ونقص 

القوى العاملة والمنافسة المتزايدة.

في ذات السياق، حرَصت المجموعة على مواصلة تطوير أدائها ومنتجاتها وقدراتها، بتطبيق نظم 
وآليات البناء الحديث والبرامج اإللكترونية، وااللتزام بقواعد الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية، 
حيث تعمل المجموعة على تنفيذ المشروعات وفق الشروط البيئية ومتطلبات االقتصاد األخضر، مع 

الوفاء بمسؤوليتها االجتماعية من خالل تقديم خدمات التدريب للطالب واستقطاب المزيد من الشباب 
السعودي للعمل والتخصص في مختلف المجاالت الصناعية واإلنشائية، ومواصلة تدريب الكوادر الوطنية 

لمواكبة كل جديد وتوفير الكفاءات القيادية حاضرًا ومستقباًل.

ومع بدء العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية ، تقف المجموعة على أرٍض صلبة ، فخورًة برصيدها المتميز 
من اإلنجازات ، كما تتطلع خالل السنوات القادمة ، إلى تعزيز مكانتها والتكيف مع كافة المتغيرات وفتح 

أسواق جديدة والتوسع في االستخدام الذكي للتكنولوجيا مع  تعزيز دورها في خدمة مشاريع التنمية في 
مختلف أنحاء المملكة والمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وألن النجاح في الحقيقة ، هو نتاج عمٍل جماعي وتنسيق وتكامل في الرؤٰى والتوجه ، تحت مظلة 
االقتصاد الوطني ، أعبر في الختام عن فائق الشكر واالمتنان لعمالئنا ومساهمينا على ثقتهم، مع 

الشكر الجزيل لشركائنا على تعاونهم اإليجابي، والشكر موصوٌل لكافة الجهات الحكومية والفريق التنفيذي 
لمجموعة بوان، مع كل الفخر واالعتزاز بكوادرنا البشرية وما ُتقدمه من إبداٍع وابتكار في مختلف المجاالت، 

ُمتمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد .

والله ولّي التوفيق

كلمة
رئيس 

مجلس 
اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة 

عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان

رسالة رئيس المجلس
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بحمد الله وتوفيقه ، تمكنت مجموعة »بوان« بدعٍم من مجلس اإلدارة 
الموقر، وبجهود وتفاني منسوبيها في جميع الشركات والقطاعات المختلفة، 

من تجاوز التحديات الناتجة عن تداعيات الجائحة، وتحويلها إلى عناصر إيجابية 
تعكس قدرة المجموعة وفريقها التنفيذي واإلداري والميداني على التكيف 

مع المتغيرات وتنمية اإليرادات وحماية حقوق المساهمين ، ومواصلة رحلة 
التطوير التي بدأت خطواتها األولى قبل ما يزيد على األربعين عامًا.

ومن واقع المتابعة الدقيقة لمتطلبات المشاريع الكبرى وصناعة التشييد 
والبناء ، التي تتواصل في كافة مناطق المملكة ، حرَصت المجموعة على 

تطوير وتحديث خطوط اإلنتاج، من أجل زيادة الكفاءة وتقليل التكلفة والوصول 
إلى معدالت اإلنتاج المستهدفة بأقل عدد ممكن من األيدي العاملة، إلى 

جانب تقديم منتجات جديدة ومبتكرة وفق أعلى المواصفات، األمر الذي مّكن 
المجموعة من الدخول ألسواق جديدة بمنتجاٍت تتميز بالجودة الفائقة والتنوع 

واألسعار التنافسية.

ومن خالل االستعراض التفصيلي ألداء المجموعة ، ُيسعدنا التطرق عبر صفحاِت هذا التقرير  إلى أهم 
المحطات واإلنجازات خالل عام 2021 ، والتي تمثلت في تسجيل زيادة في اإليرادات بنسبة ٪33 وارتفاع 

صافي الدخل بنسبة ٪88.9 إلى 170.3 مليون ريال ، باإلضافة إلى فتح خطوط إنتاج جديدة وتقديم 
منتجاٍت متنوعة ألعمال البناء ، مع البدء تدريجيًا في تطبيق نظام البناء المعياري بدياًل للبناء التقليدي ، 

إلى جانب تعزيز الشراكات القائمة والدخول في شراكات جديدة لدعم أعمالنا والتوسع في نطاق منتجاتنا 
وخدماتنا، باإلضافة إلى زيادة نسبة التشغيل للمصانع ألقصٰى طاقٍة استيعابيٍة ُممكنة . هذا في الوقت 

الذي نحرُص فيه على االلتزام التام باالشتراطات البيئية والصحة والسالمة المهنية.

وألن »بوان« ومنذ انطالقتها األولى تحرُص دائمًا على أن يكون االهتمام بكوادرها البشرية من أولوياتها 
القصوى، بحيث يترافق مع مراحل التطوير المتتالية ، فقد ثمّثل هذا االهتمام ، برعاية هذه الكوادر 

وحمايتهم من اآلثار السلبية للجائحة ، بتوفير كل أدوات الحماية والوقاية وااللتزام التام بكافة اإلجراءات 
االحترازية والوقائية . ولعل ما يبعُث على االعتزاز ، تواُصل العمل بكامل الطاقة وبإصراٍر من منسوبي 

المجموعة في كافة المواقع واإلدارات، على تجاوز كل العقبات وصواًل لتحقيق المعدالت التشغيلية 
المستهدفة ، األمر الذي ُنسجله لهم جميعًا بُكل االمتنان والتقدير .

 ُيضاف إلى ذلك ما يحظٰى به منسوبوا المجموعة من تدريٍب مكثف يهدف إلى صقل مهاراتهم وتعزيز 
إنتاجيتهم وقدرتهم على مواكبة كل جديد في قطاعي الصناعة واإلنشاءات ، مع السعي لتوطين 

الوظائف في المجاالت الفنية التخصصية. هذا وتحرص المجموعة على استقطاب المزيد من الكوادر 
الوطنية والعمل على استبقائهم واستمراريتهم عن طريق برامج تحفيزية ومزايا ُتناسب تطلعاتهم حاضرًا 

ومستقباًل .

وفي الختام ، نتطلع خالل عام 2022 إلى تعزيز دور »بوان« في المشاركة بتحقيق رؤية المملكة 2030، 
وخدمة االقتصاد الوطني ومتطلبات مشاريع البناء واإلنشاءات في مختلف أنحاء المملكة ، مع العمل 
على تحقيق أقصٰى قيمة إيجابية للمساهمين وأصحاب المصلحة ، وتعزيز العالقة مع العمالء الحاليين 

واستقطاب عمالء ُجدد واقتناص فرص استثمارية جديدة ، إلى جانب تطوير األعمال في أسواقنا الدولية 
وزيادة تنويع المنتجات وفق أعلى معايير الجودة ، ُمعبرًا عن فائق االمتنان لمساهمينا على ثقتهم ، 
ولعمالئنا على اختيارهم لمنتجاتنا وخدماتنا ، وللجهات الحكومية على الدعم والمساندة، ولمنسوبي 

المجموعة على تفانيهم وأدائهم المتميز ، فخورين دائمًا بصرحنا الوطني »بوان« أساُس كل بنيان.

ق والله الموفِّ

كلمة
العضو 

المنتدب

عضو المنتدب 

فوزان بن محمد الفوزان

كلمة العضو المنتدب
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األستاذ
عبدالله بن عبد اللطيف الفوزان

عضوية اللجان

لجنة الترشيحات والمكافآت

المناصب الحالية

رئيس مجلس إدارة شركة بوان

المؤهات

بكالوريوس في المحاسبة – جامعة 
الملك سعود – 1989

الخبرات

خبرات واسعة في اإلدارة 
واالقتصاد واالستثمار والتخطيط 

تمتد ألكثر من 25 عامًا. وباإلضافة 
إلى مهامه الحالية فهو يشغل 

منصب رئيس وعضو مجلس إدارة 
لعدد من الشركات المساهمة 

المدرجة وغير المدرجة.

األستاذ
عصام بن عبد القادر المهيدب

 عضوية اللجان

لجنة الترشيحات والمكافآت

المناصب الحالية

العضو المنتدب لشركة عبد القادر 
المهيدب وأوالده

نائب رئیس مجلس إدارة بوان

المؤهات

بكالوريوس في اإلحصاء – جامعة 
الملك سعود – 1982

الخبرات

صاحب خبرة واسعة في إدارة عدد 
من الشركات. كما يشغل منصب 

رئيس مجلس اإلدارة وعضو 
مجلس اإلدارة لعدد من الشركات 
المساهمة المدرجة وغير المدرجة. 
كما يتمتع بخبرة واسعة في مجال 

التخطيط والتوجيه االستراتيجي 
وتطوير األعمال.

األستاذ
فوزان بن محمد الفوزان

عضوية اللجان

اللجنة التنفيذية

 المناصب الحالية

	نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
الفوزان القابضة

العضو المنتدب لشركة بوان

	عضو مجلس إدارة شركة بوان

المناصب السابقة

	مدير عام المنطقة الوسطى 
لشركة الفوزان لمواد البناء

المؤهات

	بكالوريوس في المحاسبة - جامعة 
الملك سعود - 1993

الخبرات

صاحب خبرة واسعة في إدارة 
الشركات، حيث يشغل عضوية 

مجلس اإلدارة للعديد من الشركات 
المساهمة المدرجة وغير المدرجة. 

كما يتمتع بخبرة عالية في مجال 
إدارة األعمال والتخطيط.

أعضاء
مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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األستاذ
رائد بن إبراهيم المديهيم

عضوية اللجان

اللجنة التنفيذية

المناصب الحالية

عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة 
التنفيذية لشركة بوان

عضو مجلس إدارة شركة مصدر 
لمواد البناء 

المؤهات

بكالوريوس في الهندسة الكهربائية 
–  جامعة الملك سعود - 1986

ماجستير في الهندسة الكهربائية – 
جامعة الملك سعود - 1992

الخبرات

صاحب خبرات واسعة في إدارة 
الشركات، حيث أنه عضو مجلس 

إدارة لعدد من الشركات المساهمة 
المدرجة وغير المدرجة. ويتمتع 

بخبرات هندسية وإدارية متنوعة 
في القطاع الخاص والعام في 

مجاالت المياه والطاقة باإلضافة 
إلى صناعة وتجارة مواد البناء. 
ولديه خبرة واسعة في قيادة 

وإدارة العديد من عمليات االندماج 
واالستحواذ وتطوير االستراتيجيات، 

ووضع السياسات واإلجراءات 
وتطبيقها.

األستاذ
رائد بن أحمد المزروع

عضوية اللجان

لجنة الترشيحات والمكافآت، اللجنة 
التنفيذية

المناصب الحالية

عضو مجلس اإلدارة، رئيس لجنة 
الترشيحات والمكافآت، عضو اللجنة 

التنفيذية لشركة بوان

رئيس شركة عدوان للصناعات 
الكيماوية

المؤهات

بكالوريوس في الكيمياء – جامعة 
الملك سعود – 1992

الخبرات

لديه خبرة كبيرة في التخطيط 
االستراتيجي واالستثمار والتمويل 

والتسويق والتجارة والصناعة وإدارة 
األعمال.

األستاذ
باسل بن محمد القضيب

المناصب الحالية

	عضو مجلس إدارة شركة بوان

المناصب السابقة

مهندس مشاريع – شركة أرامكو

نائب الرئيس التنفيذي للخزينة 
واالستثمار – بنك الرياض

نائب رئيس الخدمات المصرفية 
االستثمارية – مؤسسة الخليج 

لالستثمار

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
– شركة أثيل القابضة

 المؤهات

بكالوريوس في الهندسة المدنية 
– جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن – 1980

ماجستير في إدارة اإلنشاءات – 
جامعة ستانفورد – 1985

الخبرات

يتمتع بخبرة واسعة في اإلدارة 
العليا لعدد من الشركات، وبخاصة 

في مجاالت البنوك وإدارة 
االستثمار والتخطيط االستراتيجي، 
كما عمل أيضًا كعضو مجلس إدارة 
في عدد من الشركات المساهمة 

المدرجة وغير المدرجة. باإلضافة 
إلى عضوية العديد من اللجان 

التنفيذية واالستثمارية للشركات 
المساهمة المدرجة وغير المدرجة.

األستاذ
خالد بن عبد الرحمن القويز

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة شركة بوان

الرئيس التنفيذي لمجموعة بن الدن 
العالمية القابضة

المناصب السابقة

العضو المنتدب لشركة أكوا 
القابضة

الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا 
الصناعية

المدير العام لمجموعة الخدمات 
المصرفية للشركات في المنطقة 

الوسطى في مجموعة سامبا

مدير عام مجموعة االئتمان في 
البنك العربي الوطني

مدير قطاع الشؤون المالية 
واإلدارية بالشركة الوطنية للتأمين 

التعاوني

رئيس فريق اإلقراض في صندوق 
التنمية الصناعية السعودي

المؤهات

درجة البكالوريوس في التخطيط 
العمراني – جامعة واشنطن – 

1980

الخبرات

صاحب خبرة واسعة في مجال 
البنوك والتمويل والصناعة، حيث 

شغل العديد من المناصب القيادية 
في عدد من البنوك المحلية 

والشركات الصناعية.

األستاذ
عبد الكريم بن إبراهيم النافع

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة شركة بوان

المناصب السابقة

مدير عام الصندوق الصناعي

الرئيس التنفيذي لشركة الخزف 
السعودي

المؤهات

بكالوريوس في المحاسبة وإدارة 
األعمال – جامعة ويتوورث – 1980

الخبرات

يتمتع بخبرة كبيرة في المنشآت 
الصناعية في القطاع العام 

والخاص، حيث شغل العديد من 
المناصب اإلشرافية والقيادية 

المختلفة. كما يشغل منصب عضو 
مجلس إدارة لعدد من الشركات 

المساهمة.

األستاذ
عبدالله بن عبدالرحمن الرويس

عضوية اللجان

لجنة مراجعة الحسابات

المناصب الحالية

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة 
المراجعة في شركة بوان

الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية 
في شركة موبايلي

المناصب السابقة

مدير المراجعة والمراجع العام 
المساعد في أرامكو السعودية

مدير المراجعة الداخلية في 
مؤسسة النقد العربي السعودي

المؤهات

بكالوريوس في المحاسبة – جامعة 
الملك سعود – 1992

ماجستير في علوم الكمبيوتر ونظم 
المعلومات - جامعة ديترويت 

ميرسي - 1997

الخبرات

صاحب خبرة واسعة على مستوى 
اإلدارة العليا مع العديد من 

الشركات. كما يشغل منصب عضو 
مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة 

في عدد من الشركات المساهمة 
المدرجة وغير المدرجة.

أعضاء مجلس اإلدارة
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األستاذ
محمد أحمد البلوي

المنصب الحالي

رئيس الشؤون المالية في شركة 
بوان

المنصب السابق

المراقب المالي، مجموعة اكسيد 

مدير أول، شركة ديلويت آند توش

المؤهات

بكالوريوس في المحاسبة - جامعة 
الزرقاء - 2000 

دبلوم الدراسات العليا في إدارة 
األعمال - جامعة عمان العربية 

للدراسات العليا – 2005

درجة الماجستير في إدارة األعمال - 
جامعة لندن - 2017

الخبرات

خبرة كبيرة في مجاالت اإلدارة 
المالية والمحاسبة والتدقيق. وهو 
حاصل على العديد من الشهادات 

المهنية في المحاسبة، كما أنه 
عضو في لجنة المراجعة لعدد من 

الشركات

األستاذ
فوزان بن محمد الفوزان

المنصب الحالي

العضو المنتدب وعضو مجلس 
إدارة شركة بوان 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
الفوزان القابضة

المنصب السابق

مدير عام المنطقة الوسطى لشركة 
الفوزان لمواد البناء

المؤهات

بكالوريوس في المحاسبة - جامعة 
الملك سعود - 1993

الخبرات

صاحب خبرة واسعة في إدارة 
الشركات، حيث يشغل عضوية 

مجلس اإلدارة للعديد من الشركات 
المساهمة المدرجة وغير المدرجة. 

كما يتمتع بخبرة عالية في مجال 
إدارة األعمال والتخطيط

اإلدارة
التنفيذية

اإلدارة التنفيذية
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األستاذ
أحمد عبداللطيف البراك

المنصب الحالي

الرئيس التنفيذي لقطاع الخرسانة.

رئيس مجلس ادارة شركة ام اف 
جي لمواد التعبئة والتغليف 

“فيبكو”.

عضو مجلس إدارة بدجت السعودية

عضو مجلس إدارة شركة 
المشروعات السياحية.

 FPC عضو مجلس إدارة شركة
الصناعية )شركة محدودة(

المنصب السابق

مدير عام المنطقة الوسطى لشركة 
الفوزان لمواد البناء

المؤهات

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
- فيبكو. 2002.

ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال 
- جامعة الملك فهد 2021

الخبرات

لديه خبرة كبيرة في مجال 
االستشارات الهندسية واإلدارة ، 

كما شغل العديد من المناصب في 
شركات مختلفة. كما ايضا يتمتع 

بخبرة عالية في مجال إدارة األعمال 
والتخطيط.

األستاذ
عبدالله عبدالعزيز الربيعه

المنصب الحالي

العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي 
لقطاع الصناعات المعدنية و 

الخشبية

المنصب السابق

محلل حسابات، الصندوق السعودي 
للتنمية، الرياض

منسق ميزانية أول، اماريك، 
المنطقة الشرقية

المؤهات

 بكالوريوس في المحاسبة - جامعة 
الملك سعود

دورات عليا احترافية - سيتي بانك

ندوات ودورات تدريبية احترافية

الخبرات

خبرة واسعة في اإلدارة التنفيذية 
ومجلس اإلدارة مع العديد من 

الشركات.يمتلك خبرة عالية في 
مجال إدارة األعمال والتخطيط 

االستراتيجي والمالي.

األستاذ
ماجد محمد السليم

المنصب الحالي

العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي 
لقطاع الصناعات البالستيكية

المنصب السابق

المدير اإلداري ، شركة انشاءات 
المباني.

المدير اإلداري ، شركة ريتال.

نائب رئيس )تطوير األعمال( -شركة 
الفوزان القابضة.

الرئيس التنفيذي لشركة خدمات 
منع التآكل.

نائب المدير العام لشركة راشد 
الراشد.

مدير مبيعات شركة منتجات 
األلمنيوم.

المؤهات

MBA(-( ماجستير في إدارة األعمال
2003

بكالوريوس في إدارة األعمال - 
.1997

الخبرات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
مع أكثر من 15 عاًما من الخبرة في 
توفير القيادة اإلستراتيجية والمالية 

والتشغيلية بشكل أساسي في 
مجال التصنيع.

يطور وينفذ خطط العمل التي 
تدمج االستراتيجيات الشاملة 

لتحقيق األهداف التنظيمية 
واالستدامة.

المھندس
وائل أحمد جاد
المنصب الحالي

الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء

المنصب السابق

الرئيس التنفيذي لمجموعة فيلبس 
لالضاءة

 MMDS مدير عام مايكروسوفت
السعودية واليمن.

 مدير تطوير األعمال في أوروبا 
والشرق األوسط وإفريقيا في 

Electrolux شركة

المؤهات

درجة البكالوريوس في الهندسة 
الكهربائية - جامعة اإلسكندرية 

.1992

دبلوم الدراسات العليا في 
التسويق - الجامعة األمريكية 

بالقاهرة

ماجستير في إدارة األعمال - جامعة 
ميتشجن - 2007.

الخبرات

رئيس تنفيذي ذو خبرة وله سجل 
حافل في تطوير األعمال وإدارة 

التغيير وحوكمة الشركات العائلية. 
عضو مجلس إدارة قي شركات 

متعددة

اإلدارة التنفيذية
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كان عام 2021م استمراًرا لما بدأناه. بعد النجاحات التي تحققت في العام 
السابق ، واصلنا مسارنا التصاعدي بطريقة استثنائية على الرغم من جميع 

التحديات مع استمرار الوباء ، والعديد من حاالت تفشي المرض على 
مدار العام. إن تحقيق النتائج اإليجابية تثبت فعالية خطتنا المجربة والمختبرة 

قوتها الستمرارية األعمال، كما تظهر النتائج.

كانت النتائج اإليجابية للغاية في عام 2021م دافعًا لمواصلة البناء على 
نجاحاتنا، والتي تمكنا من خاللها تحقيق إيرادات بنحو 3.2 مليار ريال 

سعودي بزياده تعادل %33.2 على أساس سنوي. 

إلى أرباحنا التشغيلية شهدت ارتفاعا بنسبة ٪51.0 إلى 193.9 مليون ريال سعودي. وقد أظهرت جميع 
مؤشراتنا الرئيسية معدالت تعافي جيدة ؛ حيث ارتفع صافي االرباح بنسبة ٪88.9 ليبلغ 170.3 مليون 

ريال سعودي ، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة ٪6.8 ليبلغ 739.5 مليون ريال سعودي ، 
وحيث بلغ ربح السهم 2.84 ريال سعودي للسهم الواحد من 1.5 ريال سعودي في العام السابق. تنسب 

هذه النتائج اإليجابية بشكل عام إلى زيادة المبيعات و صافي األرباح في قطاعي الصناعة المعدنية و 
الخشبية، وذلك بسبب ارتفاع المبيعات و متوسط أسعار البيع وذلك على الرغم من انخفاض هامش الربح 

في قطاع المعادن لزيادة تكلفة أسعار المواد الخام.

لقد تم أيضا تحقيق نتائج مميزة في قطاع الصناعات الكهربائية حيث حقق القطاع صافي أرباح بلغ 7.1 
مليون ريال سعودي خالل عام 2021م بالمقارنة مع خسائر بلغت 40.5 مليون ريال سعودي خالل عام 

2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات وهوامش األرباح مدعومة بتحسن متوسط أسعار 
البيع. لقد شهد أيضا قطاع الصناعات البالستيكية ارتفاعًا في المبيعات وصافي األرباح متأثرًا بزيادة 

الكميات ومتوسط أسعار البيع مما أثر إيجابًا على إجمالي الدخل وهامش الربح. إضافة إلى ذلك، انخفاض 
في تكلفة التمويل نتيجة لسداد جزء من القروض وانخفاض تكلفة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

على الذمم التجارية.

ختامًا ، نتطلع إلى المستقبل بهدف مواصلة توجهنا اإليجابي ، ونطمح إلى مزيد من التقدم من خالل 
تنويع عروض منتجاتنا لترسيخ مكانتنا الرائدة في مختلف القطاعات. نطمح أيضا في بوان إلى مزيدًا 

من االستثمار الحكومي في المشاريع المحلية نتيجة التحسن االقتصادي ونحن على تمام الثقة بجاهزية 
مواردنا لتلبية متطلبات السوق.

رسالة
رئيس

الشؤون
المالية

رئيس الشؤون المالية 

محمذ أحمد البلوي

مراجعة رئيس الشؤون المالية

ارتفاع صافي الدخل للعام 2021 من 90.2 مليون 
ريال سعودي إلى 170.3 مليون ريال سعودي بنهاية 

2021

ربحية السهم
1.5 – 2020

2.84 – 2021

الصناعات الكهربية
14%

الصناعات المعدنية والخشبية
69%

الصناعات البالستيكية
11%

صناعات الخرسانة
6%
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نظرة عامة على السوق
 ورؤية المملكة 2030

منذ أن تفّضل صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بــن عبــد العزيــز، ولــّي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
ــه - بإطــالق رؤيــة المملكــة 2030 ، وِوفــق  الدفــاع - حفظــه الل
عناصــر الرؤيــة التــي حددهــا ســموه الكريــم ، تــم وللــه الحمــد ، 
تحقيــق تقــدم حقيقــي فــي مختلــف المجــاالت ، رغــم التحديــات 
الصعبــة التــي واجهتنــا فــي عــام 2020. و مــع مــرور العــام، 
اســتمرت أســعار النفــط فــي االرتفــاع لتصــل إلــى أعلــى قيمــة 
لهــا منــذ خمــس ســنوات ، ممــا عــزز بــدوره االقتصــاد المحلــي 
حيــث كانــت لهــذه الزيــادة آثارهــا اإليجابيــة قصيــرة المــدٰى فيمــا 
يتعلــق باإلنفــاق المحلــي ، بينمــا يتطلــع االقتصــاد الســعودي 
باســتمرار إلــى تنويــع مصــادر الدخــل بعيــدًا عــن االعتمــاد علــى 

النفــط.
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تقرير 
االقتصاد 

الكلي

بيئة العمليات

بشكٍل عام ، شهد عام 2021 نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي اإلجمالي ، بلغ ٪4.1 
على مدار العام. و يعد هذا النمو مؤشرًا ايجابيا في أعقاب التباطؤ الذي حدث 
في عام 2020، مما زاد من التأكيد على قوة وعمق االقتصاد السعودي. و مع 

استمرار دعم قيادتنا الرشيدة والطموحة والُملهمة - رعاها الله - من المتوقع بإذن 
الله أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 6.3٪ في عام 2022 .

وفي أعقاب وصول اسعار النفط في عام 2020 ألدني مستوياتها خالل عقد من 
الزمان، تجاوز سعر البرميل من خام برنت حجم التوقعات. و يرجع االرتفاع الملحوظ 

الذي حققه هذا المؤشر النفطي العالمي إلى االتفاقيات التي أبرمها أعضاء 
أوبك على مدار العام، بمتوسط سعر بلغ 69.29 دوالًرا ، مرتفًعا من 41.96 

دوالرًا في العام السابق.

لقد نجحت هذه المؤشرات اإليجابية في انعاش االقتصاد السعودي بضخ الطاقة 
اإليجابية في السوق. من جانٍب آخر ، شهد القطاع الخاص غير النفطي بعض 

التباطؤ، حيث زاد االعتماد عليه في السنوات السابقة، ومن المتوقع ِوفق رؤية 
المملكة 2030 تحقيق نمٍو أكبر في هذا القطاع ، حيث ُتمثل السنوات القادمة 

مرحلًة حاسمة في سعي المملكة لزيادة التنوع في قاعدتها االقتصادية مع تقليل 
اعتمادها التاريخي على النفط.

تم الحفاظ على معدل الفائدة األساسي على مدار عام 2021، من أجل المساعدة 
في تعزيز االقتصاد المحلي، وبما يتماشى مع معدالت الفائدة في جميع أنحاء 

العالم، مما ساهم في اضفاء بعض الزخم االقتصادي من خالل ضمان انخفاض 
تكلفة االقتراض باستخدام تسهيالت اإلقراض.

وظل التضخم متوافقًا مع السنوات السابقة ، حيث تمت استعادة الوضع 
الطبيعي النسبي في السوق المحلية. وقد بلغ المعدل الرسمي للتضخم في 

عام 2021 ، 3.2٪ ، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النقل وبالتالي ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية والمشروبات. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.2٪ في 
عام 2022. وفي حين أدت الجائحة إلى تباطؤ قطاع البناء في عام 2020، شهد 

السوق مرونة كبيرة في عام 2021 حيث انطلقت عمليات استكمال المشاريع التي 
شهدت تباطؤًا في العام السابق. هذا ، ومن المتوقع أن يستمر النمو في هذا 

القطاع بدعٍم من الدولة، وذلك من خالل  إنجاز المشاريع الضخمة التي يدعمها 
صندوق االستثمارات العامة، وكذلك المشاريع السكنية التابعة لوزارة اإلسكان.

وعلى جانٍب آخر، انخفض معدل البطالة في المملكة إلى 11.3٪ مع استمرار 
االنتعاش االقتصادي في عام 2021. وقد ساهمت اإلصالحات المستمرة في 

سوق العمل في الوصول لهذا المعدل، ومن بينها زيادة متطلبات السعودة 
للشركات في قطاعات متعددة، في حين شهدت القطاعات األخرى معدالت 

سعودة إلزامية بنسبة 100٪. هذا ومن المتوقع مع مؤشرات النمو االقتصادي 
انخفاض معدل البطالة في عام 2022.

ونظرًا ألن ارتفاع أسعار النفط واإلنتاج يساعدان في تعزيز انتعاش االقتصاد 
السعودي بعد التداعيات السلبية للوباء، فقد تم رفع توقعات اإليرادات، حيث 

ُتخطط الدولة لتقليص عجز ميزانيتها إلى 1.6 ٪ من الناتج االقتصادي. هذا ، 

ويساهم ارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز النتائج اإليجابية لالقتصاد السعودي، 
المدعومة بالزيادة في ضريبة القيمة المضافة في عام 2020. ومع انتهاء 
صالحية القواعد االنتقالية في 30 يونيو 2021،  يتطلب ذلك من دافعي 

الضرائب والشركات إجراء التغييرات الالزمة في أنظمتها لدفع ضريبة القيمة 
المضافة وفق المعدل القياسي البالغ ٪15.

وفي إطار جهودها لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 من خالل االستمرار في 
دعم مختلف الهيئات الحكومية والمقاولين في سعيهم لتحقيق النمو والتنمية، 

سُتواصل الشركة تقديم كل جديد فيما يتعلق بعروضها ومنتجاتها، وستتطلع 
إلى دمج وتبني المزيد من العروض الصديقة للبيئة والمستدامة في سعيها 

لدعم أهداف الرؤية ، مع الحرص الدائم على تزويد العمالء بمنتجاٍت عالية الجودة 
وبقيمٍة أفضل مقابل المال.
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يركز نموذج أعمال بوان على التنويع، سواٌء من حيث مجموعة المنتجات المقدمة 
ن الرسوم التوضيحية، فإن دخل بوان مستمد  أو من الناحية الجغرافية. وكما ُتبيِّ

من الشركات التابعة العاملة في قطاعات الخشب والحديد والبالستيك والخرسانة 
والكهرباء، ويتمثل التواجد الدولي للشركة في الكويت واإلمارات العربية المتحدة. 

هذا، وتمتلك الشركة قاعدة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، األمر الذي ُيمّكنها من 
تركيز جهودها لتعزيز حصتها في السوق. ومع تجاوز االقتصاد لتداعيات الجائحة ، 
وعودة  بوان إلى معدالت التشغيل ما قبل الوباء ، فقد أضافت الشركة المزيد 

عة  من اإلنجازات لنجاحاتها السابقة وعززت مكانتها كشركة  رائدة في السوق ُمصنِّ
للسلع والمنتجات المشار إليها سابقًا.

 ومن خالل التطلع الدائم إلى المستقبل، تحرص شركة بوان على التركيز على 
تحسين مواردها الحالية واالستفادة منها القتناص فرص جديدة لألعمال، مع 

التركيز بشكل خاص على تطوير قطاعات البالستيك والكهرباء والخرسانة، والتي 
ُينظر إليها على أنها القطاعات التي تمتلك مساحة أكبر للنمو والتنمية، بينما 

ُينظر إلى قطاعي األخشاب والمعادن على أنهما األكثر ُنضجًا، كما تحرص بوان 
باستمرار، على تطوير وتقديم منتجات جديدة إلى السوق بهدف اغتنام جميع 

الفرص المتاحة التي ُتواكب النمو المتزايد في قطاع البناء والتشييد، مع مواصلة 
العمل لتعظيم عائداتها للمستثمرين.

نموذج 
األعمال

مخطط 
األعمال

مخطط األعمال

قاعدة عمالء قوية ومتنوعة

فريق إدارة مؤهل وذو خبرة

تنوع فريد في األعمال

التعرض لقطاعات عالية النمو

التعامل
مع العوائق

االستثمار في أصول الجودة واألنظمة واألفراد

عمليات التأهيل المسبق المطولة للعمالء

عالقات طويلة األمد مع العمالء

نموذج ومخطط األعمال
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شركة المتحدة للمنتجات
 الخشبية والمعدنية 

الرياض

شركة بوان للصناعات الخشبية
الدمام

مملوكة
 ١٠٠٪

  شركة إنماء للمنصات
الجبيل

 مؤسسة الراية �عمال النجارة
الكويت

 مؤسسة الراية �عمال النجارة
ا�مارات العربية المتحدة

شركة الخطوط المتحدة
 للخدمات اللوجستية 

الدمام

 شركة بوان للصناعات المعدنية
الرياض

 شركة بوان للصناعات الهندسية
الرياض

 الشركة المتحدة لتقنية
 المحطات والقواطع الكهربائية

الرياض

 الشركة المتحدة
 للمحوالت الكهربائية

الرياض

 شركة بوان الكهربائية المحدودة
الرياض

شركة أرنون للصناعات البالستيكية
الدمام

شركة مصنع بناء
للمنتجات الخرسانية المتقدمة 

الدمام

شركة بناء للخرسانة الجاهزة
الدمام

 شركة بناء لالستثمارات
 الصناعية القابضة

الدمام

 شركة النقليات ا�هلية
الدمام

شركة المباني الشاملة للمقاوالت
الدمام

نموذج ومخطط األعمال
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فــإن  بــوان،  بهــا فــي شــركة  المعمــول  القيــم األساســية  مــن منطلــق 
اســتراتيجية الشــركة محــددٌة بدقــٍة بالغــة. وفــي ظــل النمــو والتطور الســريع 
الــذي تشــهده الســوق الســعودية، فــإن الشــركة علــى أتــم االســتعداد 
لتنفيــذ اســتراتيجيتها وتعزيــز مكانتهــا الرائــدة فــي الســوق وضمــان النجــاح 
المســاهمة  إلــى  باإلضافــة  الطويــل،  المــدى  علــى  المســتدام  والنمــو 

الفعالــة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030.

تهدف استراتيجية بوان إلى:

تعزيــز العالقــات مــع العمــالء الحالييــن مــن خــالل االســتجابة . 1
لرغباتهــم مــع الحفــاظ علــى أعلــى معاييــر الجــودة،

مواصلــة تطويــر العمليــات مــن خــالل ترشــيد التكاليــف وتحســين . 2
الكفــاءة،

ــوان . 3 ــدة التــي تســتفيد مــن قيمــة ب االســتثمار فــي المنتجــات الجدي
ــوع فــي منتجــات الشــركة، ــز التن وإمكاناتهــا، لتعزي

إضافــة منتجــات جديــدة تواكــب عمليــات التوســع فــي أســواق جديــدة . 4
محــددة داخــل المملكــة وكذلــك فــي جميــع أنحــاء الشــرق األوســط،

تعزيــز مجموعــة المنتجــات الحاليــة مــن خــالل التركيــز علــى تطويــر . 5
الجــودة، وضمــان  المنتــج 

مواصلــة البحــث فــي فــرص االســتثمار فــي الســوق، ســواٌء فــي . 6
القطاعــات التــي تتشــابه أو تختلــف عــن القطاعــات التــي تعمــل فيهــا 

الشــركة.

متابعة عمليات االستحواذ االنتقائية7. 

نظرة عامة
على 

االستراتيجية

االستراتيجية

تعزيز العالقات مع العمالء الحاليين من خالل
 االستجابة لرغباتهم مع الحفاظ على

 أعلى معايير الجودة،

مواصلة تطوير العمليات من خالل
 ترشيد التكاليف وتحسين الكفاءة،

االستثمار في المنتجات الجديدة التي
 تستفيد من قيمة بوان وإمكاناتها،
 لتعزيز التنوع في منتجات الشركة،

إضافة منتجات جديدة تواكب عمليات
 التوسع في أسواق جديدة محددة داخل

المملكة وكذلك في جميع أنحاء الشرق األوسط،

تعزيز مجموعة المنتجات الحالية من خالل
 التركيز على تطوير المنتج وضمان الجودة،

مواصلة البحث في فرص االستثمار في السوق،
 سواٌء في القطاعات التي تتشابه أو تختلف

 عن القطاعات التي تعمل فيها الشركة.

متابعة عمليات االستحواذ االنتقائية

 االستراتيجية
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إدارة 
المخاطر

من خالل ضمان استمرار مجموعة واسعة ومتنوعة من األعمال التجارية والمنتجات 
في مختلف األسواق، تمكنت الشركة من الحد من التأثيرات المحتملة لتقلبات 

السوق. كما ستواصل الشركة السعي وراء الفرص من خالل االستثمار النشط 
في المجاالت ذات الصلة بقطاع الصناعة والتشييد من أجل زيادة وتعزيز منتجاتها 

الحالية. حيث تهدف الشركة من خالل قيامها بذلك إلى تعظيم تنوع االستثمار 
االقتصادي، وهذا بدوره يؤدي إلى تقليل التعرض للمخاطر. وقد قامت الشركة، 

التي تعمل في المناخ االقتصادي الحالي، وفي بيئٍة تنافسيٍة للغاية، بالتركيز 
على إدارة المخاطر على مدار العام بأكبر قدٍر ممكٍن من الكفاءة.

مخاطر األعمال 
إن مخاطر األعمال تتمثل في تعرض شركٍة 

ما إلى ما يقلل من أرباحها أو يؤدي بها إلى 
الفشل. حيث يمكن تصنيف أي شيء يهدد 
قدرة الشركات على تحقيق أهدافها بمخاطر 
األعمال، وقد تكون نتيجة عدد من العوامل.

كان هناك تركيز مستمر من قبل الشركة على 
تنفيذ وتسليم استراتيجيتها من أجل تحسين 

مختلف أوجه الكفاءة في األعمال، فضاًل عن 
استمرار ترشيد التكاليف في سبيل زيادة دعم 

الشركة في الحد من تأثير المخاطر على ناتج 
ربحيتها، وذلك تزامنًا مع استمرار التقلبات 

في أسعار الطاقة، وارتفاع األسعار بشكٍل غير 
مسبوق.

وتتفاوت تكلفة المواد الخام تفاوتًا كبيرًا، مما 
قد يؤدي بالشركة إلى االفراط في اإلنفاق 
على تخزين المواد الخام المطلوبة. ويمثل 

وضع السياسات المتحفظة مسبقًا، ضمانًا 
يكفل عدم تقديم طلبات المواد الخام دون 

نماذٍج أو استمارات الطلب الالزمة. حيث 
يتم توفيرها عند استالم طلب شراء من 

العميل، فتلتزم الشركة بعد ذلك بشراء المواد 
المطلوبة. وهذا بدوره يجعل الشركة قادرة على 
االحتفاظ بالمخزون بشكٍل أكثر تحفظًا، وبالتالي 

ضمان كفاءة التشغيل وتقليل المخاطر في 
هذه المسألة.

مخاطر االمتثال
تتمثل مخاطر االمتثال في التعرض للعقوبات 
القانونية والمصادرة المالية والخسارة المادية 
التي تواجهها الشركات عندما ال تتصرف وفقًا 

للقوانين واألنظمة المنصوص عليها. وفي 
هذا الصدد، تواصل الشركة التركيز على 

نسبة السعودة في جميع الشركات التابعة، 
على النحو الُموصى به من قبل السلطات 

السعودية. باإلضافة إلى ذلك، تسعى الشركة 
جاهدًة لضمان أن بيئة العمل والمسارات 

الوظيفية المقدمة تمثل حافزًا قويًا يضمن 
االحتفاظ بالموظفين السعوديين ذوي الكفاءة 

العالية.

مخاطر العملة
ُتعرف مخاطر العملة بأنها مخاطر التغير 

في سعر صرف إحدى العمالت بالنسبة 
لغيرها. وفي سبيل تخفيف هذه المخاطر، 

يتم اعتماد سعر الصرف دائمًا بشكٍل مسبق 
وقبل االستيراد، واالتفاق على سعر صرٍف 
ثابٍت مع الموردين لجميع السلع أو المعدات 

أو المواد التي يتم شراؤها من الخارج. وفيما 
يتعلق بتصدير السلع، تطلب الشركة من جميع 

العمالء شراء منتجاتها بالدوالر األمريكي لتجنب 
أي تقلباٍت، أخذًا باالعتبار الربط بين الريال 

السعودي والدوالر األمريكي.

مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة 

في التخلف عن سداد الديون، التي قد تنشأ 
عن فشل المقترض في سداد الدفعات 
المطلوبة. ولكي تضمن الشركة أفضل 

األسعار الممكنة، وبالتالي الحد األدنى من 
أقساط السداد اإللزامية للدين، فإنها تقوم 

باشراك العديد من المؤسسات المصرفية من 
أجل ضمان أفضل األسعار الممكنة عند تحديد 

خيارات التمويل اإلسالمي المتنوعة، وتستفيد 
بالكامل من جميع المصادر المتاحة، األمر الذي 

يقلل من مخاطر االئتمان بالنسبة لها.

مخاطر التأمين
إن مخاطر التأمين هي المخاطر التي تتحملها 

شركة التأمين وفقأ للسياسات المنصوص 
عليها في عقد التأمين، والتي من المحتمل 

أن تتسبب في خسائَر ماليٍة أو أضراٍر ماديٍة أو 
أذًى بدني في حال حدوثها. وفي هذا الصدد، 
تقوم الشركة باستمرار بمراجعة وتحديث عقود 
التأمين الخاصة بها وتضمن توافق السياسات 

المتضمنة بها مع متطلباتها، وذلك من أجل 
ضمان عدم وجود مخاطر على الشركة أو 

ممتلكاتها أو أٍي من أصحاب المصالح فيها.

المخاطر االستراتيجية
إن المخاطر االستراتيجية تتمثل في المخاطر 

التي تنتج عن القرارات الفاشلة في إدارة أعمال 
الشركات.ومن خالل استمرار الشركة في تنويع 

قاعدة عمالئها، واجهت الشركة هذه المخاطر عن 
طريق إضافة عمالء جدد على الصعيدين المحلي 

والدولي بشكل مستمر. حيث أَن الغرض من 
هذا التنويع هو الحد من االعتماد على عدٍد قليٍل 
من العمالء الرئيسيين، وتوزيع دخل الشركة من 

اإليرادات على مجموعٍة أكبر من العمالء.إَن الشركة 
تعمل على إضافة أسواٍق جديدٍة إلى األسواق 

القائمة من أجل مزيٍد من التنويع لقاعدة عمالئها. 
باإلضافة إلى توليد المزيد من مصادر الدخل من 

أجل التقليل من مخاطر تراجع األسواق كنتيجٍة 
لالضطرابات السياسية واالقتصادية واألمنية إلى 

حدها األدنى.

المخاطر التشغيلية
إَن المخاطر التشغيلية هي مخاطر التعرض للخسائر 

بسبب عمليات أو أشخاص أو أنظمة داخلية غير 
مناسبة أو فاشلة. ويتمثل هدف الشركة في الحد 

من هذه المخاطر من خالل ضمان التدريب والتطوير 
المستمرين من قبل القسم الفني، فضاًل 

عن المشاركة في الندوات والمعارض الدولية. 
حيث سيساعد ذلك على ضمان استخدام أحدث 

التكنولوجيات وأكثرها فعاليًة وكفاءًة، وكذلك نقل 
المعرفة.

وقد أقامت الشركة قسمًا للصيانة مؤهٌل بالكامل، 
يشمل فنيون ذوو مهاراٍت عاليٍة وتخصصاٍت رفيعٍة 

ويشمل تخزين قطع الغيار الهامة لخطوط اإلنتاج 
لضمان حدوث أقل قدٍر من العرقلة أو التوقف عن 

العمل في حالة حدوث عطل، وذلك في سبيل 
ضمان الحد األدنى من انقطاع الخدمة.

لقد قامت الشركة بتطوير أعماٍل تجاريٍة صغيرٍة 
ومجاورة لتتمكن من خاللها من تنفيذ بعض عمليات 

اإلنتاج، وذلك من أجل تلبية متطلبات السعة 
اإلضافية المطلوبة من وقٍت آلخر. وال يتم ذلك إال 

عند الحاجة إلى زيادة اإلنتاج، ويتم تنفيذ كل ذلك 
وفًقا لكل المواصفات المحددة من قبل الشركة.

كما تواصل الشركة إنتاج وتخزين وبيع وتطوير 
منتجاتها الرئيسية األكثر شعبيًة وإقبااًل حسب 

الحاجة، من أجل الوفاء بالتزاماتها في حالة حدوث 
أي عطل غير متوقع في خطوط اإلنتاج الخاصة بها.

وعلى جانٍب آخر، يتم إجراء الصيانة الدورية 
المخططة والوقائية بشكٍل منتظم على خطوط 
اإلنتاج الرئيسية. مع االلتزام الكامل بتوجيهات 

الشركات المصنعة لآلالت. وذلك بهدف تقليل 
مخاطر األعطال المستقبلية إلى أدنى حد ممكن، 
والتنبؤ بالوقت الذي قد يحدث فيه شيٌء ما بداًل 
من حدوثه على نحٍو غير متوقع، واتخاذ اإلجراءاٍت 

الوقائيٍة المبكرة.

تستخدم الشركة أسطول شاحنات التسليم الخاص 
بها من أجل تجنب المخاطر الناجمة عن التأخير في 

التسليم إلى العميل، وتجنب العواقب السلبية 
المحتملة. كما أبرمت الشركة أيًضا اتفاقياٍت مع 

شركات لوجستية خارجية، تساعد على ضمان 
التسليم الفوري للسلع في حالة عدم توافر 

المركبات الخاصة بالشركة.

مخاطر المخزون
ُتعَرف مخاطر المخزون بأنها احتمال عدم قدرة شركٍة 
ما على بيع سلعها أو منتجاتها، أو احتمال انخفاض 

قيمة مخزونها.

تواصل الشركة زيادة عدد الموردين الرئيسيين 
للمواد الخام من خالل إدارة المواد والمشتريات 

في سبيل الحد من احتمال توقف أو تباطؤ اإلنتاج، 
أو اإلفراط رفع أسعار السلع المنتجة بسبب 

االعتماد على المصدر الواحد، أو خطر عدم كفاءة 
اإلنفاق. كما يتم تطبيق الضوابط التقنية لضمان 
تأهيل الموردين الجدد مسبقًا، وضمان الحصول 

على مستوياٍت عاليٍة من الجودة لضمان كفاءة 
المواد، والتسليم في المواعيد المحددة، واألسعار 

التنافسية، واستمرارية األعمال.

كما تواصل الشركة السعي لزيادة عائداتها وترشيد 
وخفض تكاليف التشغيل ومدخالت اإلنتاج من 
خالل تحديد ما هو مطلوب بالضبط من موردي 

المواد الخام، مما يزيد من قدراتها اإلنتاجية 
وإمكانية فتح أسواٍق جديدٍة.

إدارة المخاطر
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تأثير جائحة كوفيد19 
حرصت الشركة منذ بداية الجائحة على ضمان سالمة الموظفين والعمالء، حيث قامت بتطبيق عدد من اإلجراءات 

االحترازية في جميع منشآتها، بما في ذلك الشركات التابعة لها، وذلك لمواجهة الخطر الناجم عن الجائحة. وقد 
شملت هذه األنشطة نشر الوعي واإلرشادات الصحية، وتوفير أقنعة الوجه ، وضمان توفير إمدادات كافية 

من المطهرات في جميع المرافق، بما في ذلك األبنية السكنية، باإلضافة إلى ضمان التزام جميع الموظفين 
وأصحاب المصلحة بالحفاظ على التباعد االجتماعي.

ومن اآلثار المحتملة لجائحة كوفيد 19، على سبيل المثال ال الحصر، تعطيل عمليات المجموعة وإيراداتها وتوافر 
منتجاتها، والتأخير في مدفوعات العمالء، وإلحاق الضرر بصحة الموظفين، وزيادة مستوى المخاطر االئتمانية 

ومخاطر المخزون. وقد عملت الشركة باستمرار على رصد حالة جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على العوامل المذكورة 
أعاله، وستواصل القيام بذلك. وفي ذات الوقت، تواصل الشركة عملياتها دون أي انقطاع كبير بعد تنفيذ 

اإلجراءات الالزمة الستمرارية األعمال وضمان التدابير االحترازية المطلوبة.

نظًرا ألن وضع الجائحة ال يزال متغيرًا ومتطورًا، فمن الصعب حاليًا قياس مدى األثر االقتصادي ومدته بالكامل. 
ومع ذلك ، تعتقد اإلدارة بناًء على تقييمها للوضع والمعلومات المتاحة، أنه ال يوجد تأثير كبير على األداء المالي 

للمجموعة وأن المجموعة لديها سيولة كافية وإمكانية الوصول إلى التسهيالت التمويلية لمواصلة الوفاء 
بالتزاماتها المالية في المستقبل المنظور عند استحقاقها.

ممارسات إدارة المخاطر
التطلع إلى األمام 

بهدف تقليل المخاطر التي تتعرض لها الشركة بشكل أكبر، سيتواصل التركيز على عدد من المجاالت األساسية. 
فقد ساعد قطاع البالستيك، الذي تم االستحواذ عليه في عام 2019، على توسيع قاعدة عمالء الشركة وتوسيع 

نطاق منتجاتها، وبالتالي زيادة إيراداتها وتدفقها النقدي. وسوف يستمر هذا في توليد دخل جيد والمضي 
قدما في تطوير وإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات. وستعمل الشركة أيًضا على تحسين كفاءة خط اإلنتاج 

وخفض التكلفة وزيادة الطاقة اإلنتاجية. حيث قدمت الخدمات الصناعية والهندسية المضافة في قطاع الصناعات 
الكهربائية االستشارات والدعم، مما أدى إلى فتح أسواق جديدة وزيادة اإليرادات.

إدارة المخاطرالتقرير السنوي 2021  <  التقرير االستراتيجي  < 
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نظرة 
عامة

على 
األعمال

واصلت بوان وجميع شركاتها التابعة مسارها اإليجابي خالل عام 2021، كما 
استمرت في البناء على النجاحات التي تحققت في العام السابق. لقد كانت 
الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا، بمثابة نقطة االنطالق للشركات التابعة 

لتسريع خطط الرقمنة واعتماد طريقة للعمل أكثر حداثًة وكفاءًة وفاعلية. ومع 
العودة الستئناف األعمال بشكل طبيعي، فقد بدأ اإلنتاج وكذلك المبيعات في 

الزيادة عامًا بعد عام، مع تقديم مستوياٍت أفضل من االنتاج والكفاءة.

وكما تم خالل السنوات السابقة، واصلت الشركة التركيز على قيمها األساسية، 
مع االستمرار في تعزيز نهجها الذي يرتكز  على العمالء، وكذلك تعزيز شراكاتها 

طويلة األجل مع المقاولين الرئيسيين في صناعة البناء والتشييد، مع العمل على 
ضمان نصيبها العادل من المشاريع الجاري تنفيذها و المدعومة من الحكومة.

وحيث أن تأثير جائحة كورونا كان ال يزال واضحًا  خالل عام 2021، واصلت الشركة 
جهودها في توعية  الموظفين بشأن أهمية التباعد االجتماعي واإلجراءات 

االحترازية، كما عقدت العديد من ورش العمل لضمان إحاطتهم باستمرار بآخر 
المستجدات عن الجائحة، تمشيا مع تعليمات وزارة الصحة. في ذات السياق، 

تم أيضًا إطالق برامج التطعيم لضمان حصول جميع الموظفين على التطعيم 
الالزم، وبالتالي يمكنهم المساهمة بدورهم في عودة الحياة إلى طبيعتها في 

بالدنا الغالية. ومن جانٍب آخر، حرصت بوان على التزام جميع الشركات التابعة لها 
بالتوجيهات في هذا الشأن، ولم يتم اإلكتفاء بذلك، حيث عملت الشركة على 

ضمان أعلى مستويات التعقيم في جميع منشآتها.
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الصناعات 
المعدنية

ُتدير شركة بوان للصناعات المعدنية 3 مصانع في الرياض ، إلى جانب مصنع في 
الدمام وآخر في جدة ، وذلك عبر مقرها الرئيسي في الرياض ، وتتخصص الشركة 

في تصنيع عدد كبير من المنتجات المعدنية المتنوعة من خالل أقسامها التالية :

قسم حديد التسليح ، والذي يتخصص في قص وثني الحديد  إلى أشكال 	 
وأحجام مختلفة حسب الطلب، وكذلك تصنيع أسالك الفوالذ المقاوم 

للصدأ، وتشكيل وتقويم الحديد، وإنتاج صفائح الصلب الممّوجة و القضبان 
الفوالذية المقاومة للتآكل، وتشكيل قضبان حديد التسليح، ولفائف 

قضبان األسالك واللفائف المدرفلة على البارد والساخن.

قسم تصنيع األبواب الحديدية، وينتج األبواب المعدنية واألبواب المعدنية 	 
المجوفة المقاومة للحريق والبوابات المنزلقة.

 تسعى الشركة باستمرار للبقاء في مقدمة الشركات المتخصصة في هذه 
الصناعات ، وذلك من خالل تجهيز مرافقها بأحدث اآلالت والتقنيات المتقدمة، 

وضمان أفضل مستويات األداء لكوادرها البالغ عددهم 650 من الشرائح المختلفة 
للعاملين.

ولتعزيز مكانتها كشركة رائدة في السوق ، وتقديرًا لنجاحها المستمر، حصلت 
الشركة على العديد من شهادات التقدير العالمية في التميز اإلداري وجودة 

اإلنتاج، بما في ذلك شهادات ISO BSI، و Exova Warrangton Fire ، باإلضافة 
.UL إلى شهادة

و مع استمرار التحديات خالل عام 2021، إلى جانب قيود السفر المفروضة على 
مدار العام، فقد كانت اإلثنا عشر شهرًا الماضية وبشكل عام، إيجابية للغاية .

تم تفعيل برامج تسويقية جديدة لضمان استمرار الشركة في البحث عن عمالء 
جدد ونشطين، مع الرؤية الواضحة والتحليل العميق للمساعدة في زيادة المبيعات 

والتحصيل النقدي. ومع انتشار وسائل التواصل االجتماعي، كان فريق التسويق 
نشطًا للغاية في الرد على التعليقات واألخبار عبر اإلنترنت، بهدف تعزيز سمعة 

ومكانة الشركة وما تتميز به من النزاهة والمصداقية.  ومع استمرار الجائحة، زادت 
الشركة من اعتمادها على المبيعات عبر اإلنترنت، إلى جانب استمرار تطبيق التباعد 

االجتماعي والتواصل مع الموظفين عن ُبعد، من أجل ضمان سالمة الجميع.

بشكل عام، كان عام 2021 عامًا إيجابيًا للغاية لشركة بوان للصناعات المعدنية، 
حيث زادت المبيعات النقدية والتحصيل بشكٍل عام، وذلك رغم منح  فترات ائتمانية 

متزايدة لبعض العمالء. باإلضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من الحصول على 
شهادة التشغيل المتوافق مع البيئة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، مما 

يؤكد انطالقتها نحو مستقبٍل أكثر استدامة.

وبمواصلة االنطالق والتطلع إلى عام 2022، تتمتع الشركة بمكانٍة متميزة من 
خالل خطتها الستمرارية األعمال ومواجهة أي تداعيات غير متوقعة قد تعوق سير 
العمل. ومع تكثيف الدولة لمشاريعها المتعلقة برؤية المملكة 2030، فإن الشركة 

على أهبة االستعداد لالستفادة من هذا الزخم والمشاركة في تحقيق الرؤية، 
األمر الذي ُيعزز مكانتها كشركٍة رائدة في السوق في مجال الصناعات المعدنية، 

حيث تتميز بقوتها وتنوع عروضها .

الصناعات
المعدنية

ملف األعمال
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الصناعات 
الخشبية

تقوم شركة بوان للصناعات الخشبية بإدارة عشرة مصانع في جميع أنحاء المملكة 
ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خالل مقرها الرئيسي في الدمام. 
وتصنع منتجات خشبية تخدم صناعات التعبئة والتغليف والبناء. حيث تشمل 

الشركات التابعة في هذا القطاع كل من شركة بوان للصناعات الخشبية،الشركة 
المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة إنماء للمنصات، والرایة )الكویت، 

ورأس الخیمة(، ويونايتد الينز للخدمات اللوجستية. وسعيًا إلى تعزيز مكانتها 
كشركة رائدة في تصنيع المنتجات الخشبية على مستوى الشرق األوسط، كانت 

 .ISO 9002 بوان للصناعات الخشبية أول شركة من نوعها تحصل على شهادة
وتشمل مجموعة منتجات الشركة ما يلي:

المنصات الخشبية	 

األلواح الخشبية المغلفة	 

األلواح الخشبية المغطاه بطبقة ديكورية	 

األلواح الخشبية المغطاة بطبقة من الميالمين	 

األلواح الخشبية الزخرفية	 

ولتحقيق هدفها المتمثل في مواصلة ترسيخ مكانتها وتأكيد ريادتها في الصناعة، 
تتمحور فلسفة الشركة حول مركزية العمالء واالتجاه المستمر نحو االبتكار 

وتحسين العمليات. ومن أمثلة ذلك، التطبيق المستمر  الختبارات الجودة للمواد 
الخام، والتي ُتشكل جزءًا ال يتجزأ من عملية اإلنتاج. 

لقد اتسمت التوقعات  لعام 2022 بشكل عام بدرجٍة عالية من اإليجابية، مع توجه 
الشركة نحو المزيد من التركيز على عالقات العمالء و تعزيز التواصل معهم.

كما حرصت الشركة على تعزيز التفاهم المتبادل مع الجميع ، بحيث يكون جميع 
األطراف على دراية بالمواقف التي تم مواجهتها، وذلك  من خالل االلتزام 

بالشفافية التامة، األمر الذي كان له التأثير اإليجابي على األعمال بشكل عام، مع 
ارتفاع مستويات الثقة، وهو ما يبشر بالخير وبمزيٍد من النجاح في المستقبل . 
لقد قاد فريق المبيعات والتسويق ومن موقعه األمامي جهود تعزيز التحالفات 

مع العمالء، مما ساهم في عدم تعرض األعمال ألي ضرر.

ونتيجة للعمل الكبير خلف الستار ومن وراء الكواليس، فقد زادت المبيعات على 
مدار العام وتوطدت العالقات مع العمالء بدرجٍة أكبر. كما واصلت الشركة األداء 

الحذر فيما يتعلق بالتكاليف اإلدارية والمصروفات األخرى، مع االستمرار في 
تمديد الشروط االئتمانية للعمالء. هذا، إلى جانب تكثيف أنشطة فريق التسويق، 

وتعزيز العالقة مع العمالء وتأكيد المكانة الرائدة للشركة في السوق.

بينما تتطلع الشركة إلى عام 2022 وما بعده ،  فقد تأكد وبشكٍل واضح ، أن الوباء 
المستمر يتطلب التغيير فيما يتعلق بالتوقعات واألهداف ، حيث الجدوى بعد اآلن 

من اتباع  األساليب القديمة. لذلك ، ستواصل الشركة االبتكار وإعادة اكتشاف 
ذاتها والعمل على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في  قطاع األخشاب ، بما يضمن 

االحتفاظ بحصتها في سوق الصناعات الخشبية.

الصناعات
الخشبية

ملف األعمال
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الصناعات 
الكهربية

يقع المقر الرئيسي لقطاع الكهرباء لشركة بوان في الرياض، قلب المملكة العربية 
السعودية، ويضم شركتين تابعتین بشكل رئیسي متخصصتين في مجال توفير 

أنظمة األتمتة الصناعية وشبكات توزيع الطاقة، وتصنيع المحوالت الكهربائية. 
وتتم عملية اإلنتاج في مصانع الشركة الحديثة والمتطورة في مدينة الرياض. 

وتشمل قائمة المنتجات الرئيسية اآلتي:
المحوالت  )حتى 10 ميجا فولت أمبير( لتوزيع الطاقة التقليدية والمتجددة 	 

من خالل مشروع مشترك مع ويلسون للمحوالت في أستراليا.
منتجات الجهد المنخفض، من خالل شراكات مع رواد العالم في إنتاج هذه 	 

المحوالت.
المفاتيح والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المتوسط، من خالل شراكات مع 	 

الشركات العالمية الرائدة في تصنيع هذه المنتجات.
محطات الطاقة الفرعية، من خالل مشروع مشترك مع محوالت ويلسون 	 

في أستراليا.
أنظمة التيار المنخفض ، من خالل شراكات مع الشركات العالمية الرائدة 	 

في تصنيع هذه األنظمة.
وبقيادة فريق من المهندسين المختصين وذوي الخبرة والكفاءة العالية، يواصل 

قطاع الصناعات الكهربائية في بوان، بالتعاون مع الشركاء األستراليين، تطوير 
مجموعة المنتجات وتعزيز التواجد في السوق، من خالل تطبيق التقنيات الصناعية 

والممارسات األكثر تقدمًا، بهدف تحقيق أعلى مستويات رضا العمالء وضمان 
الجودة والكفاءة وااللتزام بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

لقد كانت هناك حاجة ماسة لفسحة من الراحة خالل عام 2021. ومع ذلك فقد 
عملت المصانع بنسب تتراوح بين 85 و 98 ٪ من طاقتها  وهو ما يعكس زيادة 

كبيرة عن السنوات السابقة.  كما حصلت الشركة على موافقة أرامكو على 
محوالت ANSI، مما يسمح للشركة بالمشاركة مباشرة في المناقصات التي 

تطرحها أرامكو .
لقد تسببت المشاكل المستمرة والمتعلقة بسالسل التوريد العالمية، وكذلك 

االنخفاض الكبير في اإلمدادات من المواد الخام والزيادات الباهظة في أسعار 
المواد الخام، في أن يكون عام 2021 عامًا صعبًا. إضافًة إلى ذلك، فقد أدت الحاجة 
إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية على مدى فترة زمنية قصيرة للغاية، إلى مواجهة الشركة 

للكثير من الصعوبات فيما يتعلق بتدريب الموظفين الحاليين والجدد، واالحتفاظ 
بالموظفين السعوديين األكفاء للوفاء بمتطلبات السعودة المتزايدة.

رغم هذه التحديات، فقد كانت هناك العديد من النتائج اإليجابية. فقد حافظت 
الشركة على توجهها المتمثل في خفض التكاليف مع زيادة اإليرادات ، كما أتاح 

إطالق محوالت ANSI للشركة ، القدرة اختراق قطاع النفط والغاز بعروضها الجديدة، 
هذا ، وقد حرصت الشركة على تطوير وتعزيز مجموعة منتجاتها وتطبيقاتها.

 لقد واصلت الشركة سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة . وعلى ضوء  المنتجات 
التي تم إطالقها خالل السنوات األخيرة ، نفذت الشركة برامج متكاملة إلدارة 

النفايات والتخلص من النفايات الصلبة والخردة وزيت المحوالت المستخدم ومواد 
وبراميل الطالء وغيرها ، بما يتوافق والمتطلبات الحكومية في هذا الشأن. واتجهت 

الشركة نحو إعادة استخدام وإعادة تدوير المنتجات حيثما كان ذلك ممكنًا، مثل 
.LED الخشب والصلب ، كما حولت معظم اإلضاءة إلى المصابيح الموفرة

و بالنظر إلى عام 2022 وما بعده ، تخطط الشركة لتنفيذ األتمتة في بعض مراحل 
التصنيع لزيادة الكفاءة وتقليل التكلفة وتقليل االعتماد على القوى العاملة.  
وسوف تعمل الشركة على تطوير عالقاتها مع الشركات العالمية الرائدة في 
تصنيع المحوالت لالستفادة من خبراتهم لتعزيز عروض الشركة في المملكة.

الصناعات
الكهربائية

ملف األعمال
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الصناعات 
الباستيكية

يقدم قطاع الصناعات البالستيكية في بوان مجموعة شاملة من المنتجات، 
يتم إنتاجها من خالل 6 مرافق حديثة ومتخصصة موزعة في المدن الرئيسية 

في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك:

رغوة البولي إيثيلين )رغوة PE( على شكل لفائف وصفائح، 	 
لخدمة قطاعات البناء والصناعة ومواد البناء.

رغوة البوليسترين )رغوة PS(: حلول تغليف المواد الغذائية 	 
لخدمة الصناعات الغذائية.

 	 )PP( البولي بروبلين ،)PET( البولي إيثيلين تيريفثاالت
والبوليستيرين عالية التأثير )HIPS(: حلول التعبئة والتغليف 

لخدمة صناعة األغذية والمشروبات.

البولي ايثيلين عالي الكثافة )HDPE(: زجاجات مصبوبة بالنفخ 	 
لخدمة صناعة األلبان.

البوليسترين المبثوق )رغوة XPS(: لوحات العزل الحراري تنتج 	 
لخدمة قطاع مواد البناء.

وبهدف هو تحقيق الريادة في سوق في صناعة البالستيك، يتواصل االبتكار 
والتطوير للمنتجات والتكنولوجيا، مدفوعًا بالكوادر البشرية ذات المهارات 

الفائقة، ومنسجمًا مع مستوى من الخدمة يولي أقصى اهتمام بالعمالء.

لقد دفع الوباء المستمر الشركة ألن تفكر خارج الصندوق وتتبنى نهجًا أكثر 
إبداعًا ، حيث ساهم الوباء رغم تداعياته السلبية في توفير بيئٍة قدمت نتائج 

إيجابية واتسمت بدرجٍة أكبر من الديناميكية .  لكن عام 2021، لم يخل من 
التحديات ، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام بشكل كبير  ، كما دخل إلى 

السوق عدد من المنافسين الجدد.

ومع ذلك ، تزامنت هذه التحديات مع الكثير من الطاقة اإليجابية ، حيث تمت 
تسوية مطالبة التأمين الخاصة بالضرر الذي لحق بأحد المصانع نتيجًة للحريق 
بمبلغ  33 مليون ريال  ، مما أدى إلى تحقيق مكاسب رأسمالية قدرها 5.5 

مليون ريال مقابل األصول التالفة ، إلى جانب مطالبة تعويض أخرى بقيمة 
10 ماليين ريال عن توقف العمل. كما تم إعادة إنتاج البوليسترين المبثوق 

XPS وإطالق منتجات جديدة ، حيث تمت إضافة منتج جديد، وهو البولي 
إيثيلين تيريفثاليت )PET( إلى خط اإلنتاج في مصنع الدمام. باإلضافة إل 

تحسين المنتجات الحالية من حيث الشكل واألحجام والتصاميم ، مما ساعد 
على زيادة المبيعات بنسبة ٪28 على أساس سنوي.

وبينما تتطلع الشركة إلى العام المقبل ، هناك خطط لزيادة تنويع المنتجات 
بشكل طفيف واالستثمار في خط إنتاج المنتجات الورقية. باإلضافة إلى ذلك 
، سيكون هناك مزيد من التطوير في مجموعة منتجات البوليسترين المبثوق 

XPS خاصًة في مصنع الدمام . هذا ، و تتطلع الشركة إلى الحفاظ على 
نموها الرأسي واألفقي في جميع األسواق المحلية ، كما ستقوم بإعادة 

تقييم األعمال الحالية للتركيز على طرق البيع األكثر ابتكارًا وذكاًء وكفاءة ، مع 
االهتمام الوثيق بالتجارة اإللكترونية.

الصناعات
الباستيكية

ملف األعمال
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الصناعات 
الخرسانية

يقع مقر قطاع الصناعات الخرسانية في بوان في المنطقة الشرقية من المملكة 
مع وجود فرع آخر في مدينة الرياض وجدة ، وقد رسخت مكانتها بسرعة كشركٍة 

رائدة في القطاع، من خالل توفير متطلبات صناعة البناء من المنتجات التالية:
الخرسانة الجاهزة	 
منتجات الخرسانة مسبقة الصب	 

ومن خالل تبني أحدث التقنيات المتاحة في هذه الصناعة، إلى جانب المرافق 
والمعدات الرائدة في السوق، فإن الشركة قادرة على تقديم أفضل وأجود 

الحلول لعمالئها وأكثرها تميزًا من حيث الديمومة واالقتصادية. ويساعدها في 
ذلك أيضًا عملية االختيار الدقيقة للغاية التي تقوم بها الشركة في توظيف 

موظفي المبيعات األكفاء، وموظفي الرقابة الفنية ومراقبة الجودة، ومشغلي 
اإلنتاج، وفريق اإلدارة.

لقد تسبب استمرار الجائحة في العديد من الصعوبات، من بينها التقلب الشديد 
في أسعار المواد الخام ، ولكن بسبب المنافسة الحادة في األسواق ، لم تكن 
األسعار قادرة على التقلب تبعًا لذلك. من جانٍب آخر ، فإن حظر السفر الذي تم 
فرضه طوال العام على بلدان معينة جعل إدارة المهام الخاصة بالقوى العاملة 

أمرًا بالغ الصعوبة . 
رغم ذلك ، فقد كانت هناك العديد من اإليجابيات التي تزامنت مع تلك 

الصعوبات. ووفق الخطة الموضوعة لتعزيز األعمال بأحدث تقنيات البناء وزيادة 
كفاءة وفعالية العمليات، تم تعيين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.  كما تم 
توسيع فريق المبيعات واعتماد برامج تدريبية إضافية لضمان أعلى مستويات  

الكفاءة الفنية. وقامت الشركة في العمل بشكل وثيق مع العمالء منذ المراحل 
األولى لمناقصاتهم ، وذلك من أجل ضمان أعلى مستويات الكفاءة فيما يتعلق 
بالسعر وكفاءة المنتج ، وكذلك للمساعدة في توطيد العالقات معهم مما يؤدي 

إلى زيادة المبيعات. هذا ، وقد طبقت الشركة النظام الجديد »صفر طباعة«، 
حيث تم توجيه الموظفين بعدم طباعة األوراق ما لم ُيطلب منهم ذلك ، بهدف 

جعل مكان العمل أكثر صداقًة للبيئة.  كما تم تنفيذ بعض المشاريع التي يدعمها 
صندوق االستثمارات العامة ، إلى جانب المشاركة الفاعلة في تنفيذ بعض 

المشاريع التابعة لوزارة اإلسكان.
وبالنظر إلى عام 2022 وما بعده، تحرص الشركة على االستفادة من استئناف 
المشاريع المدعومة من الحكومة لضمان استمرارها في الحصول على حصتها 

في هذه المشاريع. في ذات السياق.

الصناعات
الخرسانية

ملف األعمال
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االستدامة
تواصل شركة بوان التزامها بتحقيق أقصى قيمة إيجابية لجميع المساهمين 

وأصحاب المصلحة من خالل أدائها التجاري، ويتم إدارة أعمالها والتحكم 
بها بالتوافق الكامل مع سياسة الحوكمة. هذا، وتحرص الشركة في جميع 

أعمالها أن تكون مواكبة لرؤية المملكة 2030، من خالل مراعاة الجانب البيئي 
واالستدامة في جميع أنشطتها ومنتجاتها.  

)ESG( نهج الحوكمة الثاثية
تحرص الشركة دائمًا على العمل مع العمالء 
أصحاب السمعة الطيبة، وبشكل أكثر تحديًدا 

أولئك الذين يأخذون العوامل االجتماعية 
والبيئية في االعتبار. وتمثل هذه المسؤوليات 

الهادفة لبناء وترسيخ سياسة االستدامة 
في الشركة نقطة انطالق نحو التزام بوان 

بالممارسات البيئية واالجتماعية ومبادئ 
الحوكمة الثالثية )ESG(. حيث تأخذ الشركة في 
االعتبار بيئة العمل والموظفين، وكذلك جميع 

أصحاب المصلحة والمجتمع في المناطق التي 
تعمل فيها. ويتم صياغة وتوجيه قيم العمل 

في بوان نحو هذه األهداف.

)ESG( إدارة الحوكمة الثاثية
في حين قامت الشركة بدمج مبادئ الحوكمة 

الثالثية في عملية اتخاذ القرارات، بما في ذلك 
تقييم المخاطر والفرص، ينبغي عليها مواصلة 

السعي إلى االلتزام بالمعايير المتطورة 
المتوقعة منها في هذه الصناعة. مما يعني 

بذل المزيد من الجهد لمواصلة تبني المبادرات 
التي من شأنها ضمان معالجة المسائل األكثر 

أهمية بالنسبة ألصحاب المصلحة واألعمال 
التجارية. ومن ثم، يتوجب على الشركة العمل 

على تحقيق التوافق واالتصال بين أسلوب 
اإلدارة واألهداف واألداء وبين التقدم حول 

قضايا الحوكمة الثالثية.

وستواصل شركة بوان التركيز على العناصر 
الرئيسية ذات األولوية بالنسبة لفريق اإلدارة 

العليا في رفع مستوى معايير االستدامة 
للشركة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى 

سياسة أكثر تنظيمًا وفعاليًة في مجال إدارة 
الحوكمة الثالثية.

إدارة تأثيراتنا البيئية
من منطلق التزام الشركة القوي والمتجدد 

بمواكبة الرؤية المباركة للمملكة 2030، نحو 
بيئة أكثر تطورًا  واستدامة، تهدف بوان إلى 

تقليل التأثير البيئي للعمليات التشغيلية 
وخطوط اإلنتاج، واإلسهام في حماية مستقبل 

كوكبنا من خالل تقليص االنبعاثات والبصمة 
الكربونية إلى الحد األدنى.

كما تقوم الشركة بإنتاج منتجات بالستيكية قابلة 
إلعادة التدوير بالكامل، بهدف البيع للعمالء الذين 

يدركون أهمية إعادة التدوير في حماية البيئة.

تنمية المواهب
تعتبر الشركة موظفيها من أهم أصولها. ونتيجة لذلك، 

فإنها تركز بشكل كبير على االستثمار فيها، مما يمنح 
الموظفين كل الفرص لتطوير مهاراتهم ومواهبهم 

وقدراتهم القيادية. ويتم ذلك من خالل أشكال مختلفة 
من التدريب مثل التدريب الداخلي أو من خالل مراكز 

متخصصة.

ومن بين وسائل التطوير أيضًا قياس مستوى أداء 
الموظف، مما يضمن أن يتم تمييز أصحاب األداء 

األعلى عن غيرهم. وهذا يشجع الموظفين على األداء 
بأعلى مستوى في جميع األوقات. واثقين بسياسة 

العدالة والتقدير الراسخة لدى الشركة.

المسؤولية تجاة عاقات العماء
إن حماية مصالح العمالء تعد أهمية قصوى 

للشركة. حيث تلتزم بوان بأعلى درجات االحترافية تجاه 
عمالئها، كما تهدف باستمرار تحسين مستوى الخدمة 
المقدمة وتجربة العمالء على نحٍو شامل، ومن بينها 

نظام قاعدة المعرفة الذي يتميز بالسهولة والوضوح، 
حيث يقود العمالء إلى فهم احتياجاتهم والموظفين 

إلى خدمتهم بأبسط طريقة ممكنة، مما يتيح للموظفين 
مساعدة العمالء في اتخاذ القرارات المناسبة.

ولدى الشركة فريق متخصص في تقییم جودة الخدمة 
والمنتج، يكون مسؤواًل عن تطوير جودة الخدمات 

المقدمة. كما تشجع بيئة العمل في بوان والشركات 
التابعة لها جميع الموظفين على تعزيز القيم المتعلقة 

بمركزية وتجربة العمالء.

االرتباط الوظيفي
تعمل الشركة على االحتفاظ بالموظفين الموهوبين 
والمهرة، وتسعى جاهدًة لتعزيز االنسجام والتفاعل 

داخل بيئة العمل، مع ضمان أعلى مستوى من المهنية.

إن تعزيز المشاركة بين فرق العمل المختلفة هو أحد 
العناصر الرئيسية المميزة للشركة، ويتم ذلك من خالل 

مجموعة من السياسات التي من بينها منح التقدير 
المستحق لجميع الموظفين الذين يقّدرون قيم الشركة 

ويعملون بموجبها. إلى جانب التواصل الفّعال وسياسة 
الباب المفتوح، حيث ُتسمع جميع األصوات واآلراء، 

السلبية منها قبل اإليجابية. وذلك لضمان تحقيق العدالة 
بين جميع الموظفين في جميع المستويات.

المسؤولية المجتمعية واالجتماعية

تعمل بوان بجهد كبير للمشاركة في المجتمع 
باالستثمار وتقديم الدعم والمساعدة حيثما 

أمكن. ويعتبر ذلك جزء ال يتجزأ من مسؤولية 
الشركة، كشركة سعودية، تسعى لرد الجميل 

للمجتمع. وتواصل جهودها المخصصة 
للمساهمة في مختلف البرامج التي تهدف 

إلى دعم المجتمع السعودي. 

نجحت الشركة في استقطاب العديد من 
الموظفين السعوديين. حيث وصل عدد 

الموظفين السعوديين في 31/12/2021 إلى 
ما يقرب من 800.

وستواصل الشركة تبني مبادرات الشراكة 
المتنوعة كجزء من مسؤوليتها االجتماعية تجاه 

الوطن الحبيب وشعبه الكريم، وبما يحقق 
المصلحة العامة.

وفي قطاع الكهرباء، تستضيف الشركة بشكل 
منتظم الفعاليات المختلفة داخل مركزها 

المجتمعي. وتقدم هذه الخدمة مجانًا من قبل 
المنظمة غير الربحية التي تدير المركز. هذا، 

ولم تتوانى الشركة عن تقديم التبرعات الكبيرة 
في كافة األوجه وفي كل األوقات، سعيًا لرد 

الجميل لوطننا الغالي.

خالل العام 2021م أطلقت الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء االصطناعي »سدايا »، 

المنصة الوطنية للعمل الخيري »إحسان« 
ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري 

في المملكة العربية السعودية، وتعد إحسان 
منصة تبرعاٍت وطنيٍة تقدم العديد من الخدمات 

والبرامج وتجمع المنصات الوطنية المعنية 
بالتبرع على مستوى المملكة، حيث ستؤدي 

دورًا تكاُمليًا يدعم المؤسسات والجمعيات 
الخيرية وغير الربحية، وستساعدها على تحقيق 
أهدافها. هذا وقد اتيحت الفرصة لشركة بوان 
لممارسة مسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع 

من خالل التبرع لصالح المنصة بمبلغ 500 
ألف ريال سعودي، وتجدر اإلشارة أن جهود 

الشركة تجاه المسؤولية المجتمعية تنسجم مع 
أهداف التنمية المستدامة للمجتمع، وأن خطوة 

التبرع هي أحد مبادرات المسؤولية االجتماعية 
للشركة، والتي تهدف إلى خلق تأثير اجتماعي 

إيجابي، من خالل دعم الحمالت المجتمعية 
السعودية، واإلسهام في تعزيز قيم التكافل 

االجتماعي، بما يصب في الصالح العام، 
ويتوافق مع مستهدفات المنظومة التنموية 

من الناحية الشمولية.

حوكمة الشركات
مالحظة: يقدم هذا القسم لمحة موجزة عن ممارسات 
الحوكمة في الشركة. لمزيد من التفاصيل، راجع فصل 

»حوكمة الشركات« من هذا التقرير السنوي. )الصفحات 
521-46

تلتزم الشركة بسياسات الحوكمة الفعالة في قيادة 
أدائها وإنتاجيتها، بهدف ضمان تطبيق أفضل 

الممارسات في حوكمة الشركات، ووضع الضوابط 
واإلجراءات الموثوقة التي تعكس هذا االلتزام.

يتكون إطار الحوكمة من ثالث لجان تابعة لمجلس اإلدارة، 
وهم اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة 
المراجعة. وتدار كل هذه اللجان من خالل سياسة حوكمة 

دقيقة، تحدد مسؤولية كل عضو من أعضاء اللجنة، 
وتضع ميثاًقا لحسن اإلدارة.

النزاهة
تفخر بوان بسياستها الخاصة بقواعد السلوك، والتي تنطبق على الشركة بأكملها. ويتضمن ذلك جميع القواعد 

واللوائح التي يجب على الجميع اتباعها لضمان االلتزام بالنزاهة والشفافية في جميع أعمال الشركة وكذلك 
الشركات التابعة لها.

ويقوم قسم الموارد البشرية بإحاطة جميع الموظفين بأية تغييرات في سياسة الشركة، ويقدم لهم التدريب عند 
الحاجة.

التعويضات والمزايا
كما ُذكر سابقًا، ينبغي تمييز أصحاب األداء العالي من 

الموظفين، ويتم أخذ ذلك في االعتبار في سياسة 
التعويضات والحوافز للشركة. 

تشجع بوان تطوير األداء واالحترافية والعمل الجماعي. 
هذه هي العناصر التي تدخل في حساب التعويض 

المتغير للشركة بداًل من التعويض الثابت، ألنها تختلف 
بناًء على األداء ويتم ترجمتها إلى مكافآت األداء في 

نهاية العام.

إدارة المخاطر
يعد تحديد المخاطر الرئيسية في وقت مبكر أمرًا مهمًا 

لضمان استمرارية العمل وعدم حدوث أي اضطراب. 
لذلك يتم وضع ضوابط ومقاييس مختلفة لضمان الحد 

األدنى من التأثير إن وجد

وقد شهدت الشركة العديد من المخاطر خالل العام 
الحالي مع انتشار جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، نظرًا 

للخطة القوية الستمرارية األعمال، تمكنت الشركة من 
الحفاظ على سالمة موظفيها وعمالئها من خالل نشر 
الوعي بأهمية اإلجراءات االحترازية والتباعد االجتماعي 

أثناء إدارة األعمال.

قامت الشركة أيضًا بإدارة العديد من طلبات عمالئها 
من خالل القنوات الرقمية، والتي تم إنشاؤها بسبب 
ظروف الجائحة. وستواصل الشركة العمل على تجنب 
المخاطر قدر اإلمكان، لتقدم األفضل دائمًا لعمالئها 

ومساهميها.
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داء الشركة

خال عام 2021
إن نتائج الشركة للعام الحالي جاءت متماشية مع استراتيجيتها الرامية إلى التكيف بما يتناسب مع الوضع 

القائم باإلضافة إلى تخفيض التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية. كما أدارت الشركة بكل كفاءة وفاعلية 
مخاطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد  كوفيد 19 ومدى تأثيرها على عملياتها في ظل األوضاع 

والظروف اإلقتصادية القائمة. وعلى الرغم من التحديات في العديد من األسواق الرئيسية للشركة، إال 
أنه قد حققت الشركة إيرادات خالل عام 2021م بلغت 3,227 مليون ريال سعودي  مقارنة بـ 2,423 مليون 

ريال سعودي في عام 2020م، أي بارتفاع قدره 804 مليون ريال سعودي وبنسبة %33.2، في حين بلغ 
ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة مبلغ 170.3 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 90.2 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م، مما إنعكس إيجابًا على ربحية السهم والتي بلغت خالل عام 2021م ربح بمبلغ 

2.84 ريال سعودي للسهم مقارنة بـ 1.5 ريال سعودي للسهم في عام 2020م.

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

20212020201920182017البيان

741,357766,864869,730462,685635,279الموجودات غير المتداولة

1,461,3951,461,4681,383,1741,247,9501,220,001الموجودات المتداولة

2,202,7522,228,3322,252,9041,710,6351,855,280مجموع الموجودات

حقوق الملكية العائدة إلى مالكي 
739,513692,519626,174606,615842,037الشركة

50,38962,90070,63089,483102,296حقوق الملكية غير المسيطرة

789,902755,419696,804696,098944,333مجموع حقوق الملكية

183,425243,174391,923104,890101,802المطلوبات غير المتداولة

1,229,4251,229,7391,164,177909,647809,145المطلوبات المتداولة

1,412,8501,472,9131,556,1001,014,537910,947مجموع المطلوبات

انخفضت األصول غير المتداولة خالل عام 2021 بنسبة 3% مقارنة بعام 2020، ويرجع ذلك أساًسا إلى 
انخفاض الممتلكات والمعدات وأصول حق االستخدام واألصول غير الملموسة. نتج هذا االنخفاض بشكل 

رئيسي من االستهالك واإلطفاء الخاص بالسنة.

انخفضت األصول المتداولة خالل عام 2021 بشكل طفيف مقارنة بعام 2020، ويرجع ذلك االنخفاض 
أساًسا إلى استبعاد شركة تابعة أجنبية خالل عام 2021، و التخلص من استثمار بالقيمة العادلة في الربح 

أو الخسارة. من ناحية أخرى ، ارتفعت المخزونات والذمم المدينة التجارية مقارنة بالعام الماضي ويرجع ذلك 
أساًسا إلى زيادة العمليات حيث زادت اإليرادات في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

خالل عام 2021 ، ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة بنسبة ٪7 مقارنة بعام 2020 ، ويرجع ذلك 
أساًسا إلى اجمالي الدخل المحقق خالل عام 2021 والبالغ 171 مليون ريال سعودي. من ناحية أخرى ، بلغت 

التوزيعات النقدية المعلنة خالل عام 2021 مبلغ  126 مليون ريال مقابل 24 مليون ريال لعام 2020.

انخفضت الحصص غير المسيطرة خالل عام 2021 بنسبة ٪20 مقارنة بعام 2020 ، ويرجع ذلك أساًسا إلى 
إلغاء االعتراف بـ بحقوق الملكیة غیر المسیطرة عند استبعاد شركة تابعة أجنبية وضعف أداء قطاع الخرسانة 

مقارنة بالعام الماضي.

انخفضت المطلوبات غير المتداولة خالل عام 2021 بنسبة ٪25 مقارنة بعام 2020 ، ويرجع ذلك أساًسا 
إلى انخفاض التمويالت طويلة األجل التي نتجت عن عمليات السداد خالل عام 2021.

انخفضت المطلوبات المتداولة بشكل طفيف خالل عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، ويرجع ذلك أساًسا إلى 
إلغاء االعتراف بالمطلوبات عند التخلص من شركة تابعة أجنبية خالل عام 2021 وانخفاض رصید القروض 

طويلة األجل.

يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين مجموع الموجودات والمطلوبات لألعوام الخمسة االخيرة )بآالف 
الرياالت السعودية(:

مجموع حقوق الملكية العائدة العام
إلى مالكي الشركة

صافي القيمة 
 التغير عن العام السابقالدفترية للسهم

 نسبة التغير 
عن العام 

السباق
حالة التغير عن 
العام السابق

ارتفاع2021739,51312.320.786.8%

ارتفاع2020692,51911.541.110.60%

ارتفاع2019626.17410.440.333.20%

انخفاض2018606,61510.11-3.92-28.00%

ارتفاع2017842,03714.030.513.80%
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ــرة  يوضــح الجــدول التالــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة لألعــوام الخمســة األخي
ــاالت الســعودية( )*(: ــآالف الري )ب

20212020201920182017البيان

3,227,4102,423,2852,235,2331,953,4552,128,752إيرادات

1,865,557-1,797,879-1,986,037-2,081,420-2,801,938-تكلفة اإليرادات

425,472341,865249,196155,576263,195إجمالي الربح

49,103-46,391-81,427-75.525-86,429-مصاريف بيع وتوزيع

106,752-109,649-105,971-106,735-128,585-مصاريف عمومية وإدارية

انخفاض في قيمة الشهرة والممتلكات 
-189,167---والمصنع والمعدات

مخصص خسارة االئتمان المتوقعة للذمم 
--9,099-31,203-16,560-المدينة التجارية **

ربح من استبعاد استثمار في الموجودات 
المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة
4,0632,0418,621--

)خسارة(/ ربح القيمة العادلة من استثمار في 
الموجودات المالية  بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة
--1824,497--

12,1668,60111,4088,03711,287ايرادات أخرى

الربح )الخسارة( قبل تكاليف التمويل والزكاة 
181,594118,627-210,127138,86277,225وضريبة الدخل

22,261-26,510-45,164-29,859-18,840-تكاليف التمويل

208,10496,366-191,287109,00332,061الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

12,656-16,195-6,806-16,003-19,111-الزكاة

348-24----ضريبة الدخل

224,32383,362-172,17693,00025,255الربح )الخسارة( من العمليات المستمرة

--3,512-8,256-2,112-الخسارة من العمليات غیر المستمرة

--170,06484,74421,743الربح للسنة

الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى 
الربح أو الخسارة:

الربح / )الخسارة( إعادة قياس التزامات المنافع 
1,806-8,12511,457-1,476838-المحددة الموظفين

البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى 
الربح أو الخسارة:

فروقات صرف من تحويل عمالت العمليات غیر 
1,077-886-105-1,947--المستمرة

213,75280,479-170,75583,63513,513مجموع الدخل الشامل للسنة

الربح / )الخسارة( للسنة العائد إلى:-

218,35371,013-170,34290,16826,632مالكي الشركة

5,97012,349-4.889-5,424-278-حقوق الملكية غير المسيطرة

مجموع الدخل الشامل / )الخسارة الشاملة( 
للسنة العائد إلى:

208,90969,004-172,99490,34519,542مالكي الشركة

4,84311,475-6.029-6,710-2,239-حقوق الملكية غير المسيطرة

مجموع الدخل الشامل / )الخسارة الشاملة( للسنة 
العائد إلى مالك الشركة الناشئ من:

268,90969,009-175,10694,62021,644العمليات المستمرة

--2.102-4.275-2,112-العمليات غیر المستمرة

172,99490,34519,542--

ربحية السهم للربح العائد إلى حملة األسهم 
العادية في الشركة:

3.641.18-2.841.50.44األساسية والمخفضة

)*(  تجــدر اإلشــارة إلــى أن قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة لألعــوام مــن 2017م و 2018م لــم تتضمــن نتائــج 
أعمــال قطــاع الصناعــات البالســتيكية حيــث تــم البــدء بتوحيــد نتائــج أعمــال القطــاع ابتــداًء مــن 1 ينايــر 2019م.

)**(  مخصــص خســارة اإلئتمــان المتوقعــة للذمــم المدينــة التجاريــة لألعــوام مــن 2017م و 2018م كانــت مجمعــة تحــت بنــد المصاريــف 
العموميــة واإلدارية.

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

نسبة التغير عن العام التغير عن العام السابقااليراداتالعام
حالة التغير عن العام السابقالسابق

ارتفاع20213,227,410804,12533.2%

ارتفاع20202,423,285188,0528.40%

ارتفاع20192,235,233281,77814.40%

انخفاض20181,953,455-175,297-8.20%

انخفاض20172,128,752-189,872-8.20%
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يوضح الرسم البياني التالي التغير في اإليرادات لألعوام الخمسة األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(:

ارتفعــت إيــرادات الشــركة خــالل عــام 2021 مقارنــة بعــام 2020 بنســبة %33 ، ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي 
إلــى زيــادة إيــرادات صناعــات المعــادن والخشــب والبالســتيك والكهربــاء. يعــود هــذا االرتفــاع بشــكل أساســي 

الــى زيــادة فــي كميــة المبيعــات مصحوبــة بارتفــاع فــي متوســط   ســعر البيــع.

يوضــح الرســم البيانــي التالــي التغيــر فــي الربــح )الخســارة( العائــد إلــى مالكــي الشــركة وإجمالــي الربــح لألعــوام 
الخمســة األخيــرة )بــآالف الرياالت الســعودية(:

يوضح الرسم البياني التالي ربحية )خسارة( السهم لألعوام الخمسة األخيرة )بالريال السعودي(:

يعــود ســبب االرتفــاع فــي صافــي الربــح العائــد إلــى مالكــي الشــركة خــالل عــام 2021م مقارنــة بعــام 2020م 
إلــى ارتفــاع إجمالــي الدخــل متأثــرًا بارتفــاع اإليــرادات وهامــش الربــح وانخفــاض تكاليــف التمويــل وارتفــاع 
اإليــرادات األخــرى وتقييــم اإلســتثمار فــي موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة 

ــزكاة وانخفــاض خســائر االنقطــاع فــي أحــد األنشــطة التشــغيلية. وارتفــاع مصاريــف ال

ارتفعــت إيــرادات قطــاع الصناعــات المعدنيــة والخشــبية بنســبة %37 فــي عــام 2021 مقارنــة بعــام 2020 
وذلــك بســبب زيــادة حجــم المبيعــات ومتوســط ا  ســعار البيــع. ارتفعــت إيــرادات قطــاع البالســتيك بنســبة 39% 
فــي عــام 2021 مقارنــة بعــام 2020 ، ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى زيــادة حجــم المبيعــات ومتوســط اســعار البيــع 
ــاء بنســبة %31 فــي عــام 2021 مقارنــة بعــام 2020 ،  ــرادات قطــاع الكهرب فــي تلــك القطاعــات. ارتفعــت إي
ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى زيــادة متوســط   ســعر البيــع. انخفضــت إيــرادات قطــاع الخرســانة بنســبة ٪2 فــي عــام 

2021 مقارنــة بعــام 2020 ، ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض متوســط   ســعر البيــع.

تجــدر اإلشــارة بأنــه تــم قيــد مخصصــات بمبلــغ 16.5 مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام لمقابلــة المخاطــر 
المحتملــة فــي تحصيــل بعــض الذمــم المدينــة التجاريــة بالمقارنــة مــع 31.2 مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام 

الســابق.

انخفضــت حقــوق الملكيــة الغيــر المســيطرة والتــي تمثــل خســائر مقارنــة بالعــام الماضــي ويرجــع ذلــك أساًســا 
إلــى زيــادة الربحيــة فــي قطاعــي األخشــاب والكهربــاء.

التحليل القطاعي لإليرادات:

20212020

النسبة من إجمالي اإليراداتالقطاع
النسبة من إجمالي اإليراداتاإليرادات

اإليرادات

%1,639,94368%2,238,54469الصناعات المعدنية والخشبية

%262,88411%364,95111الصناعات البالستيكية

%.341,90214%448,87114الصناعات الكهربائية

%178,5567%175,0446الصناعات الخرسانية

%2,423,285100.0%3,227,410100اإلجمالي

يوضــح الرســم البيانــي التالــي نســبة مســاهمة قطاعــات األعمــال فــي إيــرادات المجموعــة لألعــوام 2021م 
و2020م:

الصناعات الكهربية
14%

الصناعات المعدنية والخشبية
68%

الصناعات البالستيكية
11%

صناعات الخرسانة
7%

2021 2020

الصناعات الكهربية
14%

الصناعات المعدنية والخشبية
69%

الصناعات البالستيكية
11%

صناعات الخرسانة
6%
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يوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات من األسواق المحلية والخارجية لألعوام 2020م و2021م:

اإليرادات من األسواق الخارجية اإليرادات من األسواق المحلية

(%)بآالف الرياالت السعودية(%)بآالف الرياالت السعودية

20213,136,77497.2%90,6362.8%

20202,342,97896.7%80,3073.3%

انخفضــت اإليــرادات مــن األســواق الخارجيــة مــن %3.3 عــام 2020م إلــى %2.8 عــام 2021م ويعــود ذلــك 
بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض إيــرادات قطاعــي الصناعــات الخشــبية والبالســتيكية مــن األســواق الخارجيــة.

يوضــح الجــدول التالــي اإليــرادات حســب موقــع التأســيس الجغرافــي للشــركات التابعــة لألعــوام 2020م 
و2021م:

20212020

(%)بآالف الرياالت السعودية(%)بآالف الرياالت السعودية

%2,391,20698.7%3,187,96298.8السعودية

%16,8440.7%22,3310.7االمارات

%15,2350.6%17,1160.5الكويت

%3,227,4102,423,285100.0المجموع

يوضــح الجــدول التالــي موجــودات ومطلوبــات ونتائــج أعمــال القطاعــات التشــغيلية لألعــوام 2021م و2020م 
)بــآالف الريــاالت الســعودية(:

الصناعات المعدنية 
والخشبية

الصناعات 
الباستيكية

الصناعات 
الصناعات الخرسانيةالكهربائية

2021

971,270550,494391,603250,907الموجودات

487,003352,524302,204172,547المطلوبات

2,238,544364,951448,871175,044اإليرادات

18,085-155,73848,1177,112ربح )خسارة(

2020

 260,577 401,008 577,445 915,618الموجودات

 153,755 335,818 427,733 482,046المطلوبات

 178,556 341,902 262,884 1,639,943اإليرادات

 369(40,597) 15,737 124,614ربح )خسارة(

بلــغ إجمالــي األصــول وإجمالــي المطلوبــات للقطاعــات “اآلخــرى” )تمثــل الشــركة القابضــة النهائيــة فقــط ، 
ــال ســعودي علــى التوالــي فــي عــام 2021  ــون ري ــال ســعودي و 99 ملي ــون ري ــز الرئيســي( 38 ملي أي المرك
مقارنــة بـــ 74 مليــون ريــال ســعودي و 74 مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي فــي عــام 2020. نتــج االنخفاض 
فــي إجمالــي األصــول بشــكل رئيســي عــن اســتبعاد االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن قائمــة الدخــل. نتجــت 
ــاح مســتحقة الدفــع بنهايــة عــام 2021  ــات بشــكل رئيســي عــن توزيعــات األرب ــادة فــي إجمالــي المطلوب الزي
والتــي تــم دفعهــا الحًقــا. بلغــت مصروفــات المركــز الرئيســي 23 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021 

مقابــل 15 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020.

فروقات النتائج التشغيلية:

يوضــح الجــدول التالــي فروقــات النتائــج التشــغيلية لعــام 2021م مقارنــة مــع عــام 2020م )بــآالف الريــاالت 
الســعودية(::

%التغيير20212020البيــــان

%3,227,4102,423,285804,12533اإليرادات

%2,081,420720,51835-2,801,938-تكلفة اإليرادات

%425,472341,86583,60724إجمالي الربح

%182,26032,75418-215,014-المصاريف التشغيلية

%47-14,643-31,203-16,560-مخصص خسارة االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية

%193,898128,40265,49651الربح )الخسارة( التشغيلية

نتيجــة الرتفــاع اإليــرادات ، ارتفــع إجمالــي الربــح بنســبة %24 مــن 341.7 مليــون ريــال ســعودي عــام 2020م 
إلــى 425.5 مليــون ريــال ســعودي عــام 2021م.

يوضح الجدول التالي المؤشرات المالية الرئيسية لألعوام 2021 م و 2020م:

*2020*2021المؤشر المالي

%3.8%7.7العائد على الموجودات

%3.5%5.3العائد على اإليرادات

%12.2%23.0العائد على حقوق المساهمين

%238.6%88.9معدل نمو صافي األرباح

 2.841.50ربحية السهم - ريال سعودي

 )*( تم احتساب المؤشرات أعاله وفقا لربح السنة العائد إلي مالك الشركة
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يوضــح الجــدول التالــي ملخــص لقائمــة التدفقــات النقديــة الموحدة لألعــوام 2021م، 2020م )بــآالف الرياالت 
السعودية(:

20212020البيــــــــــان

142,965207,976التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

22,394-6,696صافي النقد من المستخدم المستخدمة في عمليات االستثمار

180,383-160,454-صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل

10,7935.199-صافي النقص في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه المرتبط بمجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا 
-4,186للبیع في بدایة السنة

47,01245,899النقد وما في حكمه،  بداية السنة

40,30551,098النقد وما في حكمه،  نهاية السنة

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:
الريــاالت  )بــآالف  2021م  للعــام  والمســتحقة  المســددة  النظاميــة  المدفوعــات  التالــي  الجــدول  يوضــح 

الســعودية(:

المستحق حتى نهاية المسددالجهة
العام ولم يسدد

وصف موجز لها

الزكاة تحتسب على الوعاء الزكوي14,77020,149الزكاة

تأمينات العاملين في الشركة9,142883المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم 
-8801مكتب العمل

رسوم تجديد رخصة العمل ورسوم 
تجديد اإلقامات للعاملين ونقل 
الكفاالت وتأشيرات اإلستقدام

تحتسب على المبيعات الخاضعة174,10917,259ضريبة القيمة المضافة

إستثمارات وإحتياطيات موظفي الشركة:
لــم تقــم الشــركة بعمــل أيــة إســتثمارات لمصلحــة موظفيهــا وفيمــا يلــي جــدول يوضــح اإلحتياطيــات التــي 

أنشــأت لمصلحــة موظفــي الشــركة لألعــوام 2021م و2020م )بــآالف الريــاالت الســعودية(:

20212020البيان

 1,3041,209مخصص تعويض نهاية الخدمة

 3,0001,500مخصص مكافآت

المديونية اإلجمالية:
ــر  ــة وغي يوضــح الجــدول التالــي تصنيــف المديونيــة اإلجماليــة القائمــة مــن ِقبــل المجموعــة كأقســاط متداول

ــاالت الســعودية(: ــآالف الري ــة للعــام 2021م )ب متداول

المجموعأقساط غير متداولةأقساط متداولةالتمويل

552,963-552,963قروض قصيرة األجل

64,99480,541145,535قروض طويلة األجل

617,95780,541698,498المدينوية اإلجمالية

تجــدر اإلشــارة بــأن اتفاقيــات التســهيالت التمويليــة التــي حصلــت عليهــا المجموعــة متوافقــة مــع شــروط 
التمويــل األســالمي.

فيمــا يلــي تحليــل التغيــر فــي المبالــغ المســتحقة للبنــوك والقــروض للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
الســعودية(: الريــاالت  )بــآالف  2021م 

المجموعالقروض)*(قروض قصيرة األجلالبيان

518,646256,430775,076الرصيد في بداية السنة

1,031,495-1,031,495المبالغ المستغلة

1,110,216-111,223-998,993-المبالغ المسددة

328328-تكاليف ترتيب قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

1,815-1,815تكاليف التمويل المستحقة

552,963145,535698,498الرصيد في نهاية السنة

)*( تتضمن القروض البنكية وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل المديونيــة اإلجماليــة المســتغلة مــن قبــل المجموعــة لألعــوام 2021م، 2020م 
الرصيــد االفتتاحــي ويتضمــن تكاليــف تمويــل مســتحقة بمبلــغ 4.7 مليــون ريــال  )بــآالف الريــاالت الســعودية(:

20212020نوع التمويل

1,031,495518,646قروض قصيرة األجل

172,256-قروض طويلة األجل

85,355-قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

--قروض أخرى

1,181-يخصم تكاليف ترتيب قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

1,031,495775,076المديونية اإلجمالية
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يوضــح الجــدول التالــي المديونيــة اإلجماليــة المســتغلة حســب قطاعــات األعمــال للعــام 2021م )بــآالف 
الســعودية(: الريــاالت 

قروض طويلة قروض قصيرة األجلالقطاع
األجل

قروض صندوق 
التنمية الصناعية 

السعودي، 
الصافي

المجموع

320,000--320,000الصناعات المعدنية والخشبية

295,487--295,487الصناعات الكهربائية

62,1370062,137الصناعات الخرسانية

329,53300329,533الصناعات البالستيكية

24,338-24,3380المركز الرئيسي

تكلفة التمويل المستحقة

1,031,495001,031,495المجموع

أ. قروض قصيرة األجل:
حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت بنكيــة )“التســهيالت”( علــى شــكل قــروض قصيــرة األجــل، مرابحــة 
اســالمية، عقــود التبــادل اآلجلــة وخطابــات االعتمــاد والضمانــات. تحمــل التســهيالت فائــدة بمعــدالت الســوق 

الســائدة ومضمونــة بســندات إذنيــة وضمانــات شــركات للمجموعــة.

يوضــح الجــدول التالــي حركــة المبالــغ المســتحقة للبنــوك والجهــات المانحــة للعــام 2021 م )بــآالف الريــاالت 
الســعودية(:
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البنــك الســعودي 
البريطانــي،

البنــك الســعودي 
الفرنســي،
بنك البالد،

بنك الرياض،
الخليــج  بنــك 

، لــي و لد ا
البنك العربي،

 - الخليــج  بنــك 
ئــر ا لجز ا

بيع اجل، 
تيسير 

اسالمي، 
تورق 

اسالمي 
ومرابحة

513,9161,031,495998,993546,418

ب. قروض بنكية:
حصلــت المجموعــة علــى قــروض بنكيــة مــن بنــوك محليــة والتــي تســتحق الســداد علــى أقســاط ربــع / نصــف 
ســنوية. تحمــل القــروض فائــدة بمعــدالت الســوق الســائدة ومضمونــة بســندات إذنيــة وضمانــات شــركات 

للمجموعــة.

يوضح الجدول التالي الجهة المانحة للقروض البنكية لعام 2021م )بآالف الرياالت السعودية(:

المسدد حتى مدة التمويلاصل التمويلنوع التمويلالجهة المانحة
31/12/2021

الرصيد 
المتبقي 

31/12/2021

البنك السعودي الفرنسي

البنك العربي

البنك األهلي السعودي

49,85734,643-خمس سنوات84,500تورق اسالمي

25,00075,000-أربعة سنوات100,000مرابحة

37,5000-خمس سنوات37,500مرابحة

109,643المجموع

يوضــح التالــي جــدول ســداد الجــزء المســتغل مــن القــروض البنكيــة لألعــوام 2021م و 2020م )بــآالف الرياالت 
السعودية(:

20212020العام

202154,171

202238,85741,671

202338,85741,672

202431,92934,742

109,643172,256المجموع
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ج . قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي:
حصلــت المجموعــة علــى قــروض مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي )“SIDF”( لبنــاء وتوســيع مصانــع 
قطاعــات الخرســانة والبالســتيك وكذلــك لتمويــل العمليــات الجاريــة. هــذه القــروض مضمونــة بســندات إذنيــة 
وضمانــات شــركات للمجموعــة ورهــون ممتلــكات وآالت ومعــدات بقيمــة دفتريــة  تبلــغ 412 مليــون ريــال 

ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 )31 ديســمبر 2020: 404 مليــون ريــال ســعودي(.

ــة الســعودي لألعــوام 2021م و 2020م  ــة الصناعي يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل قــروض صنــدوق التنمي
)بــآالف الريــاالت الســعودية(:

سبع سنوات 
مدة التمويلاصل التمويلنوع التمويلواربعة أشهر

الرصيد 
المتبقي 

31/12/2020
المسدد حتى 
31/12/2021

الرصيد 
المتبقي 

31/12/2021

ستة سنوات و 
اربعة اشهر

تمويل بناء 
33,750وتوسعة

سبع سنوات 
4,300825-5,125واربعة أشهر

سنتان و ستة 
أشهر

تمويل بناء 
34,730وتوسعة

ستة سنوات 
7,81019,420-27,230واربعة اشهر

صندوق التنمية 
الصناعية 
السعودي

تمویل عملیات 
53,000جاریة

سنتان وستة 
36,50016,500-53,000أشهر

48,61036,745-85,355المجموع

يخصم تكاليف 
ترتيب قروض 

صندوق التنمية 
الصناعية 
السعودي

-1,181-853

 84,17435,892المجموع

يوضــح التالــي جــدول ســداد الجــزء المســتغل مــن قــروض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي لألعــوام 
2021م و 2020م )بــآالف الريــاالت الســعودية(:

20212020العام

202164,110

202226,525 11,025

202310,22010,220

36,74585,355المجموع

s:إيضاح تبويب أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية.

تمــت إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة للفتــرة بهــدف تحســين العــرض. ومــع ذلــك، لــم يكــن لعمليــات 
ــر جوهــري. كانــت عمليــات إعــادة التصنيــف الرئيســية كمــا يلــي: إعــادة التصنيــف هــذه أي تأثي

المبلغإعادة التصنيف إلىإعادة التصنيف من

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 

5,213اإليراداتإیرادات اخرى - مبيعات الخردة

قائمة المركز المالي الموحدة

17,688مطالبات تأمینیة مدینةذمم مدینة أخرى

تــم إعــادة تصنيــف هــذه األرقــام فــي ســنة المقارنــة لتحســينها ولــم تؤثــر علــى صافــي الملكیــة أو صافــي 
ــح أو التدفقــات النقديــة للمجموعــة للســنة الســابقة. الرب

اإلختاف عن المعايير المحاسبية:
ال يوجــد أيــة إختالفــات عــن المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي وتفســيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاســبة 
الدوليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية واإلصــدارات األخــرى ذات العالقــة المعتمــدة مــن الهيئــة 

الســعودية للمحاســبين القانونييــن بشــأن القوائــم المالية للشــركة.

أنشطة األسهم وأدوات الدين:

ال توجــد أيــة أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو أيــة أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات أو حــق اكتتــاب أو حقــوق 
مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة أو أي مــن الشــركات التابعــة لشــركاتها التابعــة خــالل 
عــام 2021م، كذلــك ال يوجــد أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة أليــة أدوات ديــن قابلــة لإلســترداد كمــا ال 
توجــد أيــة حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة او مذكــرات حــق اكتتــاب 

أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة.

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات التابعة:
شركة بوان للصناعات المعدنية شركة شخص واحد )ذات مسؤولية محدودة(:

يتكــون رأس مــال شــركة بــوان للصناعــات المعدنيــة مــن 50,000,000 حصــة نقديــة قيمــة الحصــة الواحــدة 1 
ريــال ســعودي وتمتلــك شــركة بــوان فعليــًا كامــل الحصــص والتــي تمثــل 100٪ مــن رأســمال الشــركة البالــغ  

50,000,000 ريــال ســعودي وال توجــد أدوات ديــن صــادرة منهــا.

شركة بوان للصناعات الهندسية )ذات مسؤولية محدودة(:

يتكــون رأس مــال شــركة بــوان للصناعــات الهندســية مــن 500,000 حصــة نقديــة قيمــة الحصــة الواحــدة 100 
ريــال ســعودي وتمتلــك شــركة بــوان فعليــًا كامــل الحصــص والتــي تمثــل 100٪ مــن رأســمال الشــركة البالــغ  

50,000,000 ريــال ســعودي  وال توجــد أدوات ديــن صــادرة منهــا.

شركة بوان للصناعات الخشبية )ذات مسؤولية محدودة(:

يتكــون رأس مــال شــركة بــوان للصناعــات الخشــبية  مــن 500,000 حصــة نقديــة قيمــة الحصــة الواحــدة 100 
ريــال ســعودي وتمتلــك شــركة بــوان 475,000 حصــة تمثــل %95 مــن رأســمال الشــركة البالــغ  50,000,000 

ريــال ســعودي وال توجــد أدوات ديــن صــادرة منهــا.
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الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية )ذات مسؤولية محدودة(:

يتكــون رأس مــال الشــركة المتحــدة للمنتجــات الخشــبية والمعدنيــة المحــدودة مــن 25,680 حصــة نقديــة قيمــة 
الحصــة الواحــدة 1000 ريــال ســعودي وتمتلــك شــركة بــوان 24,396 حصــة تمثــل 95٪ مــن رأســمال الشــركة 

البالــغ  25,680,000 ريــال ســعودي وال توجــد أدوات ديــن صــادرة منهــا.

شركة بناء لاستثمارات الصناعية القابضة )ذات مسؤولية محدودة(:

يتكــون رأس مــال شــركة بنــاء لالســتثمارات الصناعيــة القابضــة مــن 10,000 حصــة نقديــة قيمة الحصــة الواحدة 
500 ريــال ســعودي وتمتلــك شــركة بــوان 5,675 حصــة والتــي تمثــل 56.75٪ مــن رأســمال الشــركة الــذي يبلــغ 

5,000,000 ريــال ســعودي  وال توجــد أدوات ديــن صــادرة منهــا.

شركة أرنون للصناعات الباستيكية شركة شخص واحد )ذات مسؤولية محدودة(:

يتكــون رأس مــال شــركة أرنــون للصناعــات البالســتيكية شــركة شــخص واحــد )ذات مســؤولية محــدودة( مــن 
450,000 حصــة نقديــة قيمــة الحصــة الواحــدة 100 ريــال ســعودي وتمتلــك شــركة بــوان كامــل الحصــص والتــي 

تمثــل 100٪ مــن رأســمال الشــركة البالــغ  45,000,000 ريــال ســعودي وال توجــد أدوات ديــن صــادرة منهــا.

)2( أنشطة واستراتيجية الشركة:

بــوان هــي شــركة مســاهمة عامــة ســجلت فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الســجل التجــاري تحــت رقــم 
1010033032 بتاريـــخ 9 شـــوال 1400هـ الموافق 20 أغسطس 1980م . يبلغ رأس مال الشركة 600 مليون 

ريـــال ســعودي مقســم إلــى 60 مليــون ســهم قيمــة كل ســهم 10 ريـــال ســعودي.

الصناعــات  المعدنيــة،  )الصناعــات  المختلفــة  الصناعيــة  خــالل قطاعاتهــا  مــن  أعمالهــا  بتنــوع  بــوان  تتمتــع 
الكهربائيــة، الصناعــات الخشــبية، الصناعــات الخرســانية والصناعــات البالســتيكية( ممــا يمكنهــا مــن الحصــول 
علــى تدفــق نقــدي مســتمر، إضافــًة إلــى ذلــك فــإن تنــوع أعمــال ومنتجــات وأســواق الشــركة قــد ســاعد فــي 
تخفيــض اآلثــار الســلبية للتقلبــات االقتصاديــة وانعكاســاتها، وستســتمر بــوان فــي ســعيها المتواصــل 
لالســتثمار فــي أنشــطة صناعيــة أخــرى مســاندة فــي القطاعيــن الصناعــي واإلنشــائي واســتكمااًل ألنشــطتها 

ــع المخاطــر. ــوع االقتصــادي واالســتثماري وتوزي ــى أفضــل مســتويات التن ــة للحصــول عل الحالي

 )3( الشركات التابعة:
ــوان عــددًا مــن الشــركات التابعــة بنســب مختلفــة وفيمــا يلــي اســتعراض لشــركاتها التابعــة  تمتلــك شــركة ب

ــكل شــركة : ــة والنشــاط األساســي ل ونســبة الملكي

نسبة ملكية بوان الفعليةرأس المالاسم الشركة

)ذات  واحــد  شــخص  شــركة  المعدنيــة  للصناعــات  بــوان  شــركة 
محــدودة( %50,000,000100.00مســؤولية 

%50,000,000100.00شركة بوان للصناعات الهندسية )ذات مسؤولية محدودة(

%50,000,00095.00شركة بوان للصناعات الخشبية )ذات مسؤولية محدودة(

الشــركة المتحــدة للمنتجــات الخشــبية والمعدنيــة )ذات مســؤولية 
%25,680,00095.00محــدودة(

مســؤولية  )ذات  القابضــة  الصناعيــة  لالســتثمارات  بنــاء  شــركة 
%5,000,00056.75محــدودة(

ــون للصناعــات البالســتيكية شــركة شــخص واحــد )ذات  شــركة أرن
%45,000,000100.00مســؤولية محــدودة(

شركة بوان للصناعات المعدنية شركة شخص واحد )ذات مسؤولية محدودة(:

ــخ 12/08/1416هــــ فــي  ــة الدمــام بتاري ــدة بالســجل التجــاري بمدين هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مقي
المملكــة العربيــة الســعودية ويبلــغ رأس مالهــا خمســين مليــون )50,000,000( ريــال ســعودي، ويتكــون 
نشــاطها األساســي مــن إنتــاج وثنــي وتشــكيل حديــد التســليح وتقطيــع لفــات حديــد التســليح، وشــبك حديــد 
التســليح، ومجــاري كابــالت حديديــة وتقطيــع لفــات الصــاج وتقطيــع لفــات قضبــان مســطحة، وتغليــف حديــد 
ــوم، إن األســواق الرئيســية  ــة ومنتجــات األلمني ــواب الحديدي ــة واألب ــات اليدوي التســليح باألبوكســي، والعرب

لنشــاط الشــركة تقــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

تمتلــك الشــركة عــدة مصانــع منتشــرة فــي المناطــق الرئيســية فــي المملكــة العربيــة الســعودية وهــي الرياض 
وجــدة والدمام.

شركة بوان للصناعات الهندسية )ذات مسؤولية محدودة(:

ــة الريــاض بتاريــخ 29/08/1431هـــ فــي  ــدة بالســجل التجــاري بمدين هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مقي
المملكــة العربيــة الســعودية ويبلــغ رأس مالهــا خمســين مليــون )50,000,000( ريــال ســعودي، ويتكــون 
نشــاطها األساســي مــن صناعــة وتطويــر المحــوالت والمحطــات والقواطــع الكهربائيــة وتســويق وتوزيــع هــذه 
المنتجــات داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية، إن األســواق الرئيســية لنشــاط الشــركة تقــع فــي المملكــة 
ــر بعــض منتجاتهــا فــي منطقــة  ــة الســعودية، كمــا تقــوم الشــركة مــن خــالل شــركاتها التابعــة بتصدي العربي

الشــرق األوســط وافريقيــا.

تمتلك شركة بوان للصناعات الهندسية الشركات التالية:

1.الشــركة المتحــدة للمحــوالت الكهربائيــة - الســعودية )“يوتــك - الســعودية”(، مملوكــة بنســبة 85,5٪، 
متخصصــة فــي تصنيــع وإنتــاج محــوالت التوزيــع الكهربائيــة المغمــورة بالزيــت بطاقــة تصــل إلــى 3150 

ك ف أ وجهــد مرتفــع يصــل إلــى 36 ك ف. 
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2.الشــركة المتحــدة لتقنيــة المحطــات والقواطــع الكهربائيــة - الســعودية )“يــو إس إس جــي”(، مملوكــة 
بنســبة 85,5٪، وهــي شــركة متخصصــة فــي صناعــة وإنتــاج محطــات التوزيــع الكهربائيــة ولوحــات توزيــع 

الجهــد المنخفــض وقواطــع الجهــد المتوســط.

3.شــركة بــوان الكهربائيــة المحــدودة - الســعودية، مملوكــة فعليــًا بنســبة 100٪، وهــي شــركة متخصصــة 
فــي صناعــة وإنتــاج اللوحــات الكهربائيــة والقواطــع الكهربائيــة واألســالك والكابــالت. خــالل العــام 
2021م لــم تمــارس الشــركة أيــة أنشــطة تجاریــة جوھریــة، كمــا يتــم حاليــًا العمــل علــى إجــراءات التصفيــة 
المتعلقــة بهــا والتــي لــم يتــم اإلنتهــاء منهــا حتــى 31 ديســمبر 2021 م. وتعتقــد اإلدارة بأنــه لــن يكــون 

هنــاك أي تأثيــر جوهــري علــى الشــركة ناتجــًا عــن إجــراءات التصفيــة.

شركة بوان للصناعات الخشبية )ذات مسؤولية محدودة(:

ــخ 25/06/1413هـــ فــي  هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مقيــدة بالســجل التجــاري بمدينــة الدمــام بتاري
المملكــة العربيــة الســعودية ويبلــغ رأس مالهــا خمســين مليــون )50,000,000( ريــال ســعودي، ويتكــون 
نشــاطها األساســي مــن إنتــاج المنصــات الخشــبية، والصناديــق الخشــبية، وألــواح الخشــب الرقائقــي، ألــواح 
متوســطة وعاليــة الكثافــة ملبســة بــورق الديكــور، وأرضيــات خشــبية، بكــرات خشــبية، وديكــورات خشــبية، إن 
األســواق الرئيســية لنشــاط الشــركة تقــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا تــزاول بعــض شــركاتها التابعــة 

نشــاطها فــي كٍل مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة الكويــت.

تنتشــر شــركة بــوان للصناعــات الخشــبية داخــل المملكــة وخارجهــا لخدمــة عمالئهــا إذ أنهــا تملــك مصانــع موزعــة 
علــى مناطــق جغرافيــة متنوعــة منهــا الريــاض والدمــام وجــدة والجبيــل وينبــع ورابــغ. كمــا تمتلــك شــركة بــوان 

للصناعــات الخشــبية الشــركات  التابعــة التاليــة:

1.شــركة إنمــاء للمنصــات المحــدودة وهــي شــركة ذات مســئولية محــدودة، مقرهــا الجبيــل - المملكــة 
العربيــة الســعودية مملوكــة فعليــًا بنســبة 100٪، وهــي شــركة متخصصــة في صناعة وإنتــاج المنصات 

الخشــبية.

2.مؤسســة الرايــة ألعمــال النجــارة وهــي مؤسســة فرديــة مقرهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
، مملوكــة بنســبة 100٪ ، يتركــز نشــاطها فــي صناعــة المنصــات النقالــة الخشــبية وصناعــة الصناديــق 

واألوعيــة الخشــبية.

3.شــركة الرايــة ألعمــال النجــارة وهــي شــركة ذات مســئولية محــدودة مقرهــا فــي دولــة الكويــت ، مملوكــة 
فعليــًا بنســبة 100٪ ، متخصصــة فــي صناعــة المنصــات النقالــة الخشــبية وصناعــة الصناديــق واألوعيــة 

الخشبية.

4.شــركة الخطوط المتحدة للخدمات اللوجســتية المحدودة، شــركة ذات مســؤولية محدودة، مقرها الدمام 
- المملكــة العربيــة الســعودية مملوكــة فعليــًا بنســبة 100٪، وهــي شــركة متخصصــة فــي خدمــات 

المســاندة واإلمــداد والتمويــن والتخزيــن والتبريــد والتحميــل والتنزيــل واســتالم وتســليم البضائــع.

الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة )ذات مسؤولية محدودة(:

ــة الريــاض بتاريــخ 02/05/1409هـــ فــي  ــدة بالســجل التجــاري بمدين هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مقي
المملكة العربية الســعودية ويبلغ رأس مالها خمســة وعشــرين مليونا وســتمائة وثمانين ألف )25,680,000( 
ريــال ســعودي، ويتكــون نشــاطها األساســي مــن إنتــاج مــواد التعبئــة والتغليف الخشــبية، والمنتجات الخشــبية 
المغطــاة بالفورمايــكا، واألبلــكاش المطلــي بطبقــة رقيقــة، واأللــواح المغطــاة بالديكــور والميالميــن وتســويق 
وتوزيــع هــذه المنتجــات داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية، إن األســواق الرئيســية لنشــاط الشــركة تقــع 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

شركة بناء لاستثمارات الصناعية القابضة )ذات مسؤولية محدودة(:

هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مقيــدة بالســجل التجــاري بمدينــة الخبــر بتاريــخ 26/11/1430هـــ فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية ويبلــغ رأس مالهــا خمســة مالييــن )5,000,000( ريــال ســعودي، ويتكــون نشــاطها 
األساســي مــن تطويــر المنتجــات مســبقة الصنــع التــي تســتخدم فــي المبانــي والخرســانة الجاهــزة، إن 

األســواق الرئيســية لنشــاط الشــركة تقــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

تمتلك شركة بناء لاستثمارات الصناعية القابضة الشركات التابعة التالية:

1.شــركة مصنــع بنــاء للمنتجــات الخرســانية المتقدمــة، شــركة ذات مســؤولية محــدودة، مقرهــا الخبــر - 

المنتجــات  بصنــع  متخصصــة  شــركة  وهــي   ،٪93,2 بنســبة  مملوكــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الصنــع. الخرســانية مســبقة 

2.شــركة بناء للخرســانة الجاهزة، شــركة ذات مســؤولية محدودة، مقرها الخبر - المملكة العربية الســعودية 
مملوكة بنســبة 100٪، وهي شــركة متخصصة في صناعة وإنتاج الخرســانة الجاهزة.

ــة  ــر - المملكــة العربي ــة المحــدودة، شــركة ذات مســؤولية محــدودة، مقرهــا الخب ــات األهلي 3.شــركة النقلي
ــات وشــاحنات النقــل. الســعودية مملوكــة بنســبة 100٪، وهــي شــركة متخصصــة فــي أعمــال النقلي

4.شــركة المبانــي الشــاملة للمقــاوالت، شــركة ذات مســؤولية محــدودة، مقرهــا الخبــر - المملكــة العربيــة 
الســعودية مملوكــة بنســبة 100٪، وهــي شــركة متخصصــة فــي أعمــال المقــاوالت العامــة للمبانــي.

شركة أرنون للصناعات الباستيكية المحدودة شركة شخص واحد )ذات مسؤولية محدودة(:

ــة الدمــام بتاريــخ 01/01/1420هـــ  فــي  ــدة بالســجل التجــاري بمدين هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مقي
المملكــة العربيــة الســعودية ويبلــغ رأس مالهــا خمســة وأربعيــن مليــون )45,000,000( ريــال ســعودي، ويتكون 
نشــاطها األساســي مــن بيــع األدوات والمــواد البالســتيكية، وإنتــاج رقائــق للتغليــف والعــزل مــن رغــوة البولــي 
إيثيليــن وقواريــر بولــي إيثيليــن وعبــوات شــفافة مــن مــادة بــي أي تــي بولــي إيثيليــن وإنتــاج قواريــر بولــي 
إيثيليــن، وتســويق وتوزيــع هــذه المنتجــات داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية، إن األســواق الرئيســية 
لنشــاط الشــركة تقــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا تقــوم الشــركة بتصديــر بعــض منتجاتهــا فــي 

منطقــة الشــرق األوســط.
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)4( التطورات الجوهرية خال عـام 2021م:
تتلخص أهم التطورات الجوهرية التي تمت خالل العام 2021م لشركة بوان وشركاتها التابعة فيما يلي:

شركة بوان:
بتاريــخ 07/03/2021م أعلنــت الشــركة توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن النصــف الثانــي مــن   -
العــام 2020م، بإجمالــي مبلــغ قــدره 36.0 مليــون ريــال ســعودي، وعــدد األســهم المســتحقة لألربــاح 
بلغــت 60,0 مليــون ســهم، كمــا بلغــت حصــة الســهم مــن التوزيــع مبلــغ 0.60 ريــال ســعودي ونســبة 
التوزيــع إلــى قيمــة الســهم اإلســمية مــا نســبته %6، علــى أن تكــون األحقيــة للمســاهمين المالكيــن 
لألســهم يــوم اإلســتحقاق الثالثــاء الموافــق 21 مــارس 2021م والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي 
الشــركة لــدى شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )إيــداع( بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ االســتحقاق. 

وعلــى أن يكــون تاريــخ التوزيــع يــوم 04 أبريــل 2021م.

ــة علــى المســاهمين عــن النصــف األول مــن  ــاح نقدي ــع أرب ــخ 05/08/2021م أعلنــت الشــركة توزي بتاري  -
العــام 2021م، بإجمالــي مبلــغ قــدره 45.0 مليــون ريــال ســعودي، وعــدد األســهم المســتحقة لألربــاح 
بلغــت 60,0 مليــون ســهم، كمــا بلغــت حصــة الســهم مــن التوزيــع مبلــغ 0.75 ريــال ســعودي ونســبة 
التوزيــع إلــى قيمــة الســهم اإلســمية مــا نســبته %7.5، علــى أن تكــون األحقيــة للمســاهمين المالكيــن 
لألســهم يــوم اإلســتحقاق الثالثــاء الموافــق 19 أغســطس 2021م والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي 
الشــركة لــدى شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )إيــداع( بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ االســتحقاق. 

وعلــى أن يكــون تاريــخ التوزيــع يــوم 01 ســبتمبر 2021م.

بتاریــخ 28/12/2021م أعلنــت الشــركة توزیــع أربــاح نقدیــة علــى المســاھمین عــن النصــف الثانــي مــن   -
العــام 2021 م بإجمالــي مبلــغ وقــدره 46 ملیــون ســعودي وعــدد األســھم المســتحقة لألربــاح بلغــت 60 
ملیــون ســھم، كمــا بلغــت حصــة الســھم مــن التوزیــع مبلــغ 0.75 ســعودي ونســبة التوزیــع الــى قیمــة 
الســھم االســمیة 5.7 %، علــى أن تكــون األحقیــة للمســاھمین المالكیــن لألســھم یــوم اإلســتحقاق 
ــة ثانــي  ــداع بنھای ــدى شــركة ای األحــد الموافــق 23/01/2021م والمقیدیــن فــي ســجل المســاھمین ل

یــوم تــداول یلــي تاریــخ اإلســتحقاق. وعلــى أن یكــون تاریــخ التوزیــع یــوم 06/02/2022م

قطاع الصناعات الباستيكية:
بتاريــخ 11/02/2020م أعلنــت شــركة بــوان عــن تعــرض مصنــع مــن مصانــع شــركة أرنــون للصناعــات   -
البالســتيكة الكائــن فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة فــي مدينــة الدمــام للحريــق، وتــم بحمــد الله الســيطرة 
ــة  ــع تغطي ــدى المصن ــه ل ــع. كمــا أفــادت بأن ــات بيــن العامليــن فــي المصن ــه بــدون حــدوث أي إصاب علي

تأمينيــة لمثــل هــذه االخطــار باإلضافــة إلــى تعويــض تعطــل المصنــع عــن العمــل.

الحقــًا بتاريــخ 25/07/2021م أعلنــت شــركة بــوان بأنــه قــد تــم اســتالم إشــعار ســداد مــن شــركة التأميــن   -
بمبلــغ وقــدره 9.6 مليــون ريــال ســعودي والــذي يمثــل جــزء مــن المطالبــة التأمينــة القائمــة مــع شــركة 
التأميــن. وأفــادت الشــركة بأنــه ســيتم اســتخدام هــذه المتحصــالت لتمويــل شــراء وتركيــب أحــد خطــي 
اإلنتــاج الــذي تســبب الحريــق بتلفهــا والمتوقــع تشــغيله خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021م، حيــث 
ارتــأت إدارة الشــركة تركيبــه فــي مصنــع الشــركة الكائــن فــي مدينــة جــدة. كمــا تتوقــع إدارة الشــركة بــأن 
ــع األول مــن العــام  ــة الدمــام خــالل الرب ــق فــي مدين ــذي تعــرض للحري ــع ال ــادة تشــغيل المصن ــم إع يت
2022م. كمــا أنــه ال تتوقــع الشــركة أن ينتــج عــن هــذا الحــدث أثــر مالــي جوهــري ســلبي علــى نتائــج 

أعمالهــا.

قطاع الصناعات الهندسية:
بتاريــخ 19/06/2020م أعلنــت شــركة بــوان عــن آخــر التطــورات المتعلقــة بقيــام اثنتيــن مــن شــركاتها   -
التابعــة بتوقيــع اتفاقيــة اندمــاج مشــروطة بتاريــخ 19 يونيــو 2019م، وهمــا الشــركة المتحــدة للمحــوالت 
الكهربائيــة المحــدودة )»الشــركة الدامجــة«(، المملوكــة لشــركة بــوان بشــكل غيــر مباشــر بنســبة )85.5(% 
والشــركة المتحــدة لتقنيــة المحطــات والقواطــع الكهربائيــة )»الشــركة المندمجــة«( المملوكــة لشــركة 
بــوان بشــكل غيــر مباشــر بنســبة )85.5(%، حيــث أفــادت بأنــه يجــري العمــل علــى إعــادة تقييــم جــدوى 
صفقــة اإلندمــاج مــن عدمــه وال تتوقــع الشــركة أن يكــون لذلــك أي أثــر مالــي جوهــري علــى الشــركة. 
وأوضحــت بأنــه ســوف تقــوم الشــركة باإلعــالن عــن أي تطــورات جوهريــة فيمــا يتعلــق بصفقــة االندمــاج 

فــي حينهــا.

الحقــًا بتاريــخ 03/02/2021م، أعلنــت الشــركة بــأن اإلدارة، بالتنســيق مــع الشــركاء فــي الشــركات   -
أطــراف اتفاقيــة االندمــاج، قامــت بإعــادة تقييــم جــدوى صفقــة االندمــاج ومناســبة العــدول عنهــا، 
ــر ذلــك أصــدر الشــركاء فــي الشــركات أطــراف  ورأت إدارة الشــركة عــدم جــدوى الصفقــة. وعلــى إث
اتفاقيــة االندمــاج القــرارات الالزمــة للعــدول عــن الصفقــة وتــم الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة 

ــارة. مــن وزارة التج

بتاريــخ 31/01/2021م أعلنــت شــركة بــوان عــن قيــام الشــركة المتحــدة للمحــوالت الكهربائيــة وهــي إحــدى   -
شــركات بــوان التابعــة والمملوكــة لهــا بنســبة %85.5 بتوقيــع عقــد بيــع حصــص مــع شــركة اندســتري 
ــع كامــل حصتهــا  ــري / المشــتري( بتاريــخ 28/01/2021م وذلــك لبي تكنولوجــي إلكتريــك )الشــريك الجزائ
فــي يوتــك الجزائــر والبالغــة %49 بقيمــة 8 مليــون دوالر امريكــي )مــا يعــادل 30 مليــون ريــال ســعودي 

تقريبــًا(.

كانت الشروط الرئيسية للصفقة ما يلي:

إتمام الصفقة مشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العالقة.  .1

اتفق الطرفان بأن يكون تاريخ نفاذ عقد بيع الحصص هو 31/12/2020م.  .2

كمــا بلغــت صافــي القيمــة الدفتريــة ليوتــك الجزائــر كمــا فــي 31/12/2020م مبلــغ 25.8 مليــون ريال ســعودي، 
شــاملة القــروض المباشــرة الممنوحــة لهــا مــن قبــل يوتــك الســعودية بمبلــغ 20.3 مليــون ريال ســعودي.

و بلغت حصة شركة بوان من صافي خسائر 

شركة يوتك الجزائر ما يلي:

2018-1م:  0.9 مليون ريال سعودي.

2019-2م:  1.5 مليون ريال سعودي.

2020-3م:  4.2 مليون ريال سعودي.

ســيتحقق مــن هــذا البيــع ربــح رأســمالي ليوتــك الســعودية يقــدر ب 4.2 مليــون ريــال ســعودي تقريبــًا، تبلــغ 
حصــة شــركة بــوان مبلــغ 3.6 مليــون ريــال ســعودي تقريبــًا. كمــا يبلــغ إجمالــي أثــر هــذا البيــع علــى شــركة بــوان 
ربــح شــامل بمبلــغ 1.5 مليــون ريــال ســعودي تقريبــًا وذلــك بعــد إقفــال رصيــد فروقــات ترجمــة العمــالت 
ــع  ــي خــالل الرب ــر المال ــًا، ومــن ومــن المتوقــع أن يظهــر األث ــال ســعودي تقريب ــون ري ــغ 2.1 ملي ــة البال األجنبي
األول مــن العــام المالــي 2021م. و ســيتم اســتخدام متحصــالت هــذه الصفقــة فــي تعزيــز التدفقــات النقديــة 

ودعــم العمليــات التشــغيلية والخطــط المســتقبلية للشــركة.

تجــدر اإلشــارة بأنــه تعــود أســباب الصفقــة إلــى التماشــي مــع اســتراتيجية الشــركة الراميــة إلــى التركيــز علــى 
االســتثمارات التــي مــن شــأنها تقليــل المخاطــر المحتملــة وتعظيــم عوائــد المســاهمين.

ــة المتعلقــة  ــم اإلنتهــاء مــن كافــة اإلجــراءات النظامي ــه قــد ت ــت الشــركة بأن ــخ 09/09/2021م أعلن الحقــًا بتاري
بالصفقــة حيــث قــد تــم نقــل ملكيــة الحصــص واســتالم كامــل ثمــن البيــع. علمــًا أنــه وبالتنســيق بيــن أطــراف 
الصفقــة، تــم تعديــل بعــض بنــود اإلتفاقيــة بمــا فيهــا قيمــة الصفقــة لتصبــح 7,1 مليــون دوالر أمريكــي 
تقريبــًا أي مــا يعــادل 26,6 مليــون ريــال ســعودي تقريبــًا. كمــا تــم تعديــل تاريــخ النفــاذ ليصبــح 01/01/2021م 
عوضــّا عــن 31/12/2020م. بلــغ األثــر المالــي علــى الشــركة خســارة بمبلــغ 2,1 مليــون ريــال ســعودي تقريبــًا 

بعــد إقفــال رصيــد فروقــات ترجمــة العمــالت األجنبيــة البالــغ 2.17 مليــون ريــال ســعودي تقريبــًا.
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التعامات مع الجهات / األطراف ذات العاقة:
خــالل العــام المالــي 2021م اســتمرت بعــض العقــود والتــي كانــت بــوان أو شــركاتها التابعــة طرفــًا فيهــا 
وتوجــد فيهــا مصلحــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة. إن بعــض العقــود تــم االتفــاق عليهــا منــذ ســنوات 

ســابقة وتأتــي إمتــدادًا لعالقــات مســتمرة بــدأت قبــل العــام المالــي 2021م.

نوجز تلك العقود في الجداول أدناه على النحو التالي:

أ -المبيعات التي تمت خال عام 2021م والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها:

قيمة 
التعامل
)بآالف 
الرياالت 

السعودية(

مدة  االتفاقية تاريخ االتفاقيات طبيعة 
االتفاقيات

عضو مجلس اإلدارة ذو 
العاقة الطرف الثاني الطرف 

األول #

149,162.2 سنة وتجدد 
تلقائيًا

07/02/1433هـ
الموافق

01/01/2012م
بيع وتقديم 
خدمات تجارية

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

شركة مصدر لمواد 
البناء

ية
دن

مع
 ال

ت
عا

صنا
 لل

ان
بو

ة 
رك

ش

1

52,440.7 سنة وتجدد 
تلقائيًا

07/02/1433هـ
الموافق

01/01/2012م
بيع وتقديم 
خدمات تجارية

األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار لمواد 
البناء - البحرين

7,543.6 ال ينطبق تعامل بموجب 
أوامر شراء

بيع وتقديم 
خدمات تجارية

األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة التعمير 
واإلنشاء 
المحدودة

1,806.5 سنة وتجدد 
تلقائيًا

07/02/1433هـ
الموافق

01/01/2012م
بيع وتقديم 
خدمات تجارية

األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار لمواد 
البناء - البحرين

46.8 سنة وتجدد 
تلقائيًا

07/02/1433هـ
الموافق

01/01/2012م
بيع وتقديم 
خدمات تجارية

األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار للعدد 
واألدوات

ية
شب

لخ
ت ا

عا
صنا

 لل
ان

بو
ة 

رك
ش

2

3,536.4 سنة وتجدد 
تلقائيًا

07/02/1433هـ
الموافق

01/01/2012م
بيع وتقديم 
خدمات تجارية

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

شركة مصدر لمواد 
البناء

2,678.5 سنة وتجدد 
تلقائيًا

07/02/1433هـ
الموافق

01/01/2012م
بيع وتقديم 
خدمات تجارية

األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار لمواد 
البناء - البحرين

4,207.2 سنة وتجدد 
تلقائيًا

07/02/1433هـ
الموافق

01/01/2012م
بيع وتقديم 
خدمات تجارية

األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار لمواد 
البناء - البحرين

قيمة 
التعامل
)بآالف 
الرياالت 

السعودية(

مدة  االتفاقية تاريخ االتفاقيات طبيعة 
االتفاقيات

عضو مجلس اإلدارة ذو 
العاقة الطرف الثاني الطرف 

األول #

253.1 سنة وتجدد 
تلقائيًا

07/02/1433هـ
الموافق

01/01/2012م
بيع وتقديم 
خدمات تجارية

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

شركة مصدر لمواد 
البناء

ة 
حد

مت
 ال

كة
شر

ال
ة 

شبي
لخ

ت ٍا
جا

منت
لل

دة
دو

مح
 ال

ية
دن

مع
وال

3

1,284.9 سنة وتجدد 
تلقائيًا

07/02/1433هـ
الموافق

01/01/2012م
بيع وتقديم 
خدمات تجارية

األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار لمواد 
البناء

1,005.7 ال ينطبق تعامل بموجب 
أوامر شراء

بيع منتجات 
تجارية

األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة التعمير 
واإلنشاء 
المحدودة

اء 
 بن

كة
شر

ت 
ارا

ثم
ست

ال
ل

ضة
قاب

 ال
ية

اع
صن

ال

4

4,110.2 ال ينطبق تعامل بموجب 
أوامر شراء

بيع منتجات 
تجارية

األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار لمواد 
البناء

673.5 ال ينطبق تعامل بموجب 
أوامر شراء

بيع منتجات 
تجارية

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

شركة مصدر لمواد 
البناء

ية
يك

ست
ال

الب
ت 

عا
صنا

 لل
ون

أرن
ة 

رك
ش

5

338.4 ال ينطبق تعامل بموجب 
أوامر شراء

بيع منتجات 
تجارية األستاذ/ عصام المهيدب شركة الرومانسية 

المحدودة

18,695.1
30/06/1446هـ

الموافق
12/31/2024م

17/05/1442هـ
الموافق

01/01/2021م
بيع منتجات 

تجارية األستاذ/ عصام المهيدب شركة المراعي

874.2 سنة وتجدد 
تلقائيًا

29/05/1437هـ
الموافق

03/09/2016م
بيع منتجات 

تجارية
األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار لمواد 
البناء

61.9 ال ينطبق تعامل بموجب 
أوامر شراء

بيع منتجات 
تجارية

األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار لمواد 
البناء - البحرين

105 ال ينطبق تعامل بموجب 
أوامر شراء

بيع منتجات 
تجارية األستاذ/ عصام المهيدب شركة المهباج 

الشامية التجارية

381.3 سنة وتجدد 
تلقائيًا

24/02/1442هـ
الموافق

11/10/2020م
بيع منتجات 

تجارية
األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار لمواد
الكهرباء المحدودة

ية
س

ند
له

ن ا
وا

ة ب
رك

ش

6

9.7 ال ينطبق تعامل بموجب 
أوامر شراء

بيع منتجات 
تجارية األستاذ/ عصام المهيدب

شركة اللطيفية 
للتجارة 

والمقاوالت
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ب -المبيعات التي تمت خال عام 2021م والتي ال يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها:

الطرف #
مدة  االتفاقيةتاريخ االتفاقياتطبيعة االتفاقياتالعاقة مع الشركةالطرف الثاني األول

 قيمة التعامل
)بآالف 
الرياالت 

السعودية(

1

اء 
 بن

كة
شر

ة 
عي

صنا
 ال

ت
ارا

ثم
ست

ال
ل

ضة
قاب

ال

شركة ابراهيم 
عبدالله الفارس 

واخوانه لالستثمار

شريك في شركة بناء 
لالستثمارات الصناعية 

القابضة
بيع منتجات 

تجارية
التعامل بموجب 

1.3ال ينطبقأوامر شراء

احمد العصيمي
شريك في شركة بناء 

لالستثمارات الصناعية 
القابضة

تقديم منتجات 
خرسانية

التعامل بموجب 
27.6ال ينطبقأوامر شراء

2

ة 
حد

مت
 ال

كة
شر

ال
ية

بائ
هر

لك
ت ا

ال
حو

لم
ل

روبرت ويلسون
شريك في الشركة 

المتحدة للحوالت 
الكهربائية

بيع منتجات 
كهربائية

التعامل بموجب 
5,982.7ال ينطبقأوامر شراء

ت -المشتريات التي تمت خال عام 2021م والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها:

قيمة التعامل
)بآالف الرياالت 

السعودية(
مدة  

االتفاقية تاريخ االتفاقيات طبيعة االتفاقيات عضو مجلس اإلدارة ذو 
العاقة الطرف الثاني الطرف 

األول #

8,020.4 سنة وتجدد 
تلقائيًا

07/02/1433هـ
الموافق

 01/01/2012م
بيع وتقديم 

خدمات تجارية
األستاذ/ عصام المهيدب

األستاذ/ رائد المديهيم
شركة مصدر لمواد 

البناء

ن 
وا

ة ب
رك

ش
ية

دن
مع

 ال
ت

عا
صنا

لل

1

6,552.3 سنة وتجدد 
تلقائيًا

07/02/1433هـ
الموافق

 01/01/2012م

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار لمواد 
البناء

ية
شب

لخ
ت ا

عا
صنا

 لل
ان

بو
ة 

رك
ش

210,407.5 سنة وتجدد 
تلقائيًا

07/02/1433هـ
الموافق

 01/01/2012م

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
األستاذ/ عصام المهيدب

األستاذ/ رائد المديهيم
شركة مصدر لمواد 

البناء

3.6 ال ينطبق التعامل بموجب 
أوامر شراء

بناء على شراء 
المواد

األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار للعدد 
واألدوات

قيمة التعامل
)بآالف الرياالت 

السعودية(
مدة  

االتفاقية تاريخ االتفاقيات طبيعة االتفاقيات عضو مجلس اإلدارة ذو 
العاقة الطرف الثاني الطرف 

األول #

3,926.8 سنة وتجدد 
تلقائيًا

07/02/1433هـ
الموافق

 01/01/2012م

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
األستاذ/ عصام المهيدب

األستاذ/ رائد المديهيم
شركة مصدر لمواد 

البناء

ة 
حد

مت
 ال

كة
شر

ال
ة 

شبي
لخ

ت ا
جا

منت
لل

دة
دو

مح
 ال

ية
دن

مع
وال

3

2,146.5 ال ينطبق التعامل بموجب 
أوامر شراء

بناء على شراء 
المواد

األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار لمواد 
البناء 

145 سنة وتجدد 
تلقائيًا

18/03/1436هـ
الموافق

 01/09/2015م

بيع وتقديم 
الخدمات 

التجارية
األستاذ/ عبدالله الفوزان
األستاذ/ فوزان الفوزان

شركة مدار للعدد 
واألدوات

ضة
قاب

 ال
ية

اع
صن

 ال
ت

ارا
ثم

ست
ال

ء ل
بنا

ة 
رك

ش

4

325.3 سنة وتجدد 
تلقائيًا

28/01/1440هـ
الموافق

 08/10/2018م

بيع وتقديم 
الخدمات 
التجارية 

األستاذ/ عصام المهيدب
األستاذ/ رائد المديهيم

شركة مصدر 
الخدمات الفنية 

للصناعة المحدودة

2,147.7 سنة وتجدد 
تلقائيًا

04/03/1437هـ 
الموافق

16/12/2015م

توريد عمالة 
مستأجرة األستاذ/ عصام المهيدب

شركة إمداد 
الموارد البشرية 

لالستقدام

5,164.5 ال ينطبق التعامل بموجب 
أوامر شراء شراء المواد األستاذ/ عبدالله الفوزان

األستاذ/ فوزان الفوزان
شركة مدار لمواد 

البناء 

11.5 ال ينطبق التعامل بموجب 
أوامر شراء شراء المواد األستاذ/ عصام المهيدب

األستاذ/ رائد المديهيم
شركة ثبات 
لإلنشاءات 

المحدودة

2,339.1
4 سنوات 

وتجدد 
تلقائيًا

25/11/1443هـ 
الموافق

01/10/2013م
توريد عمالة 

مستأجرة األستاذ/ عصام المهيدب
شركة إساد لحلول 

وإدارة الموارد 
البشرية

16.8 ال ينطبق التعامل بموجب 
أوامر شراء شراء المواد األستاذ/ عبدالله الفوزان شركة ريادة الخليج 

المحدودة

ت 
عا

صنا
 لل

ون
أرن

ة 
رك

ش
ية

يك
ست

ال
الب

510.4 ال ينطبق التعامل بموجب 
أوامر شراء شراء المواد األستاذ/ عصام المهيدب شركة مصنع مياه 

الينابيع المحدودة

690.3 ال ينطبق التعامل بموجب 
أوامر شراء شراء المواد األستاذ/ عبدالله الفوزان

األستاذ/ فوزان الفوزان
شركة مدار لمواد
الكهرباء المحدودة

7,926.3 سنة وتجدد 
تلقائيًا

18/061442هـ 
الموافق

21/01/2021م
شراء المواد األستاذ/ عبدالله الفوزان

األستاذ/ فوزان الفوزان
شركة مدار لمواد 

البناء 

ية
س

ند
له

ن ا
وا

ة ب
رك

ش

6193.2 ال ينطبق التعامل بموجب 
أوامر شراء شراء المواد األستاذ/ عبدالله الفوزان

األستاذ/ فوزان الفوزان
شركة مدار للعدد 

واألدوات

850.3 ال ينطبق التعامل بموجب 
أوامر شراء شراء المواد األستاذ/ عصام المهيدب

األستاذ/ رائد المديهيم
شركة مصدر 

الخدمات الفنية 
للصناعة المحدودة
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المشتريات ورسوم االمتياز التي تمت خال العام 2021م والتي ال يوجد ألحد أعضاء مجلس  ث - 
اإلدارة مصلحة بها:

الطرف #
طبيعة العاقة مع الشركةالطرف الثانياألول

مدة  االتفاقيةتاريخ االتفاقياتاالتفاقيات
قيمة التعامل

)بآالف الرياالت 
السعودية(

1

ة 
حد

مت
 ال

كة
شر

ال
ية

بائ
هر

لك
ت ا

ال
حو

لم
ل

شركة ويلسون 
ترانسفورمرز 

للمحوالت بي تي 
واي ليمتد

الشريك في الشركة 
المتحدة للمحوالت 

الكهربائية - السعودية

رسوم إمتياز
30/08/1438هـ

الموافق
6/05/2017م

1,099.8خمس سنوات

التعامل بموجب شراء المواد
35.5ال ينطبقأوامر شراء

2

ت 
ارا

ثم
ست

ال
ء ل

بنا
ة 

رك
ش

ضة
قاب

 ال
ية

اع
صن

ال

شركة ابراهيم 
عبدالله الفارس و 

اخوانه للنقليات

شريك في شركة بناء 
لالستثمارات الصناعية 

القابضة
تعامل بموجب ال ينطبق

أوامر شراء
بيع منتجات 

126.9تجارية

شركة ابراهيم 
عبدالله الفارس 
واخوانه للتجارة

شريك في شركة بناء 
لالستثمارات الصناعية 

القابضة
تعامل بموجب ال ينطبق

أوامر شراء
بيع منتجات 

359.7تجارية

ج -مصاريف إيجار تشغيلي وأتعاب إدارة وعمولة مدفوعة:

الطرف #
طبيعة العاقة مع الشركةالطرف الثانياألول

مدة  االتفاقيةتاريخ االتفاقياتاالتفاقيات
قيمة التعامل

)بآالف الرياالت 
السعودية(

1

ان
بو

ة 
رك

ش

شركة األولى 
للتطوير العقاري

األستاذ/ عبدالله الفوزان

األستاذ/ عصام المهيدب

األستاذ/ فوزان الفوزان

ايجار المكتب 
الرئيسي 

لشركة بوان

25/04/1440هـ 
الموافق

01/01/2019

سنة وتجدد 
403.7تلقائيًا

شركة بلوم 
لالستثمار 
السعودية

األستاذ/ عبدالله الفوزان

األستاذ/ عصام المهيدب

األستاذ/ فوزان الفوزان

ادراة محفظة 
استثمارية

14/03/1441هـ 
الموافق 

11/11/2019
سنة وتجدد 

237.6تلقائيًا

تمــت الموافقــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة المنعقــدة بتاريــخ 10/06/2021م علــى جميــع العقــود 
المذكــورة أعــاله والترخيــص لهــذه التعامــالت لعــام قــادم عــدا التعامــالت التــي تلــي هــذا التاريــخ.

وإشــارة إلــى العقــود واالتفاقيــات الــواردة فــي الجــداول فــإن إدارة الشــركة تؤكــد علــى أن هــذه االتفاقيــات 
تقــوم علــى أســس تجاريــة بحتــة دون أي شــروط تفضيليــة بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة والمســاهمين. كمــا 
تؤكــد الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا تقيدهــم بالمادتيــن )71( و )72( مــن نظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة 
التجــارة واالســتثمار وبتعليمــات الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، والتصويــت علــى 

جميــع العقــود مــع األطــراف ذات العالقــة فــي الجمعيــة العامــة للشــركة.

الزكاة وضريبة الدخل :

تخضــع المجموعــة لــكل مــن الــزكاة وضريبــة الدخــل وفقــًا ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي المملكــة 
العربية الســعودية. تقوم الشــركة والشــركات الســعودية التابعة لها المملوكة بنســبة ٪100 بتقديم اإلقرارات 
الزكويــة علــى أســاس مجمــع. تقــدم الشــركات التابعــة للمجموعــة األخــرى إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة الدخــل 
بشــكل فــردي. يتــم عمــل مخصــص الــزكاة وضريبــة الدخــل علــى أســاس االســتحقاق. يتــم احتســاب الــزكاة علــى 
أســاس الوعــاء الزكــوي أو صافــي الربــح المعــدل أيهمــا أكبــر، بينمــا يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل علــى أســاس 
صافــي الربــح المعــدل. يجــري تســجيل أيــة فروقــات فــي التقديــر عنــد اعتمــاد الربــط النهائــي وحينهــا يتــم إقفال 
المخصــص. يتــم إدراج الــزكاة وضريبــة الدخــل المحملــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر 

الموحــدة. يتــم احتســاب الــزكاة وضريبــة الدخــل باســتخدام النســب وفقــًا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا. 

تمثــل الــزكاة المبالــغ المتعلقــة بالشــركة وشــركاتها التابعــة بينمــا تمثــل ضريبــة الدخــل المبالــغ المتعلقــة 
األجانــب. بالشــركاء 

وفيما يلي جدول يوضح مبلغ الزكاة وضريبة الدخل التي تم سدادها خالل األعوام 2021م و2020م:

20212020

(11,521)14,770زكاة مسددة خالل السنة

0ضريبة دخل مسددة خالل السنة

تقــوم الشــركة والشــركات الســعودية التابعــة لهــا المملوكــة فعليــًا بنســبة ٪100 بتقديــم إقــرارات الــزكاة علــى 
أســاس مجمــع. تقــدم الشــركات األخــرى التابعــة للمجموعــة إقراراتهــا الزكويــة وضريبــة الدخــل بشــكل مســتقل.

ــم اســتالم شــهادات  ــام 2019 وت ــى ع ــع الســنوات حت ــة للشــركة ودفعهــا لجمي ــم االقــرارات الزكوي ــم تقدي ت
الــزكاة وفقــًا لذلــك. فــي عــام 2018 اســتملت الشــركة الربــوط الزكويــة للســنوات مــن 2010 إلــى 2014 والــذي 
ــزكاة اإلضافــي  يظهــر التــزام إضافــي بقيمــة 7.83 مليــون ريــال ســعودي. قامــت الشــركة بتســوية التــزام ال
لألعــوام مــن 2011 وحتــى 2014 وقدمــت اعتراضــًا علــى الربــط النهائــي لعــام 2010 بمبلــغ 2.82 مليــون 
ريــال ســعودي. خــالل عــام 2019 تــم قبــول اعتــراض الشــركة وقامــت بدفــع مبلــغ 0.21 مليــون ريــال ســعودي 

لتســوية الربــط النهائــي لعــام 2010.

خــالل عــام 2020، اســتلمت الشــركة الربــوط النهائيــة لألعــوام مــن 2015 إلــى 2018 مطالبــًة بربــط زكاة إضافي 
بمبلــغ 2.15 مليــون ريــال ســعودي. قامــت الشــركة بتســوية جــزء مــن االلتــزام اإلضافــي بمبلــغ 0.51 مليــون 
ــوي االضافــي بموجــب الربوطــات  ريــال ســعودي وقدمــت اعتراًضــا علــى الرصيــد المتبقــي مــن الربــط الزك

المذكــورة أعــاله.

تــم اإلفصــاح عــن حالــة الربــوط النهائيــة للــزكاة وضريبــة الدخــل للشــركات التابعــة األخــرى للمجموعــة فــي 
القوائــم الماليــة الخاصــة بهــا.

)6( التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها الشركة وشركاتها التابعة:

التوقعات المستقبلية للشركة وشركاتها التابعة:

-  تحســين كفــاءة خطــوط اإلنتــاج ممــا قــد يترتــب علــى هــذا التحســين آثــار إيجابيــة كالتخفيــض فــي 
اإلنتاجيــة. الطاقــة  وزيــادة  التكاليــف 

-  إضافــة خدمــات صناعيــة وهندســية فــي قطــاع الصناعــات الكهربائيــة وتقديــم الخدمــات واالستشــارات 
لزيــادة حجــم  بهــا والتــي مــن شــأنها فتــح أســواق جديــدة باإلضافــة  المتعلقــة  الفنيــة  والتركيبــات 

اإليــرادات.

تواصــل الشــركة خططهــا فــي البحــث عــن فــرص اســتثمارية لالســتحواذ علــى قطاعــات وأنشــطة    -
ــي، والتــي  ــادة خدماتهــا علــى المســتوى المحلــي والدول متماشــية مــع اســتراتيجيتها لتتمكــن مــن زي
مــن شــأنها تحقيــق أهــداف الشــركة وتنميــة حقــوق مســاهميها. كمــا أنــه وامتــدادًا لخطــط الشــركة 
التوســعية وزيــادة حصتهــا الســوقية قامــت الشــركة خــالل عــام 2019م باالســتحواذ علــى شــركة أرنــون 
للصناعــات البالســتيكية حيــث تعــد صفقــة االســتحواذ ذات أهميــة رئيســية لشــركة بــوان وتأتــي فــي 
إطــار اســتراتيجية الشــركة التــي تهــدف إلــى تحقيــق تنــوع فــي أعمالهــا التجاريــة والتــي ستســهم فــي 

ــة. ــادة إيراداتهــا وتدفقاتهــا النقدي ــي زي ــادة شــريحة عمالئهــا ومنتجاتهــا وبالتال زي
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المخاطر التي تواجهها الشركة وشركاتها التابعة:

إجراءات الشركة في التقليل من هذه المخاطرالمخاطر

ارتفاع أسعار الطاقة 
وتعرفة استهالك 

الكهرباء
الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها والتي تقضي برفع كفاءة أعمالها وترشيد اإلنفاق للحد من 

هذا األثر على ربحية الشركة.

مخاطر التذبذب في 
أسعار المواد الخام

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

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

مخاطر التقلبات في 
أسعار العمالت

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

كذلك تشترط الشركة في حال تصدير أي من منتجاتها خارج المملكة العربية السعودية أن 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 
رئيسيين

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

االلتزام بنسب التوطين

-متابعة وفهم وتطبيق األنظمة الصادرة من  وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فيما يخص 
التوطين وبرنامج النطاقات.

-العمل على تهيئة بيئة عمل جاذبة للموظفين السعوديين.

-استقطاب الكفاءات السعودية.

-إعداد برامج تدريب داخلية لتأهيل الموظفين السعوديين.

المنافسة المحلية 
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 االئتمانية اإلسالمية على العديد من الجهات المانحة لهذه مخاطر االئتمان
التسهيالت لضمان استمرار توفير احتياجات الشركة االئتمانية وبأسعار منافسة.

االعتماد على موردين 
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 وااللتزام بمواعيد التوريد 

وبأسعار منافسة كما أنها تعمل على مراجعة العقود الخاصة بالموردين بشكل دوري للتأكد من الوفاء 
بالتزاماتهم التعاقدية.

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

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

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

تعطل بعض خطوط 
اإلنتاج

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

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

- تعمل الشركة على إنتاج وتخزين احتياطي لبعض منتجاتها ذات المواصفات المعتمدة  والمطلوبة 
في أسواقها والبيع منها وتحديثها بشكل مستمر للوفاء بأية التزامات حال تعطل أي من خطوط 

اإلنتاج.

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

- تعمل الشركة على التأكد من أن جميع مصانعها مؤمنة ضد أي أحداث غير متوقعة أو ظروف قاهرة 
يمكن أن تعطل خطوط اإلنتاج.

تمتلك الشركة العديد من شاحنات النقل إضافة إلى قيامها بعقد اتفاقيات مع عدة شركات نقل للعمل نقل المنتجات للعمالء
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 التأمينية
بشكل مستمر
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)7( سياسة تـوزيع األربــاح

توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

1- يجنــب )10٪( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف 
هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور نســبة )30٪( مــن رأس المــال المدفــوع.

2- للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة تجنيــب نســبة معينــة مــن األربــاح الصافيــة 
لتكويــن احتياطــي اتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة، وال يجوز أن يســتخدم هذا االحتياطي 

إال بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

3- للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة 
أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين، وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن 
صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة للعامليــن بالشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن 

هــذه المؤسســات.

4- يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك دفعــة أولــى للمســاهمين نســبة ال تقــل عــن )5٪( مــن رأس المــال 
المدفــوع.

5- مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )الثانيــة والعشــرون( مــن النظــام األســاس للشــركة، والمــادة 
)السادســة والســبعون( مــن نظــام الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تزيــد عــن )10٪( مــن 
الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة إذا كانــت المكافــأة نســبة معينــة مــن أربــاح الشــركة، علــى أن يكــون 

اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.

6- يجــوز للشــركة بعــد اســتيفاء الضوابــط الموضوعــة مــن الجهــة المختصــة توزيــع أربــاح نصــف ســنوية أو 
ربــع ســنوية علــى المســاهمين، كمــا يجــوز تفويــض مجلــس اإلدارة فــي ذلــك.

أقــرت الجمعيــة العامــة للمســاهمين لشــركة بــوان والمنعقــدة بتاريــخ 10/06/2021م تفويــض مجلــس اإلدارة 
بتوزيــع أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي عــن العــام المالــي 2021م، مــع 
تحديــد تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وفقــًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشــركات 
وذلــك بمــا يتناســب مــع وضــع الشــركة المالــي وتدفقاتهــا النقديــة وخططهــا التوســعية واالســتثمارية .  وبنــاًء 
ــة خــالل عــام 2021م عــن النصــف األول مــن العــام  ــوان توزيعــات مالي ــه فقــد أقــر مجلــس إدارة شــركة ب علي

2021م وفقــًا لمــا يلــي:

**26/02/2022اإلجمالي*01/09/202104/04/2021البند

%7.5%13.5%6%7.5نسبة التوزيع من القيمة اإلسمية للسهم

%2.6%113.6%60.50%53.10نسبة التوزيع من صافي ربح الفترة المتعلقة بها

84.80259.499144.30185.54إجمالي أرباح الفترة المتعلقة بها

45 مليون ريال إجمالي األرباح الموزعة )بالريال السعودي(
سعودي

36 مليون ريال 
سعودي

81 مليون ريال 
سعودي

45 مليون ريال 
سعودي

)*( فــي تاريــخ 07/03/2021م، قامــت الشــركة باإلعــالن علــى موقــع تــداول عــن قــرار مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى 
المســاهمين عــن النصــف الثانــي مــن العــام 2020م.

ــى  ــة عل ــاح نقدی ــع أرب ــداول عــن قــرار مجلــس اإلدارة بتوزی ــى موقــع ت ــخ ۲۰۲۱ / ۱۲ / ۲۸ م قامــت الشــركة باالعــالن عل )**( فــي تاری
المســاھمین عــن النصــف الثانــي مــن العــام ۲۰۲۱ م

هيكل ملكية الشركة ومجلس اإلدارة واللجــــــــان التابعـــــــــــــة

)1( ملكية الشركة

فيمــا يلــي قائمــة بأســماء المســاهمين المالكيــن بشــكل مباشــر ألكثــر مــن %5 مــن رأســمال الشــركة كمــا فــي 
31/12/2021م:

اسم المساهمالرقم
عدد األسهم 

في 
01/01/2021م

نسبة الملكية 
المباشرة في 
01/01/2021م

عدد األسهم 
في 

31/12/2021م

نسبة الملكية 
المباشرة في 
31/12/2021م

%20.38 12,232,283%26.45 15,873,200شركة عبد القادر المهيدب وأوالده1

%20.86 12,518,800%25.53 15,318,800شركة الفوزان القابضة2

%1,822,4583.03%5.10 3,060,000شركة معالي القابضة3
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وفيمــا يتعلــق بملكيــة األســهم المباشــرة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة كمــا فــي 
01/01/2021م و 31/12/2021م، فــإن الجــدول التالــي يوضــح عــدد األســهم المملوكــة بشــكل مباشــر ألعضــاء 

مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر:

المنصباالسم )*(
عدد األسهم 

كما في 
01/01/2021م

التغير
عدد األسهم 

كما في 
31/12/2021م

نسبة 
التغير

رئيس مجلس األستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان
%100-262,124-262,124اإلدارة

1500015000عضو المجلساألستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب

عضو المجلس/كبار األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان 
1200012000التنفيذيين

1200012000عضو المجلساألستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم 

0000عضو المجلساألستاذ/ باسل بن محمد القضيب 

1200012000عضو المجلساألستاذ/ رائد بن أحمد المزروع 

0000عضو المجلساألستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز

0000عضو المجلساألستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع

0000عضو المجلساألستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس

-كمــا أنــه ال توجــد أي ملكيــة أســهم فــي الشــركة تعــود لكبــار التنفيذييــن اآلخريــن وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر 
فــي أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة.

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

)2( أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية:

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن تســعة أعضــاء تــم انتخابهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة 
ــارًا  ــدأ اعتب ــدة للمجلــس والتــي تب ــدورة الجدي ــك لل ــخ 25/09/2019م وذل ــة للمســاهمين المنعقــدة بتاري العادي
مــن 26/09/2019م ولمــدة ثــالث ســنوات ميالديــة تنتهــي بتاريــخ 25/09/2022م، مصنفيــن وفقــًا للتعريفــات 

الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية.

بتاريــخ  المنعقــدة  للمســاهمين  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  المراجعــة  لجنــة  تشــكيل  تــم  كمــا 
تاريــخ  مــن  اعتبــارا  الجديــدة  للــدورة  أعضائهــا  25/09/2019م وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت 

25/09/2022م. تاريــخ  فــي  الــدورة  انتهــاء  وحتــى  26/09/2019م 

أسماء الشركات داخل الممكلة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس 
إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم العضو 

عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا في مجالس 
إداراتها الحالية أو 

من مديريها

الكيان القانونيالموقع
أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها
الكيان القانونيالموقع

شركة رتال للتطوير 
شركة مساهمة داخل المملكةالعمراني

مقفلة
الشركة المتحدة للمحوالت 

ذات مسئولية محدودة داخل المملكةالكهربائية - السعودية
مختلطة

شركة عبد اللطيف 
ومحمد الفوزان 

القابضة
شركة مساهمة داخل المملكة

مقفلة
الشركة المتحدة للمحوالت 

ذات مسئولية محدودة داخل المملكةالكهربائية
مختلطة

شركة المعالي 
شركة مساهمة داخل المملكةالقابضة

مقفلة
شركة تطوير الحلول الرقمية 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةواإللكترونية

شركة مساهمة داخل المملكةشركة الفوزان القابضة
مقفلة

شركة مجمع نساج السكني 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةللعقارات

شركة أرنون للصناعات 
شركة الشخص داخل المملكةالبالستكية

شركة الشخص الواحدداخل المملكةشركة نساج للتطوير العمرانيالواحد

شركة مساهمة داخل المملكةشركة معارض الظهران
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ارام االحسان القابضةمقفلة

شركة مساهمة داخل المملكةشركة أجواد القابضة
شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةالشركة العربية لصناعة الورقمقفلة

محدودة براس مال داخل المملكةشركة شمول القابضة
خليجي

شركة بلوم لالستثمار 
شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةالسعودية

شركة رفاه الخليج 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمحدودة

شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةالشركة األولى لتطوير العقاراتمحدودة

شركة ترابط لالستثمار 
ذات مسؤولية داخل الملكةوالتنمية

محدودة
شركة ازدان العربية التجارية 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالمحدودة

شركة ازدان الشرق 
شركة الشخص داخل المملكةللتجارة المحدودة

الواحد
شركة بوان للصناعات  

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالهندسية

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة مداد المحدودة
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة بوان للصناعات الخشبيةمحدودة
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أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا في مجالس 
إداراتها الحالية أو 

من مديريها

الكيان القانونيالموقع
أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها
الكيان القانونيالموقع

شركة أمجال للتطوير 
شركة الشخص داخل المملكةالعمراني

الواحد
شركة التعمير واألنشاء 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالمحدودة

شركة إطاللة العربية 
شركة الشخص داخل المملكةللتجارة المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار للعدد واالدواتالواحد

شركة مدار لمواد البناء 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار لمواد  الكهرباءمحدودة

شركة ريادة الخليج 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمحدودة

-تحت التصفيةشركة انجاز المشاريعمحدودة

شركة التوريدات 
ذات مسؤولية داخل المملكةوالمشاريع

-تحت التصفيةشركة اموال الخليجمحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أثيل القابضة
محدودة

الشركة المتحدة لإللكترونيات« 
شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةإكسترا«

شركة أثيل العربية 
ذات مسؤولية داخل المملكةللخدمات

شركة الشخص الواحد-أسند للحلول الصحيةمحدودة

شركة إكسير الخليج 
ذات مسؤولية داخل المملكةللمقاوالت

---محدودة

شركة سمو العربية 
ذات مسؤولية داخل المملكةالتجارية المحدودة

---محدودة

شركة الفوزان 
شركة الشخص داخل المملكةلالستثمار المحدودة

---الواحد

شركة األولى بناء 
ذات مسؤولية داخل الملكةللتطوير العقاري

---محدودة

شركة األولى موارد 
ذات مسؤولية داخل المملكةالعقارية

---محدودة

شركة معالي الخليج 
ذات مسؤولية داخل المملكةللتجارة

---محدودة

شركة مسارات 
شركة الشخص داخل المملكةلالستثمار

---الواحد

شركة الشخص خارج المملكة شركة مدار القابضة
---الواحد

الشركة المتحدة 
ذات مسؤولية داخل المملكةللمستلزمات المنزلية

---محدودة

مدار البحرين لمواد 
شركة مساهمة خارج المملكةالبناء

مقفلة

شركة إطاللة القابضة 
شركة مساهمة داخل المملكةلالستثمار

مقفلة

شركة مساهمة داخل المملكةشركة زاوايا القابضة
مقفلة

اسم العضو 

عصام بن عبد القادر المهيدب

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 

مجالس إداراتها الحالية 
أو من مديريها

داخل المملكة/ 
خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/..(

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إداراتها السابقة أو من مديريها
داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير  
مدرجة/ ذات مسؤولية 

محدودة/..(

شركة أجدان للتطوير 
مساهمة غير داخل المملكةالعقاري

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة األولى للتطوير العقاريمدرجة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ثروة السعودية
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة بلوم انفست السعوديةمحدودة

شركة مدينة ثروة  
مساهمة غير داخل المملكةالعقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ميار للنقل والتخزينمدرجة

شركة اموال االجيال 
ذات مسؤولية داخل المملكةالقابضة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مصدر لمواد النجارة التجاريةمحدودة

شركة عصام عبد القادر 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمهيدب  و شركاه

محدودة
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة األخشاب العالمية

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ذات الصواري
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أجدان الخبر للعقاراتمحدودة

شركة الرومانسية 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالشركة المتحدة لصناعة األعالفمحدودة

شركة تنمية األحالم 
ذات مسؤولية داخل المملكةللمقاوالت

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الهمة اللوجستيةمحدودة

شركة أثيل العربية 
ذات مسؤولية داخل المملكةللخدمات المحدودة

مساهمة  مدرجةداخل المملكةشركة هرفي للخدمات الغذائيةمحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أثيل القابضة
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةإعمار كومحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة تاج األوفياء
 تضامنيةداخل المملكةشركة المهيدب للتنميةمحدودة

شركة مصنع مياه 
ذات مسؤولية داخل المملكةنستله المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة القلعة للتجارة والمقاوالتمحدودة

شركة مصنع المنهل 
ذات مسؤولية داخل المملكةللمياه المحدودة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مصدر لمواد البناءمحدودة

شركة مصنع مياه 
ذات مسؤولية داخل المملكةالينابيع المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نخبة الكوادرمحدودة

شركة شأس لخدمات 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمياه المحدودة

محدودة
شركة وثرة للتطوير واالستثمار 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالعقاري

شركة شأس لخدمة 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمياه

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة إعمار الشرق االوسطمحدودة
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أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 

مجالس إداراتها الحالية 
أو من مديريها

داخل المملكة/ 
خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/..(

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إداراتها السابقة أو من مديريها
داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير  
مدرجة/ ذات مسؤولية 

محدودة/..(

شركة مصنع مياه نقية 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةدرر لوجيستيكسمحدودة

شركة صافنات العربية 
ذات مسؤولية داخل المملكةللمقاوالت

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أريز العربيةمحدودة

مساهمة  غير مدرجةداخل المملكةشركة اليمامة للصناعات الحديديةمساهمة  مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال

مساهمة غير داخل المملكةشركة بنده للتجزئة
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ثبات لإلنشاءات المحدودةمدرجة

شركة عبد القادر 
مساهمة غير داخل المملكةالمهيدب وأوالده

مدرجة
شركة الشرق األوسط لصناعة 

مساهمة مدرجةداخل المملكةالورق ) مبكو(

شركة المهيدب 
ذات مسؤولية داخل المملكةالقابضة

محدودة
شركة إمداد الموارد البشرية 

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةلالستقدام

شركة ادار لالستثمارات 
ذات مسؤولية داخل المملكةالعقارية المحدوده

مساهمة عامة / مدرجةخارج المملكةمصرف السالم البحرينمحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ميار األغذية
محدودة

شركة مجمع نساج السكني 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةللعقارات

شركة بحيرات الخبر 
ذات مسؤولية داخل المملكةللتطوير العقاري

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة اللطيفية للتجارة والمقاوالتمحدودة

شركة رافال للتطوير 
مساهمة غير داخل المملكةالعقاري

مدرجة
شركة أموال الخليج لالستثمار 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالتجاري

الشركة الوطنية 
مساهمة غير داخل المملكةلإلسكان

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة البلد األمينمدرجة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اكوا باور

شركة خدمات مهيل للتشغيل 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةوالصيانة

اسم العضو 

فوزان بن محمد الفوزان

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

مديريها
الكيان القانونيالموقع

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانونيالموقع

الشركة األولى لتطوير شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة الفوزان القابضة 
شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةالعقارات القابضة

شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة رتال للتطوير العمراني 

شركة انجاز المشاريع شركة مساهمة مقفلةداخل المملكة
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالمحدودة

الشركة المتحدة شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة عبد اللطيف و محمد الفوزان
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةللمستلزمات المنزلية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار لمواد الكهرباءشركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة اليمامة لحديد التسليح   

شركة مدار للعدد و شركة الشخص الواحدداخل المملكةشركة امجال للتطوير العقاري
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةاالدوات 

---شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة أجواد القابضة 

---شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة المتحدة لإللكترونيات

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة المدى القابضة

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة كيان الدولية

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالشركة المتحدة للصناعات الحديدية

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالشركة المتحدة للصناعات الزجاجية

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار لمواد البناء

---شركة الشخص الواحدداخل المملكةالشركة المتحدة للخدمات المالية

---شركة الشخص الواحدداخل المملكةشركة روابي الرياض المحدودة

---مساهمة مقفلةداخل المملكةبلوم إنفست

---شركة مساهمة مقفلة داخل المملكةشركة زاوايا القابضة 

---شركة مساهمة مقفلة داخل المملكةشركة إطاللة القابضة لالستثمار 

---شركة الشخص الواحدداخل المملكةأسند للحلول الصحية 

---ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدار البحرين لمواد البناء 

شركة الشخص الواحد داخل المملكة شركة أرنون للصناعات البالستكية 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة شركة أثمان القابضه للرعاية الطبية
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اسم العضو 

رائد بن إبراهيم المديهيم

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 
الحالية أو من مديريها

الكيان القانونيالموقع

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانونيالموقع

شركة مساهمة داخل المملكةالشركة العربية لألنابيبشركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة مصدر لمواد البناء
مدرجة

الشركة المتحدة 
---شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةللصناعات التعدينية

شركة إسمنت المنطقة 
---شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالشمالية

---شركة مساهمة مدرجةخارج المملكة )األردن(شركة إسمنت الشمالية

---شركة مساهمة مقفلةخارج المملكة )سوريا(شركة إسمنت البادية

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة مطارات جدة
محدودة

---شركة مساهمة مدرجةخارج المملكة )مصر(شركة إسمنت السويس

شركة الخطوط 
---شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالسعودية للتموين

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ثبات للمقاوالت
---محدودة

شركة اليمامة للصناعات 
---شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالحديدية

شركة مجموعة كابالت 
---شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةالرياض

اسم العضو 

باسل ين محمد القضيب

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 
الحالية أو من مديريها

الكيان القانونيالموقع

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانونيالموقع

شركة الفوزان 
القابضة

شركة مساهمة داخل المملكة
مقفلة

شركة الخطوط 
السعودية للتموين

شركة مساهمة داخل المملكة
مدرجة

شركة بسمة لالستثمار 
التجاري

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

الشركة المتحدة 
لإللكترونيات

شركة مساهمة داخل المملكة
مدرجة

الشركة العربية لمراكز 
التوزيع التجارية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عبدالقادرالمهيدب 
واوالده

شركة مساهمة داخل المملكة
مقفلة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة شمول القابضة
محدودة

شركة مساهمة داخل المملكةمجموعة الفيصلية
مقفلة

شركة أحمد يوسف 
الصقر وشريكه

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

الشركة األولى لتطوير 
العقارات

شركة مساهمة داخل المملكة
مقفلة

شركة مساهمة خارج المملكةشركة اليسره لألغذية
مقفلة

مجموعة عبداللطيف 
العيسى القابضة

شركة مساهمة داخل المملكة
مقفلة

شركة بوان للصناعات 
الهندسية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة ثبات 
للتطويرالعقاري

شركة مساهمة داخل المملكة
مقفلة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة اليسر للتقسيط
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة مداد القابضة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة انجاز المشاريع
محدودة

شركة التموين 
االستراتيجي

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أريز العربية
محدودة
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اسم العضو 

رائد بن أحمد المزروع

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 
الحالية أو من مديريها

الكيان القانونيالموقع

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانونيالموقع

شركة عدوان 
ذات مسؤولية داخل المملكةللصناعات الكيماوية

محدودة

شركة عدوان 
ذات مسؤولية خارج المملكةللكيماويات - الجزائر

محدودة

شركة عدوان للكيماويات 
ذات مسؤولية خارج المملكة- سوريا

محدودة

اسم العضو 

خالد بن عبد الرحمن القويز

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 
الحالية أو من مديريها

الكيان القانونيالموقع

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانونيالموقع

شركة مساهمة داخل المملكةمصرف الرجحي
شركة مساهمة داخل المملكةشركة أكوا القابضةمدرجة

مقفلة

شركة مساهمة داخل المملكةمجموعة كابالت الرياض
شركة مساهمة داخل المملكةمجموعة أسترا الصناعيةمقفلة

مدرجة

الشركة الدوائية 
شركة مساهمة داخل المملكة)سبيماكو(

شركة مساهمة داخل المملكةشركة سويكوربمدرجة
مقفلة

شركة إمكو إلدراة 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمنشآت

---محدودة

شركة المحاليل المميزة 
ذات مسؤولية داخل المملكةللصناعات الكيميائية

---محدودة

مجموعة بن الدن 
شركة مساهمة داخل المملكةالعالمية القابضة

---مقفلة

شركة رؤية وطن 
القابضة  )إحدى شركات 

مجموعة بن الدن(
ذات مسؤولية داخل المملكة

---محدودة

شركة رؤى التطويرية  
القابضة )إحدى شركات 

مجموعة بن الدن(
ذات مسؤولية داخل المملكة

---محدودة
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اسم العضو 

عبد الكريم بن ابراهيم النافع

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 
الحالية أو من مديريها

الكيان القانونيالموقع

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانونيالموقع

شركة الخزف 
شركة مساهمة داخل المملكةالسعودي

مدرجة
صندوق التنمية 

مؤسسة حكوميةداخل المملكةالصناعية السعودي

شركة مساهمة داخل المملكةشركة اسمنت المتحدة
مقفلة

الشركة الوطنية 
شركة مساهمة داخل المملكةالسعودية للنقل البحري

مدرجة

شركة مساهمة داخل المملكةشركة استرا الصناعية
مدرجة

شركة نسيج  العالمية 
شركة مساهمة داخل المملكةالتجارية

مدرجة

شركة إتحاد إتصاالت 
شركة مساهمة داخل المملكة)موبايلي(

مدرجة
شركة توزيع الغاز 

شركة مساهمة داخل المملكةالطبيعي
مقفلة

شركة مساهمة داخل المملكةشركة الخزف لألنابيب
مقفلة

اسم العضو 

عبد الله بن عبد الرحمن الرويس

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 
الحالية أو من مديريها

الكيان القانونيالموقع

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانونيالموقع

الهية السعودية 
شركة مساهمة داخل المملكةشركة منافع القابضةحكوميةداخل المملكةللسياحة

مقفلة

شركة مساهمة داخل المملكةمجموعة سامبا الماليةشركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالبنك األهلي السعودي
مدرجة

الجمعية السعودية شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اكوا باور
للمراجعين الداخليين

جهة مهنية 
مستقلة غير 

ربحية تعمل تحـت 
إشراف الديوان 
العام للمحاسبة

حكومية

شركة إتحاد إتصاالت 
شركة مساهمة مدرجةداخل المملكة)موبايلي(
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف عضوياتهم وطبيعة عضوياتهم:

تصنيف العضويةطبيعة العضويةاسم العضو )*(#

عضو غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان1

عضو غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب2

عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان3
عضو تنفيذيبوان

عضو غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم4

عضو غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ باسل بن محمد القضيب5

عضو مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ رائد بن أحمد المزروع6

عضو مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز7

عضو مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع8

عضو مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس9

اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه علمــًا  وخاصــة غيــر التنفيذيين  بمقترحات المســاهمين 
وملحوظاتهــم حيال الشــركة وأدائها:

يقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع للمجلــس فــي بدايــة الســنة الماليــة بإحاطــة كافــة األعضــاء 
بمقترحــات المســاهمين ومالحظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا وغيرهــا مــن المواضيــع ذات الصلــة إن وجــدت.

علمــًا بأنــه لــم تســتلم الشــركة خــالل العــام المنتهــي فــي 31/12/2021م أيــة مقترحــات أو مالحظــات مكتوبــة 
مــن أي مــن المســاهمين.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خال العام المنتهي في 
31/12/2021م، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء 

الحاضرين:

اإلجمالي07/04/202110/06/202106/10/202127/12/2021اسم العضو

4✓✓✓✓األستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان

4✓✓✓✓األستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب

4✓✓✓✓األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان

4✓✓✓✓األستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم

4✓✓✓✓األستاذ/ باسل بن محمد القضيب

4✓✓✓✓األستاذ/ رائد بن أحمد المزروع

4✓✓✓✓األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز

4✓✓✓✓األستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع

4✓✓✓✓األستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة هو: 10/06/2021م
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)3( لجان مجلس اإلدارة:
وفقــًا لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ونظــام الشــركات، قامــت الشــركة 
ــة  ــة والئحــة للجن ــة التنفيذي ــة الترشــيحات والمكافــآت والئحــة للجن ــة المراجعــة والئحــة للجن بإعــداد الئحــة للجن
تطويــر األعمــال، حســب مــا يوضحــه الشــكل التالــي حيــث تتضمــن تلــك اللوائــح قواعــد اختيــار أعضــاء اللجنــة 
ومــدة عضويتهــم وأســلوب عمــل اللجنــة، والتــي تــم اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة ومــن الجمعيــة العامــة 

للمســاهمين، حيــث تحتــوي السياســات علــى اللجــان التاليــة:

مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية لجنة المراجعةلجنة الترشيح والمكافآت

لجنة المراجعة:
تختــص لجنــة المراجعــة باإلشــراف علــى مهــام المراجعــة الداخليــة ودراســة تقاريرهــا ومتابعــة تطبيــق اإلجــراءات 
التصحيحيــة للمالحظــات الــواردة فيهــا، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســبين القانونييــن ونطــاق 
أعمالهــم واقتــراح أتعابهــم الســنوية ومتابعــة أعمالهــم ودراســة مالحظاتهــم علــى القوائــم الماليــة، كمــا تقــوم 
اللجنــة بتقييــم ودراســة السياســات المحاســبية المســتخدمة وإبــداء الــرأي فيهــا والتوصيــة بشــأنها لمجلــس 
اإلدارة، وتتضمــن مســؤوليات اللجنــة أيضــًا التقييــم والتأكــد مــن وجــود نظــام رقابــة داخليــة فّعــال ومعــّد علــى 
أســس ســليمة، كمــا تقــوم بمراجعــة القوائــم الماليــة المرحليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس 

اإلدارة.

وقــد قامــت لجنــة المراجعــة خــالل العــام بمراجعــة القوائــم الماليــة الربــع ســنوية والقوائــم الماليــة الســنوية 
والتوصيــة لمجلــس اإلدارة باعتمادهــا، حيــث اجتمعــت مــع المحاســب القانونــي وتأكــدت بــأن القوائــم الماليــة 
قــد تــم إعدادهــا وفقــًا للمعاييــر المحاســبية وأنــه ال يوجــد مالحظــات هامــة أو جوهريــة للمحاســبين القانونييــن 

علــى القوائــم الماليــة.

كمــا قامــت لجنــة المراجعــة بمناقشــة تقريــر المراجعيــن الداخلييــن والــذي لــم يحتــِو علــى مالحظــات جوهريــة 
ــرًا لمجلــس اإلدارة بذلــك. ورفعــت تقري

تــم تشــكيل لجنــة المراجعــة خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد بتاريــخ 25/09/2019 وتحديــد 
فــي  وتنتهــي  بتاريــخ 26/09/2019  بــدأ ســريانها  التــي  الجديــدة  للــدورة  أعضائهــا  مســؤوليات ومكافــآت 

.25/09/2022

أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة:

الخبراتالمؤهاتالوظيفة السابقةالوظائف الحاليةاالسم#

األستاذ/ كينث 1
جارلس ابراهيم

رئيس الشؤون 
المالية - شركة تيالد 

لالستثمار

-مراقب مالي للمجموعة - 
شركة أثيل القابضة.

-مراقب مالي - الشركة 
العامة للتجارة.

-مدير رئيسي - شركة 
ديلويت آند توش.

 
بكالوريوس اقتصاد 

من جامعة مومباي - 
الهند - 1988م

حاصل على عدة شهادات 
مهنية في مجال المحاسبة 

واالقتصاد والتدقيق 
الداخلي.

كما لديه خبرة واسعة في 
مجال التدقيق الداخلي 

والخارجي.

2
األستاذ/ 

عبدالمعطي 
وصفي عبدالهادي

رئيس تنفيذي - 
شركة بيكر تيلي 

وشركاه محاسبون 
قانونيون

مستشار التدقيق الداخلي 
- شركة الفوزان القابضة

مدير رئيسي - شركة 
ديلويت آند توش

بكالوريوس العلوم 
االقتصادية 

واإلدارية من جامعة 
اليرموك - األردن - 

1984م

حاصل على عدة شهادات 
مهنية في مجال المحاسبة 

واالقتصاد والتدقيق 
الداخلي.

كما لديه خبرة واسعة في 
مجال التدقيق الداخلي 

والخارجي.

ولديه خبرة في المعايير 
المحلية السعودية واللوائح 

المحلية األخرى، باإلضافة 
إلى المعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية.

وقــد عقــدت اللجنــة البالــغ عــدد أعضاؤهــا ثالثــة أعضــاء ســتة اجتماعــات خــالل العــام 2021م، والجــدول التالــي 
يوضــح ســجل الحضــور:
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األستاذ/ عبد الله عبد الرحمن 
6✓✓✓✓✓✓رئيس اللجنةالرويس

6✓✓✓✓✓✓عضواألستاذ/ كينث جارلس إبراهيم

األستاذ/ عبد المعطي وصفي 
6✓✓✓✓✓✓عضوعبد الهادي
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لجنة الترشيحات والمكافآت:
تختــص اللجنــة بالتوصيــة للترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لــه وفقــًا للمعاييــر المعتمــدة، 
والمراجعــة الســنوية للمهــارات المطلوبــة لشــغل عضويــة المجلــس ومراجعــة هيــكل المجلس ورفــع التوصيات 
بشــأن التغييــرات التــي يمكــن إجراؤهــا، كمــا تختــص اللجنــة بتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي المجلــس 
وكيفيــة معالجتهــا بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة وتقييــم أداء أعضــاء المجلــس وأداء أعضــاء اللجــان المنبثقــة 
عنــه، والتأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين، كذلــك مــن مهــام اللجنــة وضــع سياســات 

لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن فــي الشــركة.

كمــا تختــص اللجنــة بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي وضــع ومراجعــة الهيــكل التنظيمــي للشــركة والنمــوذج 
التشــغيلي الــذي ينظــم العالقــة بيــن الشــركة والشــركات التابعــة.

وقــد عقــدت اللجنــة البالــغ عــدد أعضاؤهــا ثالثــة أعضــاء اجتماعيــن خــالل العــام 2021م، والجــدول التالــي يوضــح 
ســجل الحضور:

االجتماع الثاني  االجتماع األول  21/02/2021طبيعة العضويةاسم العضو
اإلجمالي13/10/2021

2✓✓رئيس اللجنةاألستاذ/ رائد بن أحمد المزروع

2✓✓عضواألستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان

2✓✓عضواألستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب

اللجنة التنفيذية:
اللجنــة التنفيذيــة بالشــركة تــم تعيينهــا بواســطة مجلــس اإلدارة لتوفيــر تواجــد المجلــس فيمــا بيــن اجتماعاتــه 
وتوفيــر القــدرة علــى االســتجابة الســريعة فــي الحــاالت الطارئــة، باإلضافــة إلــى القيــام بمســاعدة المجلــس 
فــي أداء مهامــه اإلشــرافية بكفــاءة وفعاليــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتحديــد األهــداف االســتراتيجية للشــركة 
واألولويــات الماليــة والتشــغيلية لهــا، باإلضافــة إلــى قيامهــا بتقييــم اإلنتاجيــة طويلــة األجــل لعمليات الشــركة 

التشــغيلية.

تختــص اللجنــة بمراجعــة أداء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بشــكل ربــع ســنوي ومقارنتهــا باألهــداف الموضوعــة، 
ــر إدارة الشــركة الســنوي لمجلــس اإلدارة، ومراجعــة االســتثمارات المقترحــة  ــم تقري ــة بتقدي كمــا تقــوم اللجن
وتحديــد أولوياتهــا واعتمــاد االســتثمارات المقدمــة بمــا يتفــق مــع صالحيــات اللجنــة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة 

لالســتثمارات التــي تفــوق صالحيتهــا.

كمــا تقــوم اللجنــة أيضــًا بمراجعــة الخطــة االســتراتيجية الســنوية للشــركة والمقترحــة مــن اإلدارة التنفيذيــة 
قبــل تقديمهــا إلــى مجلــس اإلدارة لالعتمــاد وأيضــًا مراجعــة الموازنــة الســنوية المقترحــة للشــركة مــن اإلدارة 

التنفيذيــة ورئيــس الشــئون الماليــة قبــل رفعهــا لمجلــس اإلدارة.

وقــد عقــدت اللجنــة البالــغ عــدد أعضاؤهــا ثــالث أعضــاء أربعــة اجتماعــات خــالل العــام 2021م، والجــدول التالــي 
يوضــح ســجل الحضــور:

االجتماع طبيعة العضويةاسم العضو
01/04/2021

االجتماع 
الثاني 

02/06/2021

االجتماع 
الثالث 

19/09/2021
االجتماع الرابع 
اإلجمالي26/12/2021

4✓✓✓✓رئيس اللجنةاألستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم

4✓✓✓✓عضواألستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان

3✓✗✓✓عضواألستاذ/ رائد بن أحمد المزروع

)4( اإلفصــاح عــن سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدراة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة 
التنفيذية:

مكآفات أعضاء مجلس اإلدارة:
النظــام  الشــركات وحســب  نظــام  ريــال ســعودي حســب  ألــف   200 بقيمــة  ثابتــة  1- مكافــأة ســنوية 
األساســي للشــركة، بحيــث ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا 
ماليــة - أو عينيــة مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال ســنويًا، وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة، 

وذلــك حســب سياســة المكافــآت أعــاله.

2- يتــم صــرف لــكل عضــو إذا كان مقــر إقامتــه الدائــم خــارج المدينــة التــي تنعقــد بهــا اجتماعــات مجلــس 
اإلدارة بــدل إركاب يعــادل قيمــة تذكــره الدرجــة األولــى علــى الخطــوط الســعودية باإلضافــة إلــى بــدل 

مبيــت بمعــدل 2,000 ريــال ســعودي عــن كل يــوم مــن أيــام االجتمــاع.

3- يتــم صــرف مبلــغ مقطــوع كتعويــض عــن مصاريــف الســكن واألكل والتنقــالت وخالفــه عنــد حضــور 
ــة أخــرى داخــل  ــز الرئيســي للشــركة( وفــي أي مدين ــة الريــاض )المرك اجتمــاع مجلــس اإلدارة خــارج مدين
المملكــة مبلــغ مقطــوع وقــدره ثالثــة آالف 3,000 ريــال لــكل عضــو يحضــر االجتمــاع باإلضافــة إلــى 
تذكــرة ســفر درجــة أولــى )ذهــاب وعــودة( مــن مدينــة الريــاض إلــى المدينــة التــي ســيعقد بهــا االجتمــاع 

أو مــا يعــادل قيمتهــا.

ــكل عضــو  ــغ مقطــوع كتعويــض عــن مصاريــف الســكن واألكل والتنقــالت وخالفــه ل 4- يتــم صــرف مبل
أثنــاء حضــوره اجتمــاع مجلــس اإلدارة خــارج المملكــه بمبلــغ مقطــوع قــدره 3,000 دوالر باالضافــة إلــى 
تذكــرة ســفر درجــة أولــى )ذهــاب وعــوده( مــن مدينــة الريــاض إلــى المدينــه التــى ســيعقد بهــا االجتمــاع 

أو مــا يعــادل قيمتهــا.

إذا طلــب رئيــس مجلــس اإلدارة مــن أي مــن اللجــان عقــد اجتمــاع للجنــة خــارج مدينــة الريــاض أو مشــاركة أي مــن 
أعضــاء اللجــان أو جميعهــم فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة فيتــم تعويــض األعضــاء الحاضريــن عــن المصاريــف 

أســوة بأعضــاء مجلــس االدارة.

إذا تزامــن عقــد أكثــر مــن اجتمــاع فــي نفــس اليــوم والمــكان فــإن التعويضــات عــن المصاريــف المذكــورة أعــاله 
تصــرف لمــرة واحــدة فقــط لــكل عضــو.

المكافــآت الثابتــة الســنوية يتــم صرفهــا علــى أســاس نســبة حضــور العضــو لالجتماعــات، والبــدالت مقابــل 
حضــور االجتماعــات يتــم صرفهــا بعــد االجتمــاع.

مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس:
1- مكافــأة ســنوية ثابتــة بقيمــة 100,000 ريــال ســعودي ألعضــاء لجنــة المراجعــة ولجنــة تطويــر األعمــال 

وذلــك وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الجهــات المختصــة، وذلــك حســب سياســة المكافــآت أعــاله.

2- بــدل حضــور جلســات اجتماعــات اللجــان وقدرهــا 3,000 ريــال ســعودي لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة عــن كل جلســة.

3- يتــم صــرف لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة إذا كان مقــر إقامتــه الدائــم خــارج المدينــة التــي 
تنعقــد بهــا اجتماعــات اللجنــة بــدل إركاب يعــادل قيمــة تذكــرة الدرجــة األولــى علــى الخطــوط الســعودية 

باإلضافــة إلــى بــدل مبيــت بمعــدل 2,000 ريــال ســعودي عــن كل يــوم مــن أيــام االجتمــاع.

4- يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف 

الســكن واألكل والتنقــالت وخالفــه عنــد حضــور اجتمــاع اللجنــة خــارج مدينــة الريــاض )المركــز الرئيســي للشــركة( 
وفــي أي مدينــة أخــرى داخــل المملكــة مبلــغ مقطــوع وقــدره ثالثــة آالف 3,000 ريــال ســعودي لــكل عضــو مــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة يحضــر االجتمــاع باإلضافــة إلــى تذكــرة ســفر درجــة أولــى )ذهــاب وعــودة( مــن مدينــة 

الريــاض إلــى المدينــة التــي ســيعقد بهــا االجتمــاع أو مــا يعــادل قيمتهــا.

إذا تزامــن عقــد أكثــر مــن اجتمــاع فــي نفــس اليــوم والمــكان فــإن التعويضــات عــن المصاريــف المذكــورة أعــاله 
تصــرف لمــرة واحــدة فقــط لــكل عضــو.
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التقرير السنوي 2021  <  الحوكمة

سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية:
1- يحــدد مجلــس اإلدارة أنــواع المكافــآت التــي ُتمنــح للعامليــن فــي الشــركة - بنــاء علــى توصيــة اإلدارة 
التنفيذيــة  مثــل المكافــآت الثابتــة، والمكافــآت المرتبطــة بــاألداء، والمكافــآت فــي شــكل أســهم، بمــا 
ال يتعــارض مــع الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات الخاصــة بالشــركات 

المســاهمة المدرجــة.

2- تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة ســلم الرواتــب المحدد لجميع الموظفيــن وكبار التنفيذيين 
وبرنامــج وخطــط الحوافــز بشــكل مســتمر واعتمادهــا وذلــك بنــاء علــى توصية مــن اإلدارة التنفيذية.

ــار التنفيذييــن والموظفيــن فيهــا  3- فــي بدايــة العــام يتــم إقــرار أهــداف الشــركة الســنوية وأهــداف كب
وفــي نهايــة العــام يتــم تقييــم األداء العــام للشــركة ومــا تــم تحقيقــه مــن أهــداف.

4- تشــمل معاييــر األداء الرئيســية علــى مســتوى الشــركة مجموعــة مــن األهــداف قصيــرة األجــل وأخــرى 
طويلــة األجــل وتشــمل مؤشــرات الربحيــة والمــالءة والســيولة والنمــو. وتضمــن عمليــة إدارة األداء 
تسلســل جميــع األهــداف بشــكل ســليم علــى جميــع مســتويات الشــركة وصــوال إلــى وحــدات األعمــال 

والموظفيــن المعنييــن.

5- تهــدف المكافــآت إلــى توفيــر حالــة مــن التنافســية المطلوبــة لجــذب واالحتفــاظ بالموظفيــن المؤهليــن 
واألكفــاء والحفــاظ علــى المســتوى العالــي مــن المهــارات الــذي تحتــاج إليــه الشــركة.

الجــداول التاليــة توضــح مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن المدفوعــة خــالل عــام 
2021م عــدا لجنــة المراجعــة:

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة::   -1

مجموع مكافأة وبدل حضور جلسات اجتماعات اللجان عدا 
لجنة المراجعة

المكافأة السنوية االسم
المجموع بدل الحضورالثابتة

الكلي

أواًل: األعضاء المستقلين
200,00018,000218,000األستاذ/ رائد بن أحمد المزروع

200,000200,000األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز

200,000200,000األستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع

200,000200,000األستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس

800,00018,000818,000المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين
200,0006,000206,000األستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان

200,0006,000206,000األستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب

200,00012,000212,000األستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم

200,000200,000األستاذ/ باسل بن محمد القضيب

800,00024,000824,000المجموع

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين
200,00012,000212,000األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان

200,00012,000212,000المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين:  -2

المجموع الكليالمكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

)بالريال السعودي()بالريال السعودي()بالريال السعودي(

المجموعمكافآت سنويةالمجموعبدالترواتبالبيان

مكافأة كبار التنفيذيين بما فيهم 
1,967,222693,3282,660,550573,7783,234,328مدير الشؤون المالية

التزمــت الشــركة باإلفصــاح عــن عناصــر مكافــآت كبــار التنفيذييــن بشــكل اجمالــي وفقــا للمتطلبــات النظاميــة 
الــواردة فــي الفقــرة الفرعيــة )ب( مــن الفقــرة )4( مــن المــادة )93( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن 
هيئــة الســوق الماليــة ، ولكــن لحمايــة مصالــح الشــركة ومســاهميها ومنســوبيها ولتفــدي الحــاق أي ضــرر قــد 
ــوارد فــي  ــى النحــو ال ــل عل ــم عــرض التفاصي ــم يت ــب نتيجــة اإلفصــاح بشــكل مفصــل وفقــا للمنصــب ل يترت

الملحــق )1( والخــاص بكبــار التنفيذييــن مــن الئحــة حوكمــة الشــركات..

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:  -3

المجموع )بالريال بدالت الحضورالمكافآت السنوية الثابتةأعضاء لجنة المراجعة
السعودي(

100,00018,000118,000األستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس

100,000-100,000األستاذ/ كينث جارلس إبراهيم

100,000-100,000األستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي

300,00018,000318,000المجموع

)5( نظام حوكمة الشركات:

تطبــق الشــركة جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، 
باســتثناء األحــكام الــواردة أدنــاه:

أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرةرقم المادة/الفقرة

مادة استرشاديةمؤهالت السكرتيرالمادة الثامنة والثالثون

مادة استرشاديةالتدريبالمادة التاسعة والثالثون

مادة استرشاديةالتقييمالمادة الحادية واألربعون / فقرة ه

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
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)6( نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

يهــدف نظــام الرقابــة الداخليــة لضمــان تحقيــق أهــداف الشــركة بفعاليــة وكفــاءة ويشــمل إصــدار تقاريــر ماليــة 
موثــوق بهــا، واالمتثــال لألنظمــة واللوائــح والسياســات، إلــى جانــب إدارة المخاطــر المحتملــة للحــد مــن آثــار 
المخاطــر علــى تحقيــق أهــداف الشــركة، كمــا يلعــب النظــام الرقابــي دورا هامــا فــي كشــف ومنــع االحتيــال 
وحمايــة مــوارد الشــركة، وإدارة الشــركة مســئولة عــن إعــداد نظــام رقابــي شــامل وفعــال يتناســب مــع مســتوى 
المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة وبقــدر معقــول مــن التكلفــة، يعطــي تأكيــدات مقبولــة لتفــادي األخطاء 
الجوهريــة والخســائر التــي قــد تنتــج عنهــا , وتقــوم لجنــة المراجعــة بشــكل مســتمر بمراجعــة التقاريــر الدوريــة 
التــي يعدهــا المراجعيــن الداخلييــن والخارجييــن وإدارات الشــركة المختلفــة والمتعلقــة بالرقابــة الداخليــة ، وبنــاًء 
علــى مــا أظهرتــه نتائــج المراجعــات الســنوية لــم يتبيــن للجنــة المراجعــة وجــود ضعــف جوهــري فــي إجــراءات 

الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا.

)7( الغرامات المفروضة على الشركة:

ال يوجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة أو مــن أي جهــة 
إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة.

)8( بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 31/12/2021م 
وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات:

سجل الحضوراالسم#
الجمعية العمومية المنعقدة في  10/06/2021م 

✓األستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان1

✓األستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب2

✓األستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان3

✓األستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم4

✓األستاذ/ باسل بن محمد القضيب5

✓األستاذ/ رائد بن أحمد المزروع6

✓األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز7

✓األستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع8

✓األستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس9

)8( عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها::

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات

إجراءات الشركات131/01/2021

إجراءات الشركات201/03/2021

إجراءات الشركات314/03/2021

لغرض توزيع األرباح423/03/2021

الجمعية العمومية503/06/2021

إجراءات الشركات619/10/2021

إجراءات الشركات721/12/2021

)9( تأكيدات وإقرارات مجلس 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 وُنفذ بفاعلية.

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

)10( إيضاحات إدارة شركة بوان خال عام 2021م:

- ال يوجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة أو مــن أي 
جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة.

- ال توجد أية أدوات دين صادرة من الشركة.

- ال توجــد أي مصلحــة أو حقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو أفــراد أســرهم 
فــي أســهم الشــركة ســوى مــا تــم إيضاحــه بطيــات هــذا التقريــر.

- لــم تقــم الشــركة بإصــدار أي ســندات، وبالتالــي لــم تقــم الشــركة باســترداد أو شــراء أو إلغــاء ألدوات ديــن 
قابلــة لالســترداد.

- ال يوجــد بالشــركة أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم، أو حقــوق 
خيــار، أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.

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

- أنــه تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة، ووفقــًا لمتطلبــات لوائــح الشــركة 
ونظامهــا األساســي فيمــا يتعلــق بإعــداد ونشــر القوائــم الماليــة.

- لم تتلقى الشركة أي ملحوظات أو مرئيات من المساهمين بخصوص الشركة أو أدائها.

- لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات على أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

- لم يقرر أو يوصي المجلس بتغيير مراجع حسابات الشركة خالل العام 2021م.

- لم توصي لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة وذلك لوجود قسم المراجعة الداخلية.
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- ال توجــد أي توصيــات للجنــة المراجعــة يوجــد بينهــا وبيــن قــرارات المجلــس تعــارض أو رفــض المجلــس األخــذ 
بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي.

- ال توجد أي أسهم خزينة للشركة.

- لم تصدر الشركة أي أسهم أو أدوات دين لشركاتها التابعة.

- ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة )IFRS( من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

)11( المسئولية االجتماعية:

تحــرص  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  العامــة  المســاهمة  الشــركات  إحــدى  بــوان بصفتهــا  إن شــركة 
وباســتمرار علــى أداء واجبهــا تجــاه المجتمــع والقيــام بمســئولياتها تجــاه أفــراده وبمــا يخــدم مصالحهــم وينمــي 
مــن إدراكهــم وخصوصــًا فئــة الشــباب الذيــن هــم عمــاد المجتمــع الــذي يعقــد عليــه األمــل فــي المســتقبل 

ــاء والعطــاء. ــة مســيرة البن الســتكمال وتنمي

هــذا وقــد نجحــت الشــركة فــي اســتقطاب العديــد مــن الكفــاءات الســعودية للعمــل فــي الشــركة حيــث بلــغ 
ــًا. ــي 800 موظف ــخ 31/12/2021م حوال ــن الســعوديين بتاري ــدد الموظفي ع

هــذا وســوف تســتمر الشــركة فــي تنويــع مبــادرات مشــاركاتها فــي مســئوليتها االجتماعيــة تجــاه الوطــن 
الغالــي وأبنائــه الكــرام وبمــا يخــدم المصلحــة العامــة.

الخاتمة

وفقــًا للنتائــج التــي تــم إدراجهــا فــي هــذا التقريــر والبيانــات الختاميــة المرفقــة للعــام 2021م، فقــد واصلــت 
شــركة بــوان التطــور والنمــو فــي جميــع القطاعــات التــي تعمــل فيهــا.

والعمــالء  والمســاهمين  الشــركة  لموظفــي  وتقديــره  عــن شــكره  ليعبــر  الفرصــة  هــذه  المجلــس  وينتهــز 
والمورديــن والجهــات الحكوميــة علــى دعمهــم وثقتهــم وتعاونهــم والــذي كان لــه األثــر الكبيــر فــي تحقيــق 

المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار للشــركة.
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تقرير مراجع الحسابات المستقل 

)1/3(

إلى السادة المساهمون        

شركة بوان

)شركة مساهمة سعودية(

الرياض - المملكة العربية السعودية

لقــد راجعنــا القوائــم الماليــة الموحــدة لشــركة بــوان - شــركة مســاهمة ســعودية - الرأي
)»الشــركة«( والشــركات التابعــة لهــا )يشــار إليهــم مجتمعيــن باســم »المجموعــة«(، 
 ،2021 31 ديســمبر  والتــي تشــمل قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمــا فــي 
والقوائــم الموحــدة للربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخر والتغيــرات في حقوق 
ــخ، واإليضاحــات  ــك التاري الملكيــة، والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذل
للسياســات  ملخــص  ذلــك  فــي  بمــا  الموحــدة،  الماليــة  القوائــم  مــع  المرفقــة 

المحاســبية الهامــة والمعلومــات التفســيرية األخــرى. 

وفــي رأينــا، فــإن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة تعــرض بعــدل مــن كافــة 
النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد للمجموعة كما في 31 ديســمبر 2021 
وأداءهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك 
التاريــخ، وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية، والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية 

أساس الرأي
المراجعــة  لمعاييــر  وفقــًا  بمراجعتنــا  قمنــا  لقــد 
العربيــة  المملكــة  فــي  المعتمــدة  الدوليــة 
تلــك  بموجــب  مســؤوليتنا  إن  الســعودية. 
المعاييــر تــم توضيحهــا فــي قســم »مســؤوليات 
المراجــع حــول مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة« 
فــي تقريرنــا. ونحــن مســتقلون عــن المجموعــة 
وفقــًا لقواعــد ســلوك وآداب المهنــة المعتمــدة 
الصلــة  ذات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة، كمــا أننــا 
وفقــًا  األخــرى  األخالقيــة  بمســؤولياتنا  التزمنــا 
لتلــك القواعــد. ونعتقــد أن أدلــة المراجعــة التــي 
حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس 
إلبــداء رأينا.واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا 

والمحاســبين. للمراجعيــن  الســعودية  الهيئــة 

المسؤولية تجاة عاقات العماء
ــة الموحــدة للمجموعــة للســنة  ــم المالي ــم مراجعــة القوائ ت
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 مــن قبل مراجع حســابات 

آخــر والــذي أبــدى رأًيــا غيــر معــدل بتاريــخ 8 مــارس 2021.

أمر رئيسي للمراجعة 
إن األمــر الرئيســي للمراجعــة هــو ذلــك األمــر الــذي كان، 
بحســب حكمنــا المهنــي، لــه األهميــة البالغــة عنــد مراجعتنــا 
للقوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة. وقــد تــم تنــاول 
هــذا األمــر فــي ســياق مراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة 
ككل، وعنــد تكويــن رأينــا فيــه، ولــم نقــدم رأيــًا منفصــال 
ــاه، فــإن  فــي ذلــك األمــر. بالنســبة إلــى األمــر المــدرج أدن
وصفنــا لكيفيــة معالجــة مراجعتنــا لهــذا األمــر موضــح أدنــاه:

 
كيف تم معالجة األمرأمر رئيسي للمراجعة

1- مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(

الدفتريــة  القيمــة  إجمالــي  بلــغ   ،2021 31 ديســمبر  فــي  كمــا 
للذمــم المدينــة التجاريــة 690.12 مليــون ريــال ســعودي )2020: 
634.18 مليــون ريــال ســعودي( والتــي أثبتــت المجموعــة مقابلها 
مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة بمبلــغ 92.08 مليــون ريــال 
لمتطلبــات  وفقــًا  ســعودي(  ريــال   83.76  :2020( ســعودي 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )9( “األدوات الماليــة”. 

اســتخدام   )9( رقــم  المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  يتطلــب 
مخصــص  الحتســاب  المتوقعــة«  االئتمــان  »خســارة  نمــوذج 
ــك الذمــم  ــة. بمــا فــي ذل االنخفــاض فــي قيمــة االدوات المالي
المدينــة التجاريــة. قامــت اإلدارة بتطبيــق نمــوذج مبســط لخســارة 
قيمــة  فــي  االنخفــاض  مخصــص  لتحديــد  المتوقــع  االئتمــان 

الذمــم المدينــة التجاريــة. 

لقــد اعتبرنــا ذلــك أمــر رئيســي للمراجعــة نظــرًا لمســتوى األحــكام 
قبــل  مــن  المســتخدمة  الرئيســية  واالفتراضــات  والتقديــرات 
اإلدارة فــي احتســاب مخصــص االنخفــاض فــي قيمــة الذمــم 

المدينــة التجاريــة.

راجــع إيضاحــات )17-2( و )2-4 )ب(( و )11( حــول القوائــم الماليــة 
الموحــدة للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات. 

انخفــاض  أثــر مخصــص  لتقييــم  التاليــة  باإلجــراءات  لقــد قمنــا 
الدولــي  الماليــة حســب متطلبــات المعيــار  قيمــة الموجــودات 

:)9( رقــم  المالــي  للتقريــر 

	 االئتمانيــة 	 “الخســارة  نمــوذج  تطبيــق  مالئمــة  تقييــم 
علــى  المجموعــة،  إدارة  قبــل  مــن  المعــد  المتوقعــة” 
الموجــودات الماليــة ذات الصلــة وذلــك مــن خــالل فهــم 
مــع  التطبيــق  ومقارنــة  الماليــة  الموجــودات  طبيعــة 

المعيــار. متطلبــات 

	 التحقــق مــن البيانــات المدخلــة لتقييــم معقوليــة احتمــال 	
ــر فــي الســداد )PDs( مــع المســتندات والمعلومــات  التعث

األصليــة؛

	 اختبــار االفتراضــات الرئيســية، وذلــك مــن خــالل مقارنــة 	
التاريخيــة؛ البيانــات 

	 قمنــا بإجــراء تقييمنــا المســتقل النخفــاض قيمــة الذمــم 	
المدينــة التجاريــة بنــاًء علــى نهــج مبســط واســتعانا بخبيرنــا 
ــه ؛ و ــا ب ــر مزيــد مــن االعتمــاد علــى التقييــم الــذي قمن لتوفي

	 عرضهــا 	 تــم  كمــا  المجموعــة  افصاحــات  دقــة  مراجعــة 
بهــذه القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة وفقــًا لمعاييــر 

المطبقــة. المحاســبة 

معلومات أخرى متضمنة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2021
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر 
الســنوي للمجموعــة، بخــالف القوائــم الماليــة الموحــدة وتقريرنــا عنهــا. مــن المتوقــع أن يكــون التقريــر الســنوي متــاح لنــا 

بعــد تاريــخ تقريــر مراجعتنــا هــذا.

إن رأينــا حــول القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة ال يغطــي المعلومــات األخــرى، ونحــن ال نبــدي أي شــكل مــن أشــكال 
التأكيــد أو االســتنتاج حولهــا.

فيمــا يتعلــق بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى عندمــا تتــاح لنــا، وعنــد 
القيــام بذلــك، نأخــذ باالعتبــار مــا اذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متســقة بشــكل جوهــري مــع القوائــم الماليــة الموحــدة، 

أو مــع المعرفــة التــي حصلنــا عليهــا خــالل المراجعــة، أو تظهــر بطريقــة أخــرى أنهــا محرفــة بشــكل جوهــري.

وعندما نقرأ التقرير السنوي، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة. 

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا العــادل، وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن 
والمحاســبين ونظــام الشــركة األساســي وأحــكام نظــام الشــركات ذات الصلــة، وعــن الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة 

ضروريــة، لتمكينهــم مــن إعــداد قوائــم ماليــة موحــدة خاليــة مــن تحريــف جوهــري ســواء بســبب غــش أو خطــأ. 

وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة، فــإن اإلدارة هــي المســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى البقــاء كمجموعــة 
مســتمرة وعن اإلفصاح بحســب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالســتمرارية، واســتخدام أســاس االســتمرارية 
فــي المحاســبة، مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لــدى اإلدارة لتصفيــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا، أو ليــس هنــاك خيــار واقعــي 

بخــالف ذلــك.

إن مجلس اإلدارة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثــل اهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن تحريــف 
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جوهــري ســواء كان ناتــج عــن الغــش أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مراجــع الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول 
ــة  ــر الدولي ــام بهــا وفقــا للمعايي ــم القي ــي ت ــى أن المراجعــة الت ــًا عل ــه ليــس ضمان ــد، إال أن ــاِل مــن التأكي هــو مســتوى ع
للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ستكشــف دائمــا عــن تحريــف جوهــري عنــد وجــوده. تنشــأ التحريفــات 
ــى  ــا، إذا كان يتوقــع بشــكل معقــول بأنهــا ســتؤثر عل ــد جوهريــة، بمفردهــا أو فــي مجموعه عــن الغــش أو الخطــأ وُتَع
القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنــاًء علــى هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة. وكجــزء مــن المراجعــة وفقــًا 
ــا نمــارس الحكــم المهنــي ونحافــظ علــى  ــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فإنن للمعايي

نزعــة الشــك المهنــي خــالل المراجعــة. كمــا قمنــا بـــ:

تحديــد وتقييــم مخاطــر وجــود تحريــف جوهــري فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، ســواء كان ناتــج عــن الغــش أو  		 	
الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات المراجعــة لمواجهــة تلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومالئمــة 
ألن تكــون أساســًا إلبــداء رأينــا. ُيعــد خطــر عــدم اكتشــاف تحريــف جوهــري ناتــج عــن الغــش أعلــى مــن الخطــر الناتــج عــن 
الخطــأ، ألن الغــش قــد ينطــوي علــى تواطــئ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو إفــادات مضللــة أو تجــاوز إلجــراءات الرقابــة 

ــة. الداخلي

الحصــول علــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالمراجعــة، مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعــة  		 	
بالمجموعــة.  الداخليــة  الرقابــة  أنظمــة  فاعليــة  حــول  رأي  إبــداء  بغــرض  وليــس  للظــروف،  وفقــا  مالئمــة 

تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى معقوليــة التقديرات المحاســبية واإلفصاحات  		 	
ذات العالقــة التــي قامــت بهــا اإلدارة.

ــة المراجعــة التــي  اســتنتاج مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبية، واســتنادا إلــى أدل 		 	
تــم الحصــول عليهــا، فيمــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري يتعلــق بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكًا كبيــرًا حــول 
مقــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي العمــل وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية. إذا مــا اســتنتجنا وجــود عــدم تأكــد جوهــري، 
يتعيــن علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، وإذا 
كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة، نقــوم بتعديــل رأينــا. تســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول 
عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تــؤدي إلــى توقــف المجموعــة عــن 

ــدأ االســتمرارية. االســتمرار فــي العمــل وفقــًا لمب

تقييــم العــرض العــام وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة الموحــدة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، وفيمــا إذا كانــت  		 	
الماليــة الموحــدة تظهــر المعامــالت واألحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق عرضــًا عــادال. القوائــم 

الحصــول علــى مــا يكفــي مــن أدلــة المراجعــة المناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومات المالية للمنشــآت أو األنشــطة  		 	
التجاريــة داخــل المجموعــة، إلبــداء رأي فــي القوائــم الماليــة الموحــدة. ونحــن مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف 

ومراجعــة حســابات المجموعــة. ونظــل المســؤولين الوحيديــن عــن رأينــا فــي المراجعــة.

نقــوم بإبــالغ المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالنطــاق والتوقيــت المخطــط للمراجعــة والنتائــج 
المهمــة للمراجعــة، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور مهمــة فــي الرقابــة الداخليــة اكتشــفناها خــالل المراجعــة. لقــد زودنــا 
أيضــًا المكلفيــن بالحوكمــة ببيــان يفيــد بأننــا قــد التزمنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة المتعلقــة باالســتقالل، 
ــر علــى اســتقاللنا، وبحســب  ــع العالقــات واألمــور األخــرى التــي قــد نعتقــد بشــكل معقــول أنهــا تؤث وأبلغناهــم بجمي

ــة ذات العالقــة. ــراءات الوقاي ــال إج مقتضــى الح

ومــن األمــور التــي تــم إبالغهــا للمكلفيــن بالحوكمــة، نحــدد تلــك األمــور التــي كانــت لهــا األهميــة البالغــة عنــد مراجعــة 
القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة، وبنــاًء علــى ذلــك ُتَعــد األمــور الرئيســة للمراجعــة. ونوضــح هــذه األمــور فــي 
تقريرنــا مــا لــم يمنــع نظــام أو الئحــة اإلفصــاح العلنــي عــن األمــر، أو عندمــا، فــي ظــروف نــادرة للغايــة، نــرى أن األمــر 
ينبغــي أال يتــم اإلبــالغ عنــه فــي تقريرنــا بســبب أنــه مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن تفــوق التبعــات الســلبية لفعــل ذلــك 

فوائــد المصلحــة العامــة مــن ذلــك اإلبــالغ.

البسام وشركاؤه

صندوق بريد 69658 الرياض 11557 المملكة العربية السعودية

إبراهيم أحمد البسام

محاسب قانوني- ترخيص رقم ) 337(

27  رجب 1443هـ  

28  فبراير 2022
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كما في 31 ديسمبر
20212020إيضاح

العمليات المستمرة
193,227,4102,423,285و25و36اإليرادات

)2,081,420()2,801,938(19تكلفة اإليرادات
425,472341,865إجمالي الربح

)75,525()86,429(26مصاريف بيع وتوزيع
)106,735()128,585(27مصاريف عمومية وإدارية

)31,203()16,560(11مخصص خسارة االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية
ربــح مــن اســتبعاد اســتثمار فــي الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 

104,0632,041أو الخســارة
خســارة القيمــة العادلــة مــن اســتثمار فــي الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن 

)182(-10خــالل الربــح  أو الخســارة
2812,1668,601و36إيرادات أخرى

210,127138,862الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة
)29,859()18,840(29تكاليف التمويل
191,287109,003الربح قبل الزكاة

)16,003()19,111(24الزكاة
172,17693,000الربح من العمليات المستمرة

)8,256()2,112(23الخسارة من العمليات غير المستمرة
170,06484,744الربح للسنة

الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى
البنود التي لن يتم اعادة تبويبها إلى الربح أو الخسارة:

838)1,476(2-17)خسارة( / ربح إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين
البنود التي قد يتم اعادة تبويبها إلى الربح أو الخسارة:

)1,947(-فروق صرف من تحويل العمليات غير المستمرة
-232,167احتياطي ترجمة عمالت أجنبية محقق عند استبعاد شركة تابعة أجنبية

)1,109(691الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة
170,75583,635مجموع الدخل الشامل للسنة

الربح )الخسارة( للسنة العائد إلى:
170,34290,168الُمالك بالشركة

)5,424()278(22حقوق الملكية  غير المسيطرة

170,06484,744
مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة للسنة العائد إلى:

172,99490,345الُمالك بالشركة
)6,710()2,239(حقوق الملكية  غير المسيطرة

170,75583,635
مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة للسنة العائد إلى:

175,10694,620عمليات مستمرة
)4,275()2,112(عمليات غير مستمرة

172,99490,345
ربحية السهم للربح من العمليات المستمرة

312.841.56السهم األساسي والمخفض
ربحية السهم من الربح العائد إلى حاملي األسهم العادية في الشركة:

312.841.50السهم األساسي والمخفض

كما في 31 ديسمبر
20212020إيضاح

الموجودات
موجودات غير متداولة

5709,840730,759ممتلكات ومصنع ومعدات
118,48519,967-6أصول حق اإلستخدام

74,3974,397الشهرة
85,7228,401موجودات غير ملموسة 

2,9133,340موجودات أخرى
741,357766,864مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة
9661.505609,864مخزون

27,86728,081قطع غيار
25,491-10موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

11690.786644,850ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
140,93222,161-12موجودات عقود

1340,30547,012نقد وما في حكمه
1,461,3951,377,459

84,009-23موجودات متعلقة بمجموعة إستبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع
1,461,3951,461,468مجموع الموجودات المتداولة

2,202,7522,228,332مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 
14600,000600,000رأس المال

1536,63619,602احتياطي نظامي
)2,167(-احتياطي تحويل عمالت أجنبية

102,87775,084أرباح مبقاه
739,513692,519حقوق الملكية العائدة لُمالك الشركة

2250,38962,900حقوق الملكية غير المسيطرة
789,902755,419مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

1680,541138,539قروض طويلة األجل
317,32219,547-6إلتزامات عقود اإليجار

1785,56285,088إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
183,425243,174مجموع المطلوبات غير المتداولة 

مطلوبات متداولة
18483,449464,841ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

16552,963518,646قروض قصيرة األجل
1664,994117,891الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

256,20956,019-12مطلوبات عقود
32,7242,434-6الجزء المتداول من إلتزامات عقود اإليجار

2422,94618,605زكاة مستحقة
46,140359توزيعات أرباح مستحقة

1,229,4251,178,795
50,944-23مطلوبات مرتبطة مباشرة بمجموعة إستبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

1,229,4251,229,739مجموع المطلوبات المتداولة
1,412,8501,472,913مجموع المطلوبات

2,202,7522,228,332مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

قائمة المركز المالي الموحدة 

كما في 31 ديسمبر 2021 

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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احتياطي رأس المال
نظامي

احتياطي 
تحويل 
عمات 
أجنبية

أرباح مبقاه
حقوق الملكية 

العائدة 
لمساهمي 

الشركة

حقوق 
الملكية

غير 
المسيطرة

مجموع 
حقوق 
الملكية

75,084692,51962,900755,419)2,167(1600,00019,602 يناير 2021

170,064)278(170,342170,342---الربح / )الخسارة( للسنة

الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى 
691)1,961(2,1674852,652--للسنة

مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة 
170,755)2,239(2,167170,827172,994--للسنة

المحول إلى اإلحتياطي النظامي 
---)17,034(-17,034-)إيضاح 15(

الغاء اثبات الحقوق غير المسيطرة عند 
)6,517()6,517(-----إستبعاد شركة تابعة أجنبية )إيضاح 23(

المعامات مع الماك الحاليين 
بصفتهم مالكين:

)129,755()3,755()126,000()126,000(---توزيعات أرباح )إيضاح 38(

102,877739,51350,389789,902-31600,00036,636 ديسمبر 2021

16,940626,17470,630696,804)1,351(1600,00010,585 يناير 2020

84,744)5,424(90,16890,168---الربح / )الخسارة( للسنة

الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى 
)1,109()1,286(993177)816(--للسنة

مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة 
83,635)6,710(91,16190,345)816(--للسنة

المحول إلى اإلحتياطي النظامي 
---)9,017(-9,017-)إيضاح 15(

المعامات مع الماك الحاليين 
بصفتهم مالكين:

)25,020()1,020()24,000()24,000(---توزيعات أرباح 

75,084692,51962,900755,419)2,167(31600,00019,602 ديسمبر 2020

كما في 31 ديسمبر
20212020

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة:

191,287109,003العمليات المستمرة
)8,256()2,112(العمليات غير المستمرة

189,175100,747الربح قبل الزكاة متضمنًا العمليات غير المستمرة
تسويات لـ:

73,22678,476استهالك وإطفاء
16,56031,203مخصص خسارة اإلئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية

8,9158,450تعديل صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون
9,91210,010تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين 

18,84030,731تكاليف التمويل 
182-خسارة القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

)2,041()4,063(ربح إستبعاد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
-2,112خسارة إستبعاد شركة تابعة أجنبية 

303)802()ربح( / خسارة إلغاء إثبات إلتزامات عقود اإليجار
1,0641.775مخصص الضمان

-4خسارة إستبعاد موجودات غير ملموسة
)2,189()1,419(ربح إستبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات

313,524257.647التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل

)113,509()60,556(مخزون
)799(214قطع غيار

39,261)61,741(ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
12,498)18,771(موجودات عقود

17,57836,898ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
19022,347مطلوبات عقود

190,438254,343النقد الناتج من العمليات
)28,463()19,824(تكاليف تمويل مدفوعة

)11,521()14,770(زكاة مدفوعة
)6,383()12,879(إلتزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

142,965207,976صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

)51,798()47,353(شراء ممتلكات ومصنع ومعدات 
)6()127(شراء موجودات غير ملموسة

)4,938()14,480(شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
44,03430,081المتحصل من إستبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2,1054,267المتحصل من إستبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات
-22,517المتحصل من إستبعاد شركة تابعة أجنبية

)22,394(6,696صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

1,031,4951,026,153المتحصل من قروض
)1,176,140()1,105,486(سداد قروض

)3,366()2,489(سداد إلتزامات عقود اإليجار
)23,999()80,817(توزيعات أرباح مدفوعة

)3,031()3,157(توزيعات أرباح مدفوعة الى حقوق الملكية غير المسيطرة
)180,383()160,454(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

5,199)10,793(صافي )اإلنخفاض( / الزيادة في النقد وما في حكمه
47,01245,899نقد وما في حكمه في بداية السنة

-4,086النقد وما في حكمه المرتبط بمجموعة إستبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع في بداية السنة
40,30551,098 نقد وما في حكمه في نهاية السنة

معلومات اضافية للتدفقات النقدية )راجع إيضاح 35-3(

ئمة التدفقات النقدية الموحدة 

كما في 31 ديسمبر 2021 

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

كما في 31 ديسمبر 2021 

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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1. معلومات عامة  

شــركة بــوان )»بــوان« أو »الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة ســعودية مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب 
الســجل التجــاري رقــم 1010033032 بتاريــخ 9 شــوال 1400 هـــ )الموافــق 20 أغســطس 1980(. يتــم تــداول أســهم 

الشــركة فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(. 

تعمــل المجموعــة بشــكل رئيســي فــي تصنيــع األعمــال المعدنيــة والصلــب والمنصــات الخشــبية وألــواح الخشــب 
الرقائقــي واأللــواح وجميــع أعمــال النجــارة والديكــورات والمحــوالت الكهربائيــة والمحطــات الفرعيــة ذات الوحــدة المجمعــة 

ــة. ــاج منتجــات التغليــف والعــزل المرن والمنتجــات الجاهــزة والخرســانة وإنت

إن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة تشــمل القوائــم الماليــة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا التاليــة )يشــار إليهمــا معــا 
»المجموعــة«(  كمــا فــي 31 ديســمبر 2021.

فيما يلي الشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:

الموقعالنشاط الرئيسيالشركة التابعة
نسبة الملكية

)بصورة مباشرة
أو غير مباشرة(

20212020

الشركة القابضة شركة بوان للصناعات الهندسية )بوان للصناعات الهندسية(
100100المملكة العربية السعوديةالوسيطة

- لدى شركة بوان الهندسية الشركات التابعة التالية:
- الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية - المملكة العربية 

السعودية )“يوتك السعودية”(
صناعة المنتجات 

85.5085.50المملكة العربية السعوديةالكهربائية

- الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية - الجزائر )“يوتك 
الجزائر”(*

صناعة المنتجات 
49-الجزائرالكهربائية

- الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية )“يو إس 
إس جي”(

صناعة المنتجات 
85.5085.50المملكة العربية السعوديةالكهربائية

- شركة بوان الكهربائية المحدودة )“بوان الكهربائية”( - تحت 
التصفية**

صناعة المنتجات 
100100المملكة العربية السعوديةالكهربائية

صناعة المنتجات شركة بوان للصناعات الخشبية )“بوان الخشبية”(
9595المملكة العربية السعوديةالخشبية

- لدى شركة بوان الخشبية الشركات التابعة التالية:

صناعة المنتجات - مؤسسة الراية لألعمال النجارة - اإلمارات العربية المتحدة
100100اإلمارات العربية المتحدةالخشبية

صناعة المنتجات - شركة الراية لألعمال النجارة - الكويت
100100دولة الكويتالخشبية

صناعة المنتجات - شركة إنماء للمنصات المحدودة )“إنماء للمنصات”(
100100المملكة العربية السعوديةالخشبية

- شــركة الخطــوط المتحــدة للخدمــات اللوجســتية المحــدودة )“يــو.
100100المملكة العربية السعوديةالخدمات اللوجستيةال.ال.اس”(

الشركة القابضة بناء القابضة لاستثمارات الصناعية )“بينا القابضة”(
56.7556.75المملكة العربية السعوديةالوسيطة

- لدى شركة بناء القابضة الشركات التابعة التالية:
للخرســانة  )“بنــاء  الجاهــزة  الخرســانة  لمنتجــات  بنــاء  شــركة   -

الجاهــزة”(
صناعة المنتجات 

100100المملكة العربية السعوديةالخرسانية

صناعة المنتجات - شركة بناء للمنتجات الخرسانية المتطورة )“بناء المسبقة”(
93.2093.20المملكة العربية السعوديةالخرسانية

100100المملكة العربية السعوديةشركة متوقفة- شركة األهلية للنقل المحدودة
100100المملكة العربية السعوديةشركة متوقفة- شركة توتال للبناء

صناعة المنتجات شركة بوان للصناعات المعدنية )“بوان المعدنية”(
100100المملكة العربية السعوديةالمعدنية

صناعة منتجات تغليف شركة أرنون للصناعات الباستيكية )“أرنون”(
100100المملكة العربية السعوديةوعزل بالستيكية

)“المتحــدة  والمعدنيــة  الخشــبية  للمنتجــات  المتحــدة  الشــركة 
والمعدنيــة”( الخشــبية  للمنتجــات 

صناعة منتجات 
9595المملكة العربية السعوديةاألخشاب/ الحديد

* اســتنادًا إلــى الترتيبــات التعاقديــة بيــن شــركة يوتــك الســعودية والمســتثمرين اآلخريــن، فــإن المجموعــة لديهــا غالبيــة 
حقــوق التصويــت. وعليــه، اســتنتج مــدراء المجموعــة أن المجموعــة لديهــا ســيطرة علــى شــركة يوتــك الجزائــر، وبنــاء 
عليــه، تــم توحيــد يوتــك الجزائــر فــي هــذه القوائــم الماليــة. ومــع ذلــك كمــا تــم االفصــاح عنــه فــي االيضــاح رقــم 23 حــول 
القوائــم الماليــة الموحــدة. فقــد تــم بيــع شــركة يوتــك الجزائــر خــالل عــام 2021 بمبلــغ 7.09 مليــون دوالر أمريكــي والــذي 

يعــادل 26.60 مليــون ريــال ســعودي )إيضــاح 23(.

** فــي 21 ربيــع األول 1443هـــ الموافــق 27 أكتوبــر 2021 قــرر مســاهمو شــركة بــوان الكهربائيــة المحــدودة تصفيتهــا 
وتــم تعييــن مصفــي للقيــام بالتصفيــة خــالل 6 أشــهر مــن تاريــخ القــرار. وعليــه، فإنــه فــي 21 ربيــع األول 1443هـــ 
الموافــق 27 أكتوبــر 2021، تــم تعييــن مكتــب الدكتــور / عبــد اللــه الجنــدي للمحامــاة، ترخيــص رقــم 8592، الريــاض، 
المملكــة العربيــة الســعودية، مصفًيــا لشــركة بــوان الكهربائيــة المحــدودة. إن اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة بتصفيــة 

شــركة بــوان الكهربائيــة المحــدودة قيــد التنفيــذ كمــا فــي 31 ديســمبر 2021.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .2  

1-2  أسس اإلعداد

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 
للمراجعيــن والمحاســبين. الســعودية  الهيئــة  اعتمدتهــا  التــي  األخــرى  الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات 

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة بإســتثناء الحــاالت التــي تتطلــب فيهــا المعاييــر الدوليــة 
للتقريــر المالــي أساًســا آخــر للقيــاس كمــا هــو مفصــح عنهــا فــي السياســات المحاســبية باإليضــاح رقــم 2 حــول القوائــم 

الماليــة الموحــدة.

2-2 قياس القيمة العادلة

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يتــم اســتالمه مقابــل بيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن 
مشــاركي الســوق بتاريــخ القيــاس. عنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار خصائــص 
األصــل أو االلتــزام إذا أخــذ المشــاركون فــي الســوق هــذه الخصائــص فــي االعتبــار عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام فــي 
تاريــخ القيــاس. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة ألغــراض القيــاس و / أو اإلفصــاح فــي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة علــى 
ــي رقــم )16( »عقــود اإليجــار«  ــر المال ــي للتقري ــار الدول هــذا األســاس، باســتثناء معامــالت اإليجــار ضمــن نطــاق المعي
والقياســات التــي لهــا بعــض أوجــه التشــابه مــع القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت قيمــة عادلــة، مثــل صافــي القيمــة القابلــة 
للتحقــق فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )2( »المخــزون« أو قيمــة االســتخدام فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 36 

»االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات«، عنــد االقتضــاء.

أساليب التقييم

عنــد قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات، تســتخدم الشــركة بيانــات الســوق التــي يمكــن مالحظاتهــا 
ــة  ــة إلــى مســتويات مختلفــة فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادل بأقصــى قــدر ممكــن. يتــم تصنيــف القيــم العادل

علــى أســاس المدخــالت المســتخدمة فــي أســاليب التقييــم علــى النحــو التالــي:

األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.المستوى 1

المدخــالت غيــر األســعار المدرجــة ضمــن المســتوى األول التــي يمكــن مالحظاتهــا لألصــل أو االلتــزام المستوى 2
إمــا بشــكل مباشــر )مثــال: األســعار( أو غيــر مباشــر )مثــال: مشــتقة مــن األســعار(.

مدخــالت للموجــودات والمطلوبــات التــي ال تســتند إلــى بيانــات ســوق يمكــن مالحظتهــا )مدخــالت ال المستوى 3
يمكــن مالحظاتهــا(

3-2 أسس التوحيد

إن القوائــم الماليــة الموحــدة تتضمــن القوائــم الماليــة للشــركة والشــركات التــي تســيطر عليهــا الشــركة والشــركات التابعــة 
لهــا كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة. تتحقــق الســيطرة عندمــا تكــون الشــركة: 

لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها.  		

يكون لها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و  		

لديها القدرة على استخدام سلطتها للتأثير على عوائدها.  		
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تقــوم الشــركة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى الشــركة المســتثمر فيهــا أم ال إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير 
إلــى وجــود تغيــرات فــي واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة المذكــورة أعــاله. 

عندمــا يكــون لــدى الشــركة أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت فــي الشــركة المســتثمر فيهــا، فإنهــا تعتبــر أن لديهــا ســلطة 
علــى الشــركة المســتثمر فيهــا عندمــا تكــون حقــوق التصويــت كافيــة لمنحهــا القــدرة العمليــة لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة 
للشــركة المســتثمر فيهــا مــن جانــب واحــد. أخــذت الشــركة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم 

مــا إذا كانــت حقــوق تصويــت الشــركة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا كافيــة لمنحهــا الســلطة، بمــا فــي ذلــك: 

حجم امتالك الشركة لحقوق التصويت بالنسبة لحجم وتشتت حصص أصحاب األصوات اآلخرين.  		

حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة أو أصحاب األصوات اآلخرين أو األطراف األخرى. 		

الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى؛ و 		

أي وقائــع وظــروف أخــرى تشــير إلــى أن الشــركة لديهــا أو ليــس لديهــا القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات  		
الصلــة وقــت اتخــاذ القــرارات، بمــا فــي ذلــك أنمــاط التصويــت فــي االجتماعــات الســابقة لحاملــي الحصــص.

يبــدأ توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل الشــركة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف عندمــا تفقــد الشــركة 
الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. علــى وجــه التحديــد، يتــم إدراج إيــرادات ومصاريــف الشــركة التابعــة التــي تــم حيازتهــا أو 
إســتبعادها خــالل الســنة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة مــن تاريــخ حصــول الشــركة علــى 

الســيطرة حتــى التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه ســيطرة الشــركة علــى الشــركة التابعــة.

تعــود األربــاح أو الخســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى مالكــي الشــركة وإلــى حقــوق الملكيــة غيــر 
المســيطرة. يتــم توزيــع إجمالــي الدخــل الشــامل للشــركات التابعــة علــى مالكــي الشــركة وحقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة 

حتــى لــو أدى ذلــك إلــى وجــود عجــز فــي رصيــد حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة.

عنــد الضــرورة، یتــم إجــراء تعديــالت علــى القوائــم الماليــة للشــرکات التابعــة لتتماشــى سياســاتها المحاســبية مــع 
واإليــرادات  الملكيــة  وحقــوق  والمطلوبــات  الموجــودات  جميــع  إســتبعاد  يتــم  للمجموعــة.  المحاســبية  السياســات 

التوحيــد. عنــد  بالكامــل  المجموعــة  شــركات  بيــن  بالمعامــالت  المتعلقــة  النقديــة  والتدفقــات  والمصروفــات 

يتــم تحديــد الحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة بشــكل منفصــل عــن حقــوق ملكيــة المجموعــة فــي هــذه 
الشــركات. إن حصــص حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة تلــك، والتــي تخــول حاميلهــا حاليــا للحصــول علــى نســبة مــن 
صافــي الموجــودات عنــد التصفيــة، يتــم قياســها مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة أو بنســبة حصــة حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة 
ــاس كل  ــاس علــى أسـ ــار أســاس القي ــم اختي ــة لصافــي الموجــودات المحــددة للشــركة المشــتراة. يت مــن القيمــة العادل
معاملــة اســتحواذ علــى حــدة. ويتــم قيــاس حصــص حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة األخــرى مبدئيــا بالقيمـــة العادلــة. بعــد 
االســتحواذ، تكــون القيمــة الدفتريــة لـــحصص حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة هــي قيمــة تلــك الحصــص عنــد االعتــراف 

األولــي إضافــة لحصــة حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة بعــد التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة.  

التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة القائمة

تتــم المحاســبة عــن التغييــرات فــي حصــص ملكيــة الشــركة فــي الشــركات التابعــة والتــي ال تــؤدي إلــى فقــدان الشــركة 
للســيطرة علــى الشــركات التابعــة علــى أنهــا معامــالت حقــوق ملكيــة. يتــم تعديــل القيــم الدفتريــة لحصــص الشــركة 
وحقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة لتعكــس التغيــرات فــي حصصهــا ذات الصلــة فــي الشــركات التابعــة. يتــم إثبــات أي فــرق 
بيــن المبلــغ الــذي يتــم تعديــل الحقــوق غيــر المســيطرة بــه والقيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع أو المســتلم مباشــرة فــي 

حقــوق الملكيــة ويعــود إلــى مالكــي الشــركة.

عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة يتــم االعتــراف بالربــح أو الخســارة مــن اإلســتبعاد فــي الربــح أو 
الخســارة حيــث يتــم احتســاب الربــح أو الخســارة بمقــدار الفــرق بيــن:

اجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة للحصة المتبقية؛ و  )1

القيمــة الدفتريــة للموجــودات قبــل اإلســتبعاد )متضمنــة الشــهرة(، ومطلوبــات الشــركة التابعــة وكذلــك حقــوق   )2
الملكيــة غيــر المســيطرة. 

تتــم المحاســبة عــن كافــة المبالــغ المعتــرف بهــا ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بالشــركة التابعــة فيمــا إذا 
كانــت المجموعــة قــد قامــت بإســتبعاد الموجــودات والمطلوبــات ذات الصلــة بالشــركة التابعــة بشــكل مباشــر. )أي معــاد 
تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة أو تحويلهــا إلــى فئــة أخــرى مــن حقــوق الملكيــة كمــا هــو محــدد فــي المعاييــر الدوليــة 

للتقريــر المالــي المطبقــة(.

يتــم اعتبــار القيمــة العادلــة ألي اســتثمار متبقــى فــي شــركة تابعــة ســابقًا فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة علــى أنــه القيمــة 
ــر المالــي رقــم )9(، إذا انطبــق،  ــار الدولــي للتقري ــراف األولــي لغــرض االحتســاب الحقــا وفقــا للمعي ــة عنــد االعت العادل

للتكلفــة عنــد االعتــراف األولــي لالســتثمار فــي شــركة زميلــة.

4-2 الشهرة 

يتــم إدراج الشــهرة الناتجــة عــن اقتنــاء أعمــال )وهــي الزيــادة فــي إجمالــي المقابــل المحــول ومبلــغ حقــوق الملكيــة غيــر 
المســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا علــى القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات المقتنــاة( بالتكلفــة كمــا فــي تاريــخ 

االســتحواذ عليهــا ناقصــا خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتراكمــة.

إذا كانــت القيــم العادلــة لصافــي الموجــودات المســتحوذ عليهــا تتجــاوز إجمالــي المقابــل المحــول ومبلــغ أي حقــوق ملكيــة 
غيــر مســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا، يتــم االعتــراف باألربــاح الناتجــة فــي الربــح أو الخســارة كربــح شــراء صفقــة.

ال يتــم إطفــاء الشــهرة ولكــن يتــم مراجعتهــا لتحديــد االنخفــاض فــي قيمتهــا مــرة ســنويا علــى األقــل. ألغــراض اختبــار 
االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم توزيــع الشــهرة علــى كل وحــدة مــن الوحــدات المنتجــة للنقــد )أو مجموعــات مــن وحــدات 
إنتــاج النقــد( التــي مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن عمليــات التجميــع. يتــم اختبــار وحــدة توليــد النقــد التــي تــم توزيــع الشــهرة 

عليهــا ســنويا، أو بشــكل متكــرر عندمــا يكــون هنــاك مؤشــر علــى انخفــاض قيمــة الوحــدة.

إذا كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد أقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة، يتــم توزيــع خســارة االنخفــاض 
فــي القيمــة أوال لتخفيــض القيمــة الدفتريــة ألي شــهرة ثابتــة للوحــدة ومــن ثــم علــى الموجــودات األخــرى للوحــدة 
بالتناســب علــى أســاس القيمــة الدفتريــة مقــدار كل أصــل فــي الوحــدة. يتــم االعتــراف بــأي خســارة انخفــاض فــي قيمــة 
ــرف بهــا للشــهرة فــي  ــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المعت ــاح أو الخســائر. ال يت الشــهرة مباشــرة فــي األرب

ــرات الالحقــة.  الفت

عند إستبعاد الوحدة المولدة للنقد، يتم إدراج المبلغ المتعلق بالشهرة في تحديد الربح أو الخسارة عند اإلستبعاد.

5-2 تجميع األعمال 

يتــم احتســاب االســتحواذ علــى األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ. يتــم قيــاس البــدل المحــول ضمــن تجميــع األعمــال 
بالقيمــة العادلــة، التــي يتــم احتســابها باعتبارهــا مجمــوع القيــم العادلــة بتاريــخ االســتحواذ للموجــودات المحولــة مــن قبــل 
المجموعــة، والمطلوبــات المترتبــة علــى المجموعــة إلــى المالكيــن الســابقين للشــركة المســتحوذ عليهــا وحقــوق الملكيــة 
الصــادرة مــن قبــل المجموعــة مقابــل الســيطرة علــى الشــركة المســتحوذ عليهــا. يتــم االعتــراف بالتكاليــف المتعلقــة 

باالســتحواذ عمومــًا فــي الربــح أو الخســارة عنــد تحققهــا.

بتاريــخ االســتحواذ، يتــم االعتــراف بالموجــودات القابلــة للتحديــد المســتحوذ عليهــا والمطلوبــات بالقيمــة العادلــة باســتثناء 
المطلوبــات المتعلقــة بترتيبــات منافــع الموظفيــن التــي يتــم االعتــراف بهــا وقياســها وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 

)19( مـــنافع الموظفين.

حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة، والتــي تمثــل حقــوق ملكيــة حاليــة وتخــول حامليهــا للحصــول علــى حصــة نســبية فــي 
صافــي موجــودات المنشــأة فــي حالــة التصفيــة، يتــم قياســها مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة أو بالحصــة النســبية لحقــوق 
الملكيــة غيــر المســيطرة للمبالــغ المعتــرف بهــا لصافــي الموجــودات القابلــة للتحديــد فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا. يتــم 
اختيــار أســاس القيــاس علــى أســاس كل معاملــة علــى حــدة. إن أنــواع حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة األخــرى يتــم قياســها 

بالقيمــة العادلــة أو وفقــًا لألســاس المحــدد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي اآلخــر، إذا انطبــق.

عندمــا يتضمــن البــدل المحــول مــن قبــل المجموعــة ضمــن تجميــع األعمــال موجــودات أو مطلوبــات ناتجــة مــن ترتيــب 
بــدل محتمــل، فإنــه يتــم قيــاس البــدل المحتمــل بالقيمــة العادلــة بتاريــخ االســتحواذ ويتــم ادراجــه كجــزء مــن البــدل المحــول 
ضمــن تجميــع االعمــال. يتــم تعديــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للبــدل المحتمــل المؤهــل كتعديــالت فتــرة القيــاس 
بأثــر رجعــي مــع إجــراء تعديــالت مقابلــة مقابــل الشــھرة. إن تعديــالت فتــرة القيــاس هــي التعديــالت التــي تنشــأ نتيجــة 
لمعلومــات إضافيــة تــم الحصــول عليهــا خــالل »فتــرة القيــاس« حــول وقائــع وظــروف كانــت موجــودة بتاريــخ االســتحواذ 

)والتــي ال يمكــن ان تتجــاوز ســنة واحــدة مــن تاريــخ االســتحواذ(.

ــاس الالحــق للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للبــدل المحتمــل التــي ال تكــون مؤهلــة كتعديــالت لفتــرة القيــاس  إن القي
ــادة  ــم إع ــة ال يت ــم تصنيفــه كحقــوق ملكي ــذي يت ــدل المحتمــل ال ــف العــوض المحتمــل. إن الب ــة تصني ــى كيفي تعتمــد عل
قياســه بتواريــخ تقاريــر الحقــة ويتــم احتســاب التســوية الالحقــة لــه ضمــن حقــوق الملكيــة. إن البــدل المحتمــل الــذي 
ــر  ــار المحاســبي الدولــي للتقري ــر الالحقــة وفقــًا للمعي ــزام يتــم إعــادة قياســه بتواريــخ التقاري يتــم تصنيفــه كأصــل أو الت
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المالــي )9( األدوات الماليــة، أو المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣٧ المخصصــات، المطلوبــات المحتملــة والموجــودات 
ــح أو الخســارة. ــح أو الخســارة ذات العالقــة فــي الرب ــراف بالرب ــة، حســبما يكــون مالئمــًا، مــع االعت المحتمل

ــة للحصــص التي اســتحوذت  ــه يتــم إعــادة قياس القيمــة العادل ــع األعمــال علــى مراحــل، فإن ــات تجمي إذا تحققــت عملي
ــاح أو  ــاح أو خســائر، إن وجــد، فــي األرب ــة أرب ــد أي ــخ االســتحواذ، ويتــم قي ــة بتاري عليهــا المجموعــة ســابقا بالقيمــة العادل
الخســائر. يتــم اعــادة تصنيــف المبالــغ الناتجــة عــن الحصــص فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا قبــل تاريــخ االســتحواذ والتــي 
تــم قيدهــا ســابقا ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل االخــر إلــى األربــاح أو الخســائر بحيــث تكــون هــذه المعالجــة مالئمــة فيمــا 

لــو تــم إســتبعاد الحصــة.

ــي حــدث فيهــا االندمــاج، تقــوم  ــر الت ــرة إعــداد التقاري ــة فت ــة الندمــاج األعمــال مــع نهاي ــم تكتمــل المحاســبة األولي إذا ل
المجموعــة بقيــد المبالــغ التقريبيــة للبنــود التــي لــم تكتمــل محاســبتها. ويتــم تعديــل هــذه المبالــغ التقريبيــة خــالل فتــرة 
القيــاس، أو يتــم االعتــراف بموجــودات أو مطلوبــات إضافيــة، وذلــك لتعكــس المعلومــات الجديــدة التــي تــم الحصــول 
عليهــا حــول الوقائــع والظــروف القائمــة بتاريــخ االســتحواذ، إذا كانــت معروفــة، والتــي يمكــن أن تكــون قــد أثــرت علــى 

المبالــغ المعتــرف بهــا فــي ذلــك التاريــخ.

6-2 تحويل العمات األجنبية

)1( العملة الوظيفية وعملة العرض

تــم عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة بالريــال الســعودي وهــو العملــة الوظيفيــة للشــركة وعملــة العــرض 
للمجموعــة. تــم تقريــب جميــع القيــم ألقــرب ألــف إال إذا أشــير إلــى خــالف ذلــك.

تقــوم المجموعــة بتحديــد العملــة الوظيفيــة لــكل منشــأة، ويتــم قيــاس البنــود المدرجــة فــي القوائــم الماليــة لــكل منهــا 
باســتخدام تلــك العملــة الوظيفيــة. وعنــد إســتبعاد عمليــة أجنبيــة، فــإن أي ربــح أو خســارة قــد تنتــج عــن ذلــك تحــول مــن 

قائمــة المركــز المالــي الموحــدة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الموحــدة.

)2( معامالت وأرصدة

يتم تســجيل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية مبدئيا من قبل منشــآت المجموعة بالعملة الوظيفية المســتخدمة 
فــي تلــك المنشــآت وذلــك وفقــًا لمعــدل الصــرف الفــوري الســائد فــي التاريــخ الــذي تتأهــل فيــه المعاملــة لإلثبــات ألول 
مــرة. ويتــم إعــادة تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المقومــة بالعمــالت األجنبيــة إلــى العملــة الوظيفيــة وفقــا 

لمعــدل الصــرف الفــوري الســائد فــي تاريــخ القوائــم الماليــة.

يتــم إثبــات الفــروق الناشــئة مــن تســوية أو تحويــل البنــود النقديــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر 
الموحــدة باســتثناء البنــود النقديــة المصنفــة كجــزء مــن التحــوط لصافــي اســتثمار المجموعــة فــي عمليــة أجنبيــة، والتــي 
يتــم اثباتهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى حيــن إســتبعاد صافــي االســتثمار، وعندئــذ يتــم تصنيــف المبلــغ 
المتراكــم فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. يعتبــر ســداد القــروض الداخليــة بيــن الشــركات 
ــى فــروق  ــة والوفــر الضريبــي، إن وجــدت، المنســوبة إل ــم تســجيل مصاريــف الضريب إســتبعاد أو إســتبعاد جزئــي. ويت

صــرف العملــة علــى هــذه البنــود النقديــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.

يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها مــن حيــث التكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف 
الســائدة فــي تواريــخ المعامــالت األوليــة. 

)3( شركات المجموعة

عنــد التوحيــد، يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات للعمليــات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي بســعر الصــرف الســائد 
فــي تاريــخ القوائــم الماليــة.، ويتــم تحويــل قائمــة الربــح أو الخســارة علــى أســاس متوســط ســعر الصــرف. يتــم إثبــات 
فــروق الصــرف الناشــئة عــن التحويــل إلــى الدخــل الشــامل اآلخــر. عنــد إســتبعاد عمليــة أجنبيــة، يتــم إثبــات العنصــر المــدرج 
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمتعلــق بتلــك العمليــة األجنبيــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة والدخــل الشــامل 

اآلخــر.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فيمــا يتعلــق باالســتبعاد الجزئــي لشــركة تابعــة تتضمــن نشــاًطا أجنبًيــا ال ينتــج عنه فقــدان المجموعة 
للســيطرة علــى الشــركة التابعــة، فــإن الحصــة النســبية مــن فــروق الصــرف المتراكمــة ُتعــزى إلــى الحصــص غيــر المســيطرة 
وال يتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة. بالنســبة لجميــع عمليــات االســتبعاد الجزئــي األخــرى )مثــل االســتبعاد 
الجزئــي للشــركات الزميلــة أو الترتيبــات المشــتركة التــي ال ينتــج عنهــا فقــدان المجموعــة لتأثيــر هــام أو ســيطرة مشــتركة(، 
يتــم إعــادة تصنيــف الحصــة النســبية مــن فــروق الصــرف المتراكمــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر 

الموحــدة .

7-2 إثبات اإليرادات

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:

مبيعات مختلف البضائع الُمصنعة:و 		 	

إنشاء بنود مختلفة حسب الطلب للعمالء 		 	

يتــم قيــاس اإليــرادات بنــاًء علــى المقابــل الــذي تتوقــع المجموعــة الحصــول عليــه فــي العقــد مــع العميــل. تقــوم 
المجموعــة بإثبــات اإليــرادات عندمــا تنقــل الســيطرة علــى منتــج أو خدمــة إلــى العميــل.

مبيعات مختلف البضائع المصنعة

يتــم إثبــات اإليــرادات مــن بيــع البضائــع عندمــا يتــم الوفــاء بالوعــد التعاقــدي للعميــل )التــزام األداء( عــن طريــق نقــل 
الســيطرة علــى البضائــع الموعــودة إلــى العميــل. يتــم إثبــات اإليــرادات فــي وقــت الشــحن أو عنــد اســتالم البضائــع مــن 

قبــل العمــالء. 

يتــم إثبــات الذمــم المدينــة مــن قبــل المجموعــة عندمــا يتــم تســليم البضائــع، حيــث أن هــذه هــي النقطــة الزمنيــة التــي 
يكــون فيهــا هــذا المبلــغ غيــر مشــروط، ألنــه ال يلــزم ســوى مــرور الوقــت قبــل أن ُتســتحق الدفعــة.

ال يمكــن شــراء الضمانــات المتعلقــة بالمبيعــات المرتبطــة بالبضائــع بشــكل منفصــل، وتكــون بمثابــة ضمان بــأن المنتجات 
المبيعــة تتوافــق مــع المواصفــات المتفــق عليهــا. وفقــًا لذلــك، تقــوم المجموعــة بالمحاســبة عــن الضمانــات وفقــًا لمعيــار 

المحاســبة الدولــي رقــم 37 »المخصصــات والمطلوبــات المحتملة والموجــودات المحتملة«.

ــًا للمرتجعــات فــي الماضــي.  لــم تقــم المجموعــة برفــع مطلوبــات االســترداد بالنظــر إلــى المســتوى المنخفــض تاريخي
ــة نظــًرا للمســتوى المنخفــض  ــرادات المتراكمــة المثبت ــة فــي اإلي ــًدا أال تحــدث عكوســات جوهري ــر مــن المحتمــل ج يعتب

الثابــت للمرتجعــات علــى مــدى الســنوات الســابقة.

إنشاء بنود مختلفة حسب الطلب للعمالء

تقــوم المجموعــة بإنشــاء العديــد مــن البنــود حســب الطلــب بموجــب عقــود مــع عمالئهــا. تبــرم هــذه العقــود قبــل بــدء 
ــل العمــل المنجــز. ال  ــود. بموجــب شــروط العقــود، فــإن المجموعــة لهــا حــق واجــب النفــاذ فــي الدفــع مقاب إنشــاء البن

ــود ألي غــرض آخــر.  تســتطيع المجموعــة اســتخدام البن

يتــم إثبــات اإليــرادات مــن إنشــاء تلــك البنــود بمــرور الوقــت بطريقــة المخرجــات، حيــث أن المجموعــة تفــي بالمعاييــر 
الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )15( »اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء«. تعتبــر اإلدارة 
أن طريقــة المدخــالت هــذه مناســبة لقيــاس مســتوى اإلنجــاز إلــى أن يتــم الوفــاء الكامــل بالتزامــات األداء وفقــا للمعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )15( “اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء”.

تشــتمل موجــودات العقــود علــى قيمــة العمــل المنجــز بالزيــادة عــن مبلــغ الفاتــورة كمــا فــي نهايــة الفتــرة. تشــتمل 
مطلوبــات العقــود، باإلضافــة إلــى الدفعــات المقدمــة مــن العمــالء، علــى المبلــغ الزائــد المفوتــر علــى قيمــة العمــل 

ــرة. المنجــز فــي نهايــة الفت

8-2 التكاليف والمصاريف

)1( تكاليف اإليرادات

يتــم تصنيــف التكاليــف المتكبــدة خــالل الســنة إلنتــاج المخــزون المبــاع وتقديــم الخدمــات وتنفيــذ العقــود التــي تتضمــن 
تكلفــة اإلنتــاج المباشــرة وغيــر المباشــرة، بمــا فــي ذلــك العمالــة المباشــرة والمــواد المباشــرة واالســتهالك والنفقــات 

غيــر المباشــرة كتكلفــة اإليــرادات.

)2( مصاريف بيع وتوزيع

تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المتكبدة لتوزيع وبيع منتجات المجموعة.

)3( مصاريف عمومية وإدارية

ــع  ــع والتوزي ــة علــى التكاليــف التــي ال تكــون بالضــرورة جــزءًا مــن مصاريــف البي ــة واإلداري تشــتمل المصاريــف العمومي
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أو تكلفــة اإليــرادات أو مصاريــف التمويــل أو مصاريــف الــزكاة وضريبــة الدخــل. تــوزع هــذه التكاليــف بيــن المصاريــف 
العموميــة واإلداريــة ومصاريــف البيــع والتوزيــع وتكاليــف البيــع، إن لــزم األمــر، بطريقــة منتظمــة.

9-2 منافع الموظفين

تقــوم المجموعــة بإثبــات االلتــزام عندمــا يقــدم الموظــف خدمــة مقابــل منافــع الموظفيــن ليتــم ســدادها فــي المســتقبل 
ومصــروف حيــث تســتهلك المجموعــة المنافــع االقتصاديــة الناتجــة عــن الخدمــة المقدمــة مــن الموظــف مقابــل منافــع 
الموظفيــن. تتكــون منافــع الموظفيــن مــن منافــع موظفيــن قصيــرة األجــل ومنافــع نهايــة الخدمــة ومنافــع الموظفيــن 

طويلــة األجــل األخــرى ومنافــع نهايــة الخدمــة.

منافع الموظفين قصيرة األجل

يتــم إثبــات وقيــاس االلتــزام عــن المزايــا المتعلقــة باألجــور والرواتــب واالجــازات الســنوية واإلجــازات المرضيــة فــي القتــرة 
التــي يتــم فيهــا تقييــم الخدمــة علــى المبالــغ غيــر المخصومــة مــن المنافــع المتوقــع دفعهــا مقابــل تلــك الخدمــات. ويتــم 

قيــد األلتــزام بالمبلــغ المخصــوم للمنافــع المتوقــع دفعهــا مقابــل تلــك الخدمــات. 

إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
يتــم تحديــد مخصــص تعويضــات نهايــة الخدمــة باســتخدام طريقــة وحــدة اإلئتمــان المتوقعــة، مــع إجــراء التقييمــات 
االكتواريــة بنهايــة كل فتــرة تقريــر. يتــم إثبــات عمليــات إعــادة القيــاس التــي تتألــف مــن األربــاح والخســائر االكتواريــة فــورا 
فــي قائمــة المركــز المالــي مــع إثبــات مخصــص أو قيــد دائــن فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي الفتــرة التــي تحــدث فيهــا. 
تثبــت عمليــات إعــادة القيــاس المثبتــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــورا فــي األربــاح المبقــاة وال يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى 
أربــاح أو خســائر الفتــرات الالحقــة. تثبــت التغيــرات فــي القيمــة الحاليــة اللتــزام المنافــع المحــددة الناتجــة عــن تعديــالت أو 
تقليصــات الخطــة فــورا فــي الربــح أو الخســارة كتكاليــف خدمــة ســابقة. يتــم احتســاب الفائــدة بتطبيــق معــدل الخصــم فــي 

بدايــة الفتــرة علــى صافــي التــزام أو أصــل المنافــع المحــددة. تصنــف تكاليــف المنافــع المحــددة كاآلتــي: 

تكاليــف الخدمــات )التــي تشــمل تكاليــف الخدمــة الحاليــة وتكاليــف الخدمــة الســابقة واألربــاح والخســائر مــن  		
والتســوية(.  التقليــص  عمليــات 

مصروفات الفوائد؛ و 		
إعادة القياس 		

تقدم المجموعة أول عنصرين من تكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في البنود ذات الصلة.

منافع التقاعد

يتــم قيــد الدفعــات إلــى تتــم لخطــط المســاهمات المحــددة الممولــة المتعلقــة بالموظفيــن الســعوديين كمصــروف عنــد 
اســتحقاقها.

10-2 تكاليف االقتراض 

إن تكاليــف االقتــراض المنســوبة مباشــرة إلــى اقتنــاء أو إنشــاء أو إنتــاج الموجــودات المؤهلــة، التــي هــي موجــودات 
تســتغرق بالضــرورة فتــرة زمنيــة طويلــة لتصبــح جاهــزة للغــرض منهــا باالســتخدام أو البيــع، تضــاف إلــى تكلفــة تلــك 

الموجــودات، إلــى أن تصبــح الموجــودات جاهــزة بشــكل جوهــري لالســتخدام أو للبيــع.

يتــم خصــم اإليــرادات االســتثمارية المحققــة فــي االســتثمار المؤقــت مــن اقتراضــات محــددة تأخــر إنفاقهــا علــى 
للرســملة. المؤهلــة  االقتــراض  تكاليــف  مــن  المؤهلــة  الموجــودات 

يتم تحميل كافة تكاليف االقتراضات األخرى على الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

11-2 الزكاة والضرائب

الزكاة وضريبة الدخل  )1(

الشركات ذات المساهمين السعوديين

تخضــع المجموعــة للــزكاة وفقــًا ألنظمــة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك )»الهيئــة«(. يتــم تقديــر مخصــص الــزكاة للشــركة 
والــزكاة المتعلقــة بالشــركات التابعــة المملوكــة بالكامــل للمجموعــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر وتحمــل علــى قائمــة الربــح 
أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. يتــم احتســاب الفــروق، إن وجــدت، عنــد االنتهــاء مــن الروبــوط النهائيــة عنــد 

تحديــد هــذه المبالــغ.

الشركات المختلطة والتي تحتوي على مساهمين أجانب

تخضــع الشــركات التابعــة التــي تــم تأسيســها فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــع مســاهمين أجانــب للــزكاة لمســاهميها 
الســعوديين وضريبــة الدخــل للمســاهمين األجانــب وفًقــا للوائــح هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك. يتــم تحميــل مخصــص 
الــزكاة وضريبــة الدخــل للشــركات المختلطــة علــى قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. يتــم احتســاب 

الفــروق، إن وجــدت، عنــد االنتهــاء مــن الربــوط النهائيــة عنــد تحديــد هــذه المبالــغ.

يتــم تحديــد ضريبــة الدخــل للمنشــآت األجنبيــة وفًقــا للوائــح ضريبــة الدخــل ذات الصلــة فــي بلــدان التأســيس. يتــم تســجيل 
التعديــالت الناتجــة مــن ربــط ضريبــة الدخــل األجنبــي النهائــي فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا إجــراء مثــل هــذه الربــوط.

يتــم تضميــن الــزكاة وضريبــة الدخــل المتعلقــة بحقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة فــي بعــض الشــركات التابعــة فــي حصتهــم 
مــن حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

ــح أو الخســارة  ــرف بهــا فــي قائمــة الرب ــة المعت ــة المؤجل ــة والضريب ــة الحالي ــة كاًل مــن الضريب يتضمــن مصــروف الضريب
والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. إن مصــروف الضريبــة الوفــر الضريبــي للفتــرة هــو الضريبــة المســتحقة علــى الدخــل 
الخاضــع للضريبــة للفتــرة الحاليــة بنــاًء علــى معــدل ضريبــة الدخــل المعمــول بــه لــكل منطقــة بعــد تعديلهــا بالتغييــرات فــي 

موجــودات ومطلوبــات الضرائــب المؤجلــة المنســوبة إلــى الفــروق المؤقتــة والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة.

يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل الحاليــة علــى أســاس األنظمــة الضريبيــة التــي تــم ســنها أو التــي تــم ســنها بشــكل جوهــري 
فــي نهايــة فتــرة التقريــر فــي البلــدان التــي تعمــل فيهــا الشــركة والشــركات التابعــة لهــا والشــركات الزميلــة وتولــد 
دخــاًل خاضًعــا للضريبــة. تقــوم اإلدارة بشــكل دوري بتقييــم المواقــف التــي يتــم اتخاذهــا فــي اإلقــرارات الضريبيــة فيمــا 
يتعلــق بالحــاالت التــي تخضــع فيهــا اللوائــح الضريبيــة المعمــول بهــا للتفســيرات. تقــوم اإلدارة بعمــل المخصصــات عنــد 

االقتضــاء علــى أســاس المبالــغ المتوقــع دفعهــا للســلطات الضريبيــة.

يتضمــن مصــروف الضريبــة، إن وجــد، الضريبــة الحاليــة والضريبــة المؤجلــة، إن وجــدت، المعتــرف بهــا فــي قائمــة الربــح 
أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

تعتمــد الضريبــة الحاليــة المســتحقة علــى الربــح الخاضــع للضريبــة للســنة. يختلــف الربــح الخاضــع للضريبــة عــن صافــي 
الربــح كمــا هــو مذكــور فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة ألنــه يســتثني بنــود الدخــل أو 
ــة أو  ــر الخاضعــة للضريب ــود غي ــك البن ــة أو المخصومــة فــي ســنوات أخــرى ويســتبعد كذل ــف الخاضعــة للضريب المصاري
القابلــة للخصــم. يتــم احتســاب التــزام المجموعــة للضرائــب الحاليــة باســتخدام معــدالت الضرائــب التــي تــم ســنها أو 

ــة. ــم المالي ــخ القوائ ــى تاري ســنها بشــكل جوهــري حت

يتــم االعتــراف بالضريبــة المؤجلــة فيمــا يتعلــق بالفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات ألغــراض 
التقاريــر الماليــة ومبالــغ الضرائــب المســتخدمة ألغــراض الضرائــب. يتــم االعتــراف عموًمــا بمطلوبــات الضرائــب المؤجلــة 
لجميــع الفــروق المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة ويتــم االعتــراف بموجــودات الضرائــب المؤجلــة إلــى الحــد الــذي يحتمــل 
معــه توفــر أربــاح ضريبيــة مســتقبلية يمكــن مقابلهــا اســتخدام الفــروق المؤقتــة القابلــة للخصــم. ال يتــم االعتــراف بهــذه 
الموجــودات والمطلوبــات إذا نشــأت الفــروق المؤقتــة مــن االعتــراف األولــي بالشــهرة أو األصــل أو االلتــزام فــي 

المعاملــة )بخــالف دمــج األعمــال( التــي ال تؤثــر علــى الربــح الخاضــع للضريبــة وال الربــح المحاســبي.

يتــم االعتــراف بمطلوبــات الضرائــب المؤجلــة للفــروق المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة الناشــئة عــن االســتثمارات فــي 
الشــركات التابعــة والترتيبــات المشــتركة والشــركات الزميلــة باســتثناء الحــاالت التــي تكــون فيهــا المجموعــة قــادرة علــى 

ــم فــي عكــس الفــرق المؤقــت ومــن المحتمــل أال ينعكــس الفــرق المؤقــت فــي المســتقبل المنظــور. التحك

تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ كل تقريــر ويتــم تعديلهــا إلــى الحــد الــذي لــم يعــد 
مــن المحتمــل توفــر ربــح ضريبــي مســتقبلي كاٍف للســماح باســترداد كل أو جــزء مــن األصــل.

يتــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة علــى أســاس معــدالت الضريبــة المتوقــع تطبيقهــا فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تســوية 
االلتــزام أو تحقــق األصــل، بنــاًء علــى القوانيــن التــي تــم ســنها أو ســنها بشــكل جوهــري حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة. 
يتــم تحميــل الضريبــة المؤجلــة أو قيدهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة، إال عندمــا تتعلــق 
ببنــود محملــة أو مضافــة مباشــرة إلــى حقــوق الملكيــة، وفــي هــذه الحالــة يتــم أيًضــا نقــل الضريبــة المؤجلــة مباشــرًة 

إلــى حقــوق الملكيــة.

ضريبة االستقطاع  )2(

تقــوم الشــركة والشــركات التابعــة باســتقطاع ضرائــب عــن معامــالت محــددة مــع أطــراف غيــر مقيمــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، بمــا فيهــا تســديدات توزيعــات أربــاح إلــى الشــركاء، كمــا يتطلــب نظــام ضريبــة الدخــل الســعودي.
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ضريبة القيمة المضافة  )3(

يتم إثبات المصاريف والموجودات بالصافي من ضريبة القيمة المضافة، باستثناء ما يلي:

عندمــا ال يتــم اســترداد ضريبـــة القيمــة المضافــة مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل والمدفوعــة لشــراء موجــودات  		
أو خدمــات، عندهــا، يتــم االعتــراف بضـــريبة القيمــة المضافــة كجــزء مــن تكلفــة اقتنــاء األصــل أو ضمــن المصاريــف، 

حســب مقتضــى الحــال.

ــريبة القيمــة المضافــة المشــمول؛ ان صافــي قيمــة  ــة بقيمــة ضـ ــة والذمــم الدائن ــد الذمــم المدين ــم قي عندمــا يت 		
ضـــريبة القيمــة المضافــة المســتردة مــن، أو المســتحقة للســلطة الضريبيــة تكــون مشــمولة كجــزء مــن الذمــم 

المدينــة أو الذمــم الدائنــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.

12-2 ممتلكات ومصنع ومعدات

تظهــر الممتلــكات والمصنــع والمعــدات باســتثناء األرض واألعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة ناقصــًا االســتهالك 
المتراكــم والخســائر المتراكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة. وتظهــر األرض واألعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة 

ناقصــًا االنخفــاض فــي القيمــة.

ــف الالحقــة ضمــن  ــدرج التكالي ــى البنــود. ت ــى االســتحواذ عل ــدة مباشــرة إل ــف العائ ــة المصاري تتضمــن التكلفــة التاريخي
القيمــة الدفتريــة لألصــل أو يتــم إثباتهــا كأصــل منفصــل، حســب الضــرورة، عندمــا يكــون مــن المحتمــل أن تتدفــق إلــى 

المجموعــة منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مرتبطــة بالبنــد ويكــون باإلمــكان قيــاس تكلفــة هــذا البنــد بشــكٍل موثــوق.

يتــم إثبــات االســتهالك مــن أجــل شــطب تكلفــة الموجــودات مخصوًمــا منها قيمهــا المتبقية على مدى أعمارهــا اإلنتاجية، 
باســتخدام طريقــة القســط الثابــت. يتــم فحــص األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة، والقيــم المتبقيــة وطريقــة االســتهالك فــي 

نهايــة كل فتــرة تقريــر، مــع تأثيــر أي تغييــرات يتــم المحاســبة عنهــا علــى أســاس مســتقبلي.

تطبق المجموعة نسب االستهالك السنوية التالية على ممتلكاتها ومصانعها ومعداتها:

3٪ إلى 20٪مباني وتحسينات على عقار مستأجر

5٪ إلى 25٪مصنع وآالت

20٪ إلى 25٪سيارات

20٪ إلى 25٪أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

20٪ إلى 33.3٪أدوات

األرض واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال يتم استهالكها. 

يتــم إلغــاء إثبــات بنــد الممتلــكات والمصنــع والمعــدات عنــد اإلســتبعاد أو عندمــا يتوقــع تدفق منافع اقتصادية مســتقبلية 
مــن مواصلــة اســتخدام األصــل يتــم تحديــد أي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن بيــع أو إســتبعاد بنــد مــن بنــود الممتلــكات 
والمصنــع والمعــدات علــى أنهــا الفــرق بيــن صافــي متحصــالت المبيعــات والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويتــم إثباتهــا فــي 

الربــح أو الخســارة.

13-2 عقود اإليجار

يتــم إثبــات عقــود اإليجــار باعتبارهــا أصــول حــق اإلســتخدام وباعتبارهــا مطلوبــات مقابلــة فــي تاريــخ إتاحــة األصــل المؤجــر 
لالســتخدام مــن قبــل المجموعــة. كمــا يتــم مبدئيــًا قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الناشــئة عــن عقــد إيجــار علــى أســاس 

القيمــة الحاليــة. 

1( إلتزامات عقود اإليجار

ــا بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا فــي تاريــخ البــدء،  يتــم قيــاس إلتزامــات عقــود اإليجــار مبدئًي
مخصومــة باســتخدام المعــدل الضمنــي فــي عقــد اإليجــار. إذا كان هــذا المعــدل ال يمكــن تحديــده بســهولة، عندهــا 

تســتخدم المجموعــة معــدل االقتــراض اإلضافــي.

تتكون مدفوعات اإليجار المتضمنة في قياس إلتزامات عقود اإليجار مما يلي:
مدفوعات اإليجار الثابتة )بما في ذلك بشكل رئيسي المدفوعات الثابتة( ناقصًا أي حوافز إيجار.  		

مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل وتقــاس مبدئًيــا باســتخدام المؤشــر أو المعــدل كمــا  		
فــي تاريــخ البــدء. 

المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.  		

سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات، و  		

مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء العقد.  		

ــا  تعــرض المطلوبــات اإليجاريــة كبنــد مســتقل فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة. تقــاس المطلوبــات اإليجاريــة الحًق
بزيــادة القيمــة الدفتريــة لتعكــس الفائــدة علــى التــزام اإليجــار )باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة( وخفــض القيمــة 

الدفتريــة لتعكــس مدفوعــات اإليجــار.
تقوم المجموعة بإعادة قياس المطلوبات اإليجارية )وتقوم بتعديل مقابل أصول حق اإلستخدام ذي الصلة( عندما:

ــزام  ــة يتــم إعــادة قيــاس الت ــار الشــراء، وفــي هــذه الحال ــر فــي تقييــم ممارســة خي ــر مــدة اإليجــار أو يحــدث تغيي تتغي 		
االيجــار عــن طريــق خصــم مدفوعــات اإليجــار المعدلــة باســتخدام معــدل الخصــم المعــدل.

تتغيــر مدفوعــات اإليجــار بســبب التغييــرات فــي مؤشــر أو معــدل أو تغييــر فــي المدفوعــات المتوقعــة بموجــب قيمــة  		
متبقيــة مضمونــة، وفــي هــذه الحالــة يتــم إعــادة قيــاس المطلوبــات اإليجاريــة عــن طريــق خصــم مدفوعــات اإليجــار 
المعدلــة باســتخدام معــدل الخصــم األولــي )مــا لــم تتغيــر مدفوعــات اإليجــار بســبب تغييــر فــي ســعر الفائــدة العائــم، 

وفــي هــذه الحالــة يتــم اســتخدام معــدل الخصــم المعــدل(.

يتــم تعديــل عقــد اإليجــار، وال يتــم المحاســبة عــن تعديــل عقــد اإليجــار كعقــد إيجــار منفصــل، وفــي هــذه الحالــة يتــم  		
ــة باســتخدام معــدالت الخصــم. ــق خصــم مدفوعــات اإليجــار المعدل ــة عــن طري ــات اإليجاري ــاس المطلوب ــادة قي إع

لم تقم المجموعة بأي تعديل من تلك التعديالت خالل الفترات المعروضة.

2( أصول حق اإلستخدام

يتم قياس أصول حق اإلستخدام مبدئيًا بالتكلفة التي تتضمن التالي: 

مبلغ القياس المبدئي للمطلوبات االيجارية.  -

أي مدفوعات إيجار يتم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة.   -

أي تكاليف مباشرة مبدئية.   -

تكاليف الترميم.  -

ال يتــم تضميــن ودائــع الضمــان القابلــة لالســترداد فــي القيــاس المبدئــي ألصــول حــق اإلســتخدام. ومــع ذلــك، فــإن 
الفــرق بيــن القيمــة االســمية لودائــع الضمــان القابلــة لالســترداد وقيمتهــا العادلــة فــي بدايــة عقــد اإليجــار يمثــل دفعــة 
إيجــار إضافيــة مدفوعــة مقدمــًا وعليــه تضــاف إلــى القيمــة الدفتريــة المبدئيــة ألصــول حــق اإلســتخدام ويتــم إضافتهــا 
إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة علــى مــدى فتــرة اإليجــار كجــزء مــن اســتهالك ذلــك األصــل.  

يتــم اســتهالك أصــول حــق اإلســتخدام علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل ومــدة اإليجــار علــى أســاس القســط الثابــت، 
أيهمــا أقصــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم تخفيــض أصــل حــق االســتخدام بشــكل دوري مــن خــالل خســائر االنخفــاض فــي 

القيمــة، إن وجــدت، ويتــم تعديلهــا مقابــل بعــض عمليــات إعــادة القيــاس إللتزامــات عقــود اإليجــار.

تعرض أصول حق اإلستخدام كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحدة.
مدة عقد اإليجار

عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار، تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تشــكل حافــًزا اقتصادًيــا لممارســة 
خيــار التمديــد، أو عــدم ممارســة خيــار اإلنهــاء. تتوفــر خيــارات التمديــد فــي مــدة عقــد اإليجــار فقــط إذا كان عقــد اإليجــار 
مؤكــًدا إلــى حــد مــا )أو لــم يتــم إنهــاؤه(. تتــم مراجعــة تقييــم مــدة عقــد اإليجــار فــي حالــة حــدوث حــدث جوهــري أو تغييــر 

جوهــري فــي الظــروف التــي تؤثــر علــى هــذا التقييــم والتــي تكــون ضمــن ســيطرة المســتأجر.
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عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة

يتــم إثبــات المدفوعــات المرتبطــة بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وإيجــارات الموجــودات منخفضــة القيمــة علــى أســاس 
القســط الثابــت كمصــروف فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل 
هــي عقــود إيجــار ذات فتــرة إيجــار مدتهــا 12 شــهرًا أو أقــل. وتشــمل الموجــودات منخفضــة القيمــة معــدات تكنولوجيــا 

المعلومــات والقطــع الصغيــرة مــن معــدات المكاتــب واألثــاث. 

14-2 موجودات غير ملموسة أخرى

يتــم إدراج الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحــددة التــي يتــم الحصــول عليها بشــكل منفصــل بالتكلفة 
مطروًحــا منهــا اإلطفــاء المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة، إن وجــدت. إن تكلفــة الموجــودات غيــر الملموســة 
المســتحوذ عليهــا فــي تجميــع األعمــال هــي قيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ نفــاذ تجميــع األعمــال. يتــم إثبــات اإلطفــاء علــى 
أســاس القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة. يتــم فحــص العمــر اإلنتاجــي المقــدر وطريقــة اإلطفــاء 
فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، مــع احتســاب أي تأثيــر أليــة تغيــرات فــي التقديــرات علــى أســاس مســتقبلي. إن الموجــودات 
غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة التــي يتــم االســتحواذ عليهــا بشــكل منفصــل ال يتــم اطفاءهــا ولكــن 

تقييــم ســنويًا لالنخفــاض فــي القيمــة وتــدرج بالتكلفــة ناقًصــا خســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة، إن وجــدت.

تطبق المجموعة معدالت اإلطفاء السنوية التالية على موجوداتها غير الملموسة:

النسبة المئوية )٪( 

20٪ برمجيات

20٪ إلى 29٪عالقات العمالء

20٪ االسم التجاري

يتــم إلغــاء إثبــات أصــل غيــر ملمــوس عنــد اإلســتبعاد أو عندمــا ال يتوقــع تدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن مواصلــة 
اســتخدامه. يتــم إثبــات األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن إلغــاء إثبــات األصــل غيــر الملمــوس، المقاســة علــى أنهــا الفــرق بيــن 

صافــي متحصــالت اإلســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل، فــي الربــح أو الخســارة عنــد إلغــاء إثبــات األصــل.

15-2 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقــوم المجموعــة فــي نهايــة فتــرة كل تقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى احتمــال هبــوط قيمــة الموجــودات غيــر 
المالية.

يتــم اختبــار الموجــودات غيــر الماليــة، باســتثناء الشــهرة إن وجــدت، لتحــري الهبــوط فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو 
التغيــرات فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد تكــون غيــر قابلــة لالســترداد. ويتــم اختبــار الشــهرة، إن وجــدت، لتحــري 
الهبــوط فــي القيمــة ســنوًيا. لغــرض قيــاس القيــم القابلــة لالســترداد، يتــم تجميــع الموجــودات علــى أدنــى مســتوى لهــا 
بحيــث تتواجــد تدفقــات نقديــة منفصلــة ومحــددة )وحــدات مــدرة للنقــد(. تتمثــل القيمــة القابلــة لالســترداد فــي القيمــة 
األعلــى مــن كل مــن القيمــة العادلــة لألصــل ناقصــا تكاليــف اإلســتبعاد والقيمــة مــن االســتخدام )والتــي تمثــل القيمــة 
ــى النحــو المحــدد مــن  ــد النقــد عل ــة أو وحــدة تولي ــة المســتقبلية المتوقعــة لألصــل ذي الصل ــة للتدفقــات النقدي الحالي
قبــل اإلدارة(. عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد قيمتهــا القابلــة لالســترداد، يعتبــر األصــل 
أنــه تعــرض للهبــوط فــي القيمــة ويتــم تخفيضــه لقيمتــه القابلــة لالســترداد. يتــم إدراج خســارة الهبــوط فــي القيمــة فــي 

قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة فــي الفتــرة التــي حدثــت فيهــا.

تقــوم المجموعــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن خســارة الهبــوط فــي القيمــة 
المدرجــة فــي الفتــرات الســابقة ألصــل مــا بخــالف الشــهرة، إن وجــدت، لــم تعــد موجــودة أو انخفضــت قيمتهــا. وال يتــم 
عكــس خســارة هبــوط القيمــة المدرجــة ســابًقا إال إذا كان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة 
لالســترداد لألصــل منــذ إدراج آخــر خســارة هبــوط فــي القيمــة. ويتــم إدراج هــذا العكــس فــي قائمــة الربــح أو الخســارة 

والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. ال يتــم عكــس قيــد خســائر الهبــوط فــي قيمــة الشــهرة، إن وجــدت.

16-2 المخزون وقطع الغيار

يظهــر المخــزون بالتكلفــة وصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. يمثــل صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق ســعر البيــع 
المقــدر للمخــزون ناقًصــا تكاليــف اإلكمــال المقــدرة وتكاليــف البيــع الالزمــة.

تحــدد تكلفــة المــواد الخــام وبنــود المخــزون علــى أســاس طريقــة المتوســط المرجــح. تكلفــة البضاعــة فــي الطريــق يتــم 

تحديدهــا عــن طريــق قيمــة الفاتــورة باإلضافــة إلــى أي مصاريــف مضافــة أخــرى قــد تطــرأ للحصــول علــى المخــزون حتــى 
وصولــه إلــى المخــزن فــي تاريــخ القوائــم الماليــة. يتــم تحديــد تكلفــة االعمــال قيــد التنفيــذ والبضاعــة الجاهــزة علــى 
أســاس متوســط التكلفــة. والتــي تتضمــن بشــكل عــام تخصيــص مــن تكاليــف العمالــة والتكاليــف الصناعيــة غيــر المباشــرة.

ــاًل لالســتهالك بســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا،  ــا قاب ــر مخزوًن ــار التــي تعتب ــم قطــع الغي ــم تقيي يت
أيهمــا أقــل. يتــم تحديــد التكلفــة علــى أســاس طريقــة المتوســط المرجــح للتكلفــة. يتــم تقديــر مخصــص البنــود المتقادمــة 
وبطيئــة الحركــة، إن وجــدت، فــي تاريــخ كل تقريــر. صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا هــو »ســعر البيــع المقــدر« ناقًصــا 

»المصاريــف البيعيــة«.

تمثــل قطــع الغيــار العناصــر التــي قــد تــؤدي إلــى نفقــات رأســمالية ثابتــة ولكــن ال يمكــن تمييزهــا. ومــن ثــم يتــم تصنيفهــا 
ضمــن قطــع الغيــار كأصــول متداولــة. 

17-2 األدوات المالية

اإلثبات المبدئي والقياس لألدوات المالية )أ( 

تقــوم المجموعــة بإثبــات الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــا عندمــا تصبــح طرفــا فــي الشــروط التعاقديــة لــألدوات 
المالية. 

يتــم إجــراء القيــاس المبدئــي للذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تحتــوي علــى مكونــات تمويــل هامــة، بســعر المعاملــة وهــو 
مبلــغ المقابــل الــذي تتوقــع اإلدارة الحصــول عليــه مقابــل نقــل البضائــع أو الخدمــات المتفــق عليهــا إلــى العميــل، بعــد 

إســتبعاد المبالــغ المحصلــة نيابــة عــن الغيــر.

باســتثناء الذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تحتــوي علــى مكونــات تمويــل هامــة، يتــم إجــراء القيــاس المبدئــي لــألدوات 
إلــى اقتنــاء أو إصــدار الموجــودات أو  العائــدة مباشــرة  زائــدا أو ناقصــا تكاليــف المعاملــة  العادلــة  بالقيمــة  الماليــة 
المطلوبــات الماليــة، وذلــك فــي حالــة الموجــودات أو المطلوبــات الماليــة غيــر المثبتــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 
أو الخســارة. ويتــم إثبــات تكاليــف المعاملــة للموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة 

ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.  كمصــروف فــي قائمــة الرب

تقييم نموذج العمل

ــه باألصــل علــی مســتوى المحفظــة ألن هــذا  ــذي يحتفــظ في ــم هــدف نمــوذج األعمــال ال تقــوم المجموعــة بإجــراء تقيي
يعکــس علــی أفضــل وجــه طريقــة إدارة األعمــال وتقديــم المعلومــات إلــی اإلدارة. تشــمل المعلومــات التــي يتــم النظــر 

فيهــا: 

السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وآليــة عمــل تلــك السياســات مــن الناحيــة العملية. وعلى وجــه الخصوص،  		
لمعرفــة مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى كســب إيــرادات الفوائــد التعاقديــة أو االحتفــاظ بســجل تســعير 
محــدد للفائــدة أو مطابقــة مــدة الموجــودات الماليــة مــع مــدة المطلوبــات التــي تمــول تلــك الموجــودات أو تحقيــق 

التدفقــات النقديــة مــن خــالل بيــع الموجــودات؛

كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بهذا الشأن إلى إدارة المجموعة؛ 		

المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال )والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال هــذا)  		
المخاطــر؛ هــذه  إدارة  وكيفيــة 

كيفيــة تعويــض مديــري األعمــال – علــى ســبيل المثــال؛ مــا إذا كانــت التعويضــات ترتكــز علــى القيمــة العادلــة  			
و تحصيلهــا؛  تــم  التــي  التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات  أو  إدارتهــا  تتــم  التــي  للموجــودات 

عــدد صفقــات وحجــم وتوقيــت المبيعــات فــي فتــرات ســابقة، وأســباب هــذه المبيعــات وتوقعاتهــا بشــأن نشــاط  		
المبيعــات فــي المســتقبل. ومــع ذلــك، ال يتــم النظــر فــي المعلومــات المتعلقــة بنشــاط المبيعــات بشــكل منفصــل 
بــل اعتبارهــا جــزءًا مــن تقييــم شــامل لكيفيــة تحقيــق الهــدف المعلــن للمجموعــة إلدارة الموجــودات الماليــة وكيفيــة 

تحقيــق التدفقــات النقديــة.

ــة  ــة » أو »حال ــم نمــوذج العمــل علــى تصــورات متوقعــة بشــكل معقــول دون وضــع تصــورات “أســوأ حال يعتمــد تقيي
الضغــط« فــي االعتبــار. إذا تــم تحقــق التدفقــات النقديــة بعــد االعتــراف األولــي بشــكل مختلــف عــن توقعــات الشــركة، 
فــإن الشــركة ال تغيــر تصنيــف الموجــودات الماليــة المتبقيــة المحتفــظ بهــا ضمــن ذلــك النمــوذج لالعمال، ولكنها تســتخدم 

هــذه المعلومــات للمضــي قدمــا عنــد تقييــم األصــل المالــي المكــون حديًثــا أو المشــترى حديًثــا.
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)ب( الموجودات المالية - التصنيف والقياس الالحق 

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة الحقــا بالتكلفــة المســتنفدة أو القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر أو القيمــة 
العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. هنــاك معيــاران يســتخدمان لتحديــد كيفيــة تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة. 

)أ( نموذج األعمال الُمطبق من قبل المجموعة في إدارة الموجودات المالية. 

)ب( خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.

حــدد موظفــو اإلدارة العليــا أن الموجــودات الماليــة للمجموعــة محتفــظ بهــا فــي نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى االحتفــاظ 
بالموجــودات الماليــة مــن أجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة.

ــؤدي، فــي  ــة ت ــة للموجــودات المالي ــت الشــروط التعاقدي ــة بالتكلفــة المســتنفدة إذا كان ــاس الموجــودات المالي ــم قي يت
مواعيــد محــددة، إلــى تدفقــات نقديــة تشــكل فقــط دفعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة المســتحقة علــى المبلــغ األصلــي 

القائــم. وخالفــًا لذلــك، يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. 

يتــم قيــاس االســتثمارات فــي أداوت حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة، ولــم تختــر المجموعــة عــرض التغيــرات الالحقــة 
فــي القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات فــي أداوت حقــوق الملكيــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.

يتــم إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة فقــط بيــن فئــات القيــاس، فقــط عند تغير نمــوذج األعمال إلدارة تلــك الموجودات 
للمجموعــة، والــذي مــن المتوقــع أن يكــون غير محتمل. 

تقــوم المجموعــة بإلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة عندمــا تنتهــي الحقــوق فــي التدفقــات النقديــة مــن األصــل 
المالــي أو عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل جميــع المخاطــر والمكافــآت المرتبطــة باألصــل المالــي وال تحتفــظ بالســيطرة 

علــى األصــل المالــي.

هبوط قيمة الموجودات المالية )ج( 

تقــوم المجموعــة بتقييــم خســائر اإلئتمــان المتوقعــة المرتبطــة بموجوداتهــا المدرجــة بالتكلفــة المســتنفدة علــى أســاس 
مســتقبلي. 

بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )9(، تقــوم المجموعــة بتطبيــق طريقــة مبســطة للذمــم المدينــة التجاريــة 
وموجــودات العقــود. تســتخدم المجموعــة مصفوفــة مخصصــات فــي حســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة للذمــم 
المدينــة التجاريــة لتقديــر خســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر مــن خــالل تطبيــق معــدالت مخصــص معينــة علــى 

مجموعــات أعمــار معينــة. 

)د( سياسة الشطب

ــة حــادة، وال  ــة مالي ــن يواجــه صعوب ــى أن المدي ــد وجــود معلومــات تشــير إل ــي عن تقــوم المجموعــة بشــطب أصــل مال
يوجــد أي احتمــال واقعــي الســتردادها. يجــوز مــع ذلــك أن يخضــع شــطب الموجــودات الماليــة ألنشــطة اإلنفــاذ بموجــب 
إجــراءات االســترداد الخاصــة بالمجموعــة مــع األخــذ فــي االعتبــار االستشــارة القانونيــة حســبما هــو مالئــم. يتــم إثبــات أي 

عمليــات اســترداد تتــم فــي الربــح أو الخســارة.

تثبــت المجموعــة الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة فــي الربــح أو الخســارة لجميــع األدوات الماليــة مــع 
إجــراء تعديــل مقابــل علــى قيمهــم الدفتريــة خــالل حســاب مخصــص الخســارة.

)هـ( المطلوبات المالية - التصنيف والقياس الالحق

يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة الحقــًا بالتكلفــة المســتنفدة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. إن معــدل الفائــدة 
الفعلــي هــو المعــدل الــذي يتــم بــه خصــم الدفعــات النقديــة المســتقبلية علــى مــدى العمــر المتوقــع لاللتــزام المالــي، 

أو فتــرة زمنيــة أقصــر حســبما كان ذلــك مالئمــًا، وذلــك للوصــول إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد اإلثبــات المبدئــي.

تقــوم المجموعــة بإلغــاء المطلوبــات الماليــة المثبتــة )أو جــزء منهــا( مــن قائمــة المركــز المالــي الموحدة فقط عنــد إطفائها، 
أي عندمــا يتــم الوفــاء بااللتــزام المالــي المذكــور فــي العقــد أو عنــد إلغائــه أو انقضائه.

)و( النقد وما في حكمه

ألغــراض قائمــة المركــز المالــي وقائمــة التدفقــات النقديــة، يشــتمل النقــد ومــا يعادلــه علــى النقــد لــدى البنــوك وفــي 
ــة  ــخ اســتحقاق ثالث ــة إال إذا كان لهــا تواري ــي تكــون متوفــرة الســتخدام المجموع ــوك والت ــدى البن ــع ل ــدوق والودائ الصن

أشــهر أو أقــل والتــي تتعــرض لمخاطــر غيــر جوهريــة للتغيــر فــي القيمــة.

)ز( مقاصة األدوات المالية

يتــم إجــراء المقاصــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة وعــرض صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا يكــون 
ــق  ــة لتســويتها علــى أســاس صــاٍف أو تحقي ــغ المدرجــة والني ــدى المجموعــة حــق قانونــي فــي إجــراء المقاصــة للمبال ل

الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

18-2 قروض

ُتحتســب قــروض مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة، بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المتكبــدة، وتقــاس الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة. يتــم 
إثبــات أي فــرق بيــن المتحصــالت )بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة( والقيمــة المســتردة في قائمة الدخــل الموحدة على مدى 
فتــرة االقتراضــات باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم إثبــات الرســوم المدفوعــة علــى تســهيالت القــروض 
كتكاليــف معامــالت لالقتــراض إلــى الحــد الــذي يكــون عنــده مــن المحتمــل أن يتــم ســحب بعــض أو كل التســهيالت. فــي 
هــذه الحالــة، يتــم تأجيــل هــذه الرســوم حتــى يتــم ســحب هــذه التســهيالت. عندمــا ال يتوفــر دليــل بأنــه مــن المحتمــل أن 
يتــم ســحب بعــض أو كل التســهيالت، تتــم رســملة الرســوم كمصاريــف مدفوعــة مقدمــًا مقابــل خدمــات الســيولة، كمــا 

يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة التســهيل المتعلــق بهــا.

ُتســتبعد قــروض مــن قائمــة المركــز المالــي الموحــدة عنــد انقضــاء االلتــزام المحــدد فــي العقــد أو الوفــاء بــه أو إلغائــه. 
ويتــم إثبــات الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي الــذي تــم إنهــاؤه أو تحويلــه إلــى طــرف آخــر والمقابــل المدفــوع، 
بمــا فيــه الموجــودات غيــر النقديــة المحولــة أو المطلوبــات المحّملــة، فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر 

الموحــدة كإيــرادات أخــرى أو تكاليــف تمويــل.

يتــم تصنيــف االقتــراض كمطلوبــات متداولــة مــا لــم يكــن لــدى المجموعــة حــق غيــر مشــروط بتأجيــل تســوية االلتــزام لفتــرة 
ال تقــل عــن 12 شــهرا بعــد فتــرة القوائــم الماليــة.

19-2 مخصصات

يتــم إثبــات المخصصــات عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام قائــم )نظامــي أو ضمنــي( ناتــج عــن حــدث ســابق، وهنــاك 
احتمــال وجــود حاجــة للمجموعــة لتســوية االلتــزام، وإمكانيــة تقديــر مبلــغ االلتــزام بشــكل يعتمــد عليــه. 

تعــد المبالــغ المدرجــة كمخصــص هــي أفضــل تقديــر للمقابــل المــادي المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي فــي نهايــة 
فتــرة القوائــم الماليــة، مــع األخــذ باالعتبــار المخاطــر وعــدم التأكــد مــن االلتــزام. وعنــد قيــاس المخصــص باســتخدام 
التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية االلتــزام الحالــي، تعــد قيمتــه الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لهــذه التدفقــات النقديــة 
عندمــا يكــون تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــود جوهريــًا. عنــد اســتخدام الخصــم، يتــم إثبــات الزيــادة فــي المخصــص نتيجــة مــرور 

الوقــت كتكاليــف تمويــل.

عندمــا يكــون مــن المتوقــع اســترداد بعــض أو كامــل المنافــع االقتصاديــة المطلوبــة لتســوية المخصــص مــن طــرف آخــر، 
يتــم إثبــات الذمــم المدينــة كأصــل عندمــا يكــون اســتالمه مؤكــدًا افتراضيــًا وتكــون هنــاك إمكانيــة لقيــاس مبالــغ الذمــم 

المدينــة بشــكل موثــوق بــه.

ضمانات

يتــم إثبــات مخصصــات التكلفــة المتوقعــة اللتزامــات الضمــان بموجــب التشــريع المعمــول بــه لبيــع البضائــع 
فــي تاريــخ بيــع المنتجــات ذات الصلــة وفقــًا ألفضــل تقديــر لــإلدارة بشــأن النفقــات المطلوبــة لتســوية التــزام 

المجموعــة.

20-2 مطلوبات محتملة

ــة تدفــق  ــم تكــن إمكاني ــم اإلفصــاح عنهــا مــا ل ــة الموحــدة. ويت ــم المالي ــة فــي القوائ ــات المحتمل ــات المطلوب ــم إثب ال يت
ــز المالــي الموحــدة  ــة فــي قائمــة المرك ــات المحتمل ــات المطلوب ــم إثب ــدة. يت ــة بعي ــل منافــع اقتصادي المــوارد التــي تمث
ضمــن الذمــم الدائنــة التجاريــة والذمــم الدائنــة األخــرى. ال يتــم إثبــات األصــل المحتمــل فــي القوائــم الماليــة الموحــدة 

ــا.  ولكــن يتــم اإلفصــاح عنــه عندمــا يكــون تدفــق المنافــع االقتصاديــة مرجًح
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21-2 توزيعات أرباح

ــم تعــد تخضــع  ــم الموافقــة عليهــا بشــكل مناســب ول ــي ت ــة، والت ــاح المعلن ــغ توزيعــات األرب ــم عمــل مخصــص لمبال يت
لتقديــر المنشــأة، فــي أو قبــل نهايــة فتــرة القوائــم الماليــة ولكــن لــم يتــم توزيعهــا بعــد كمــا فــي نهايــة فتــرة القوائــم 
الماليــة. يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح فــي القوائــم الماليــة الموحــدة فــي الســنة التــي يتــم إعالنهــا واعتمادهــا مــن قبــل 

مســاهمي الشــركة.

22-2التقارير القطاعية

إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:

تعمــل فــي أنشــطة األعمــال التــي مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى تحقيــق إيــراد وتكبــد مصروفــات بمــا فــي ذلــك   )1
المجموعــة. مكونــات  مــن  أي  مــع  بالمعامــالت  المتعلقــة  والمصروفــات  اإليــرادات 

يقــوم مراقــب المجموعــة باســتمرار بتحليــل نتائــج عملياتهــا مــن أجــل اتخــاذ القــرارات التــي تتعلــق بتوزيــع المصــادر   )2
وتقييــم األداء.

كما يكون لها معلومات مالية متاحة بشكل منفصل.  )3

تتضمــن نتائــج القطاعــات التــي يتــم اإلبــالغ عنهــا إلــى صانــع القــرار التشــغيلي الرئيســي البنــود المنســوبة مباشــرة إلــى 
القطــاع باإلضافــة إلــى تلــك التــي يمكــن تخصيصهــا علــى أســاس معقــول. تــم عــرض تفاصيــل قطاعــات المجموعــة فــي 

اإليضــاح رقــم 21 حــول هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة.

23-2 الموجودات غير المتداولة )أو مجموعة االستبعاد( المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة

يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر المتداولــة )أو المجموعــة المســتبعدة( علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع إذا كان ســيتم اســترداد 
قيمتهــا الدفتريــة بشــكل أساســي مــن خــالل معاملــة بيــع وليــس مــن خــالل االســتخدام المســتمر ويعتبــر البيــع محتمــاًل 

بدرجــة كبيــرة. يتــم قياســها بالقيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة ناقًصــا المصاريــف البيعيــة، إن وجــدت، أيهمــا أقــل.

يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة ألي تخفيــض مبدئــي أو الحــق لألصــل )أو المجموعــة المســتبعدة( إلــى القيمــة 
العادلــة ناقًصــا تكاليــف البيــع. يتــم االعتــراف بــأي أربــاح ألي زيــادات الحقــة فــي القيمــة العادلــة ناقًصــا تكاليــف بيــع األصــل 
)أو المجموعــة المســتبعدة(، ولكــن ال يزيــد عــن أي خســارة انخفــاض متراكمــة معتــرف بهــا ســابًقا. يتــم االعتــراف باألربــاح 
أو الخســائر التــي لــم يتــم االعتــراف بهــا مســبًقا فــي تاريــخ بيــع األصــل غيــر المتــداول )أو المجموعــة المســتبعدة( فــي 

تاريــخ اإلســتبعاد.

ال يتم استهالك أو إطفاء الموجودات غير المتداولة )بما في ذلك تلك التي تشكل جزًءا من مجموعة اإلستبعاد( 
بينما يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع. يستمر االعتراف بالفوائد والمصاريف األخرى المنسوبة إلى مطلوبات 

المجموعة المستبعدة والمصنفة كمحتفظ بها للبيع.

يتــم عــرض الموجــودات غيــر المتداولــة المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع وموجــودات المجموعــة المســتبعدة المصنفــة 
كمحتفــظ بهــا للبيــع بشــكل منفصــل عــن الموجــودات األخــرى فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة. يتــم عــرض مطلوبــات 
المجموعــة المســتبعدة المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع بشــكل منفصــل عــن المطلوبــات األخــرى فــي قائمــة المركــز المالــي 

الموحــدة.

العمليــة المتوقفــة هــي أحــد مكونــات المنشــأة التــي تــم إســتبعادها أو المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع والتــي تمثــل خــط 
أعمــال رئيســي منفصــل أو منطقــة جغرافيــة للعمليــات، وهــي جــزء مــن خطــة منســقة واحــدة لإلســتبعاد مــن هــذا البنــد 
النشــاط تجــاري أو منطقــة العمليــات، أو شــركة تابعــة تــم شــراؤها حصرًيــا بهــدف إعــادة بيعهــا. يتــم عــرض نتائــج العمليــات 

غيــر المســتمرة بشــكل منفصــل فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة  .3  

1-3 المعايير الجديدة والتعديات على المعايير والتفسيرات

التعديالت

يســري عــدد مــن التعديــالت الجديــدة علــى المعاييــر، الموضحــة أدنــاه، خــالل العــام الحالــي ولكــن ليــس لهــا تأثيــر جوهــري 
علــى القوائــم الماليــة للمجموعــة، باســتثناء مــا هــو مشــار إليــه أدنــاه.

التعديات الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتبارًا من عام 2021م

الوصفالتعديات على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء 
ملخص للتعدياتمن أو بعد تاريخ

للتقريــر  الدولــي  المعيــار 
ومعيــار   )9( رقــم  المالــي 
رقــم  الدولــي  المحاســبة 
الدولــي  والمعيــار   )39(
 )4( رقــم  المالــي  للتقريــر 
للتقريــر  الدولــي  والمعيــار 

)16( رقــم  المالــي 

تعديــالت علــى معــدل 
 – المعيــاري  الفائــدة 

2 المرحلــة 
1 يناير 2021م

تعــدل هــذه التعديــالت متطلبــات محــددة عــن محاســبة 
التحــوط للســماح بمواصلــة محاســبة التحــوط التحوطــات 
المتأثــرة خــالل فتــرة عــدم التأكــد قبــل تعديــل بنــود التحوط 
أو أدوات التحــوط المتأثــرة بمعاييــر أســعار الفائــدة الحاليــة 
كنتيجــة لإلصالحــات القياســية ألســعار الفائــدة الجاريــة. 
تقــدم التعديــالت أيضــًا متطلبــات إفصــاح جديــدة علــى 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 7 لعالقــات التحــوط 
التعديــالت  أدخلتهــا  التــي  لالســتثناءات  تخضــع  التــي 

علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )9(.

للتقريــر  الدولــي  المعيــار 
)16( رقــم  المالــي 

تعديــالت علــى المعيــار 
للتقريــر  الدولــي 

)16( رقــم  المالــي 

التأجير - كوفيد -19

ذات  اإليجــار  امتيــازات 
الصلــة

1 إبريل 2021م

يمــدد هــذا التعديــل اإلعفــاء مــن تقييــم مــا إذا كان امتيــاز 
اإليجــار ذات الصلــة بـــ كوفيــد 19 هــو تعديــل للدفعــات 
المســتحقة فــي األصــل لعقــد إيجــار فــي أو قبــل 30 
 30 المســتحق فــي  الســداد  )بــداًل مــن  2022م  يونيــو 

يونيــو 2021م أو قبلــه(.
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ــح ســارية  ــم تصب ــة الصــادرة ولكنهــا ل ــي المعدل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــات والمعايي ــدة والتعدي ــر الجدي 2-3 المعايي
المفعــول بعــد

ــة  ــر الدولي ــة علــى المعايي ــة والتعديــالت التالي ــدة والمعدل ــي الجدي ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــق المجموعــة المعايي ــم تطب ل
ــر المالــي والتــي تــم إصدارهــا ولكــن لــم تصبــح ســارية المفعــول بعــد. للتقري

الوصفالتعديات على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء 
ملخص للتعدياتمن أو بعد تاريخ

الدولــي  المحاســبة  معيــار 
 )37( رقــم 

المحملــة  العقــود 
- بالخســارة 

الوفــاء  تكاليــف 
د لعقــو با

1 يناير 2022م

تشــمل  العقــد  تنفيــذ”  “تكلفــة  أن  التعديــالت  تحــدد 
هــذه  وتنطبــق  بالعقــد.  مباشــرة  المتعلقــة  التكاليــف 
الشــركة  بهــا  تــِف  لــم  التــي  العقــود  علــى  التعديــالت 
فيهــا  تطبــق  فتــرة  أول  مــن  بدايــة  التزاماتهــا  بجميــع 

التعديــل. ذلــك  الشــركة 

للتقريــر  الدولــي  المعيــار 
المالــي رقــم )16( والمعيــار 
المالــي  للتقريــر  الدولــي 
ــار المحاســبة  رقــم )9( ومعي
الدولــي رقــم )41( والمعيــار 
المالــي  للتقريــر  الدولــي 

)1( رقــم 

الســنوية  التعديــالت 
علــى المعاييــر الدوليــة 
المالــي  للتقريــر 

2020م - 2018م
1 يناير 2022م

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )16(: يزيــل التعديل 
العقــارات  تحســينات  لســداد  التعويــض  إعــادة  توضيــح 

المســتأجرة.

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )9(: يوضح التعديل 
ــار »10 فــي المائــة« لتقييــم مــا إذا  أنــه عنــد تطبيــق اختب
تشــمل  ال  مالــي،  بالتــزام  االعتــراف  إلغــاء  ســيتم  كان 
المنشــأة ســوى الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة بيــن 
المنشــأة )المقتــرض( والمقــرض. يجــب تطبيــق التعديــل 
بأثــر مســتقبلي علــى التعديــالت والتبــادالت التــي تحدث 
فــي أو بعــد التاريــخ الــذي تطبــق فيــه المنشــأة التعديــل 

ألول مــرة.

التعديــل  يلغــي   :41 رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار 
للمنشــآت   41 رقــم  الدولــي  المحاســبة  مطلــب معيــار 
قيــاس  عنــد  للضرائــب  النقديــة  التدفقــات  الســتبعاد 

العادلــة. القيمــة 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 1: يتيــح التعديــل 
إعفــاءًا إضافيــًا للشــركة التابعــة أن تصبــح مطبــق ألول 
فــروق  بمحاســبة  يتعلــق  فيمــا  األم  الشــركة  بعــد  مــرة 

التراكميــة. الترجمــة 

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة   .3  

ــح ســارية  ــم تصب ــة الصــادرة ولكنهــا ل ــي المعدل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــات والمعايي ــدة والتعدي ــر الجدي 2-3 المعايي
المفعــول بعــد 

الوصفالتعديات على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء 
ملخص للتعدياتمن أو بعد تاريخ

الدولــي  المحاســبة  معيــار 
)16( رقــم 

واآلالت  الممتلــكات 
والمعــدات - العائــدات 
االســتخدام  قبــل 

د لمقصــو ا
1 يناير 2022م

تحظــر التعديــالت خصــم مــن تكلفــة أي بنــد مــن بنــود 
بيــع  مــن  عائــدات  أي  والمعــدات  واآلالت  الممتلــكات 
متاحــًا  األصــل  هــذا  يصبــح  أن  قبــل  المنتجــة  البنــود 
التعديــالت  إلــى ذلــك، توضــح  لالســتخدام. باإلضافــة 
أحــد األصــول يعمــل  أيضــًا معنــى “اختبــار مــا إذا كان 

صحيــح”. بشــكل 

للتقريــر  الدولــي  المعيــار 
)3( رقــم  المالــي 

التقريــر  مفاهيــم  إطــار 
1 يناير 2022مالمالــي

تــم تحديــث التعديــل ككل للمعيــار الدولــي إلعــداد التقريــر 
المالــي رقــم 3 بحيــث يشــير إلــى اإلطــار المفاهيمــي 

ــام 1989م. ــداًل مــن إطــار ع لعــام 2018م ب

للتقريــر  الدولــي  المعيــار 
)17( رقــم  1 يناير 2023معقود التأمينالمالــي 

ــد الشــامل لعقــود  ــار المحاســبي الجدي ــر هــذا المعي يعتب
والعــرض  والقيــاس  االعتــراف  تغطــي  التــي  التأميــن 
واإلفصــاح. بمجــرد دخولــه حيــز التنفيــذ، ســيحل المعيــار 
ــه  ــة رقــم 17 )إلــى جانــب تعديالت ــر المالي الدولــي للتقاري
ــة رقــم 4  ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول الالحقــة( محــل المعي

عقــود التأميــن الــذي تــم إصــداره فــي عــام 2005م.

الدولــي  المحاســبة  معيــار 
)1( رقــم 

المطلوبــات  تصنيــف 
علــى أنهــا متداولــة أو 

متداولــة غيــر 
1 يناير 2023م

أوضــح التعديــل مــا هــو المقصــود بالحــق فــي تأجيــل 
يكــون  أن  يجــب  التأجيــل  فــي  الحــق  وأن  التســوية، 
موجــوًدا فــي نهايــة فتــرة التقريــر، وأن هــذا التصنيــف 
ال يتأثــر باحتماليــة ممارســة المنشــأة لحقهــا فــي التأجيــل 
التــزام  وذلــك فقــط إذا كان متضمنــًا المشــتقات فــي 
قابــل للتحويــل هــي نفســها أداة حقــوق ملكيــة ولــن تؤثــر 

شــروط االلتــزام علــى تصنيفهــا.

الدولــي  المحاســبة  معيــار 
الممارســة  )1( وبيــان  رقــم 

)2( رقــم 
عــن  اإلفصــاح 
1 يناير 2023مالسياســات المحاســبية

فــي  المنشــآت  مســاعدة  مــع  التعديــل  هــذا  يتعامــل 
تحديــد السياســات المحاســبية التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا 

فــي القوائــم الماليــة.

الدولــي  المحاســبة  معيــار 
)8( رقــم 

تعديــل تعريــف التقديــر 
1 يناير 2023مالمحاســبي

هــذه التعديــالت يوضــح تعريــف التقديــرات المحاســبية 
السياســات  بيــن  التمييــز  علــى  المنشــآت  لمســاعدة 

المحاســبية. والتقديــرات  المحاســبية 

الدولــي  المحاســبة  معيــار 
)12( 1 يناير 2023مضرائب الدخلرقــم 

محاســبة  بخصــوص  توضيحــًا  التعديــل  هــذا  يتنــاول 
الضرائــب المؤجلــة علــى المعامــالت مثــل عقــود اإليجــار 

التشــغيل. وقــف  والتزامــات 

المعيــار  علــى  تعديــل 
المالــي  للتقريــر  الدولــي 
رقم )10( ومعيار المحاســبة 

)28( رقــم  الدولــي 

المســاهمة  أو  بيــع 
بيــن  األصــول  فــي 
والشــريك  المســتثمر 
أو المشــروع المشــترك

ال ينطبق

للتقريــر  الدولــي  المعيــار  علــى  التعديــالت  تتعامــل 
 28 رقــم  الدولــي  المحاســبة  10 ومعيــار  رقــم  المالــي 
ــع أو مســاهمة فــي  مــع المواقــف التــي يكــون فيهــا بي
مشــروع  أو  الزميلــة  وشــركته  مســتثمر  بيــن  األصــول 
مشــترك. علــى وجــه التحديــد، تنــص التعديــالت علــى أن 
المكاســب أو الخســائر الناتجــة عــن فقــدان الســيطرة علــى 

شــركة تابعــة.

ــة الموحــدة للمجموعــة  ــر الجديــدة هــذه فــي القوائــم المالي تتوقــع اإلدارة أن يتــم اعتمــاد تفســيرات وتعديــالت المعايي
عندمــا تكــون قابلــة للتطبيــق، وقــد ال يكــون لتطبيــق هــذه التفســيرات والتعديــالت أي تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة 

الموحــدة للمجموعــة فــي فتــرة التطبيــق األولــي.
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أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  .4  

فــي تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، والمبينــة فــي إيضــاح 2، يتعيــن علــى إدارة المجموعــة وضــع أحــكام 
وتقديــرات وافتراضــات حــول القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات التــي يصعــب الحصــول عليهــا مــن مصــادر أخــرى. 
وُتبنــى التقديــرات واالفتراضــات ذات الصلــة علــى أســاس الخبــرة التاريخيــة والعوامــل األخــرى التــي تعتبــر ذات صلــة. 

وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

يتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المتعلقــة بهــا بشــكل مســتمر. يتــم إثبــات التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية 
فــي الفتــرة التــي تــّم فيهــا إجــراء تلــك التعديــالت فــي حــال كانــت تؤثــر فقــط علــى تلــك الفتــرة، أو فــي فتــرة التعديــل 

والفتــرات الالحقــة فــي حــال كانــت التعديــالت تؤثــر علــى كال الفترتيــن، الحاليــة والمســتقبلية.

1-4 أحكام جوهرية في تطبيق السياسات المحاسبية

فيما يلي األحكام الجوهرية التي لها تأثير كبير على المبالغ المسجلة في القوائم المالية.

أ( االعتراف باإليرادات من وقت العمل اإلضافي

تعتــرف المجموعــة بإيــرادات وقــت العمــل اإلضافــي فــي عقــود اإلنشــاء، أي قبــل تســليم البضائــع إلــى مقــر العميــل. 
يتــم تحديــد اإلنجــاز وفــق طريقــة المخرجــات.

2-4 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية األخــرى للتقديــرات غيــر المؤكــدة فــي نهايــة 
فتــرة التقريــر، والتــي لهــا مخاطــر كبيــرة تــؤدي الــى إحــداث تعديــل جوهــري علــى القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات 

خــالل الســنة الماليــة القادمــة:

أ( األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمصنع والمعدات والموجودات غير الملموسة

تحــدد إدارة المجموعــة األعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات والمصنــع والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة بغــرض احتســاب 
االســتهالك واإلطفــاء علــى التوالــي. يتــم تحديــد هــذه التقديــرات بعــد النظــر فــي االســتخدام المتوقــع لألصــل أو 
االســتهالك المــادي لألعمــار اإلنتاجيــة. تســتند القيــم المتبقيــة إلــى الخبــرة والبيانــات التــي يمكــن مالحظتهــا عنــد توفرها. 

تــم اإلفصــاح عنهــا فــي إيضــاح 2 حــول هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة. 

ب( االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى 

تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصــص خســارة الذمــم المدينــة التجاريــة بمبلــغ يعــادل خســارة االئتمــان المتوقعــة مــدى 
العمــر. يتــم تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن الذمــم المدينــة التجاريــة باســتخدام مصفوفــة تســتند إلــى تجربــة 
التعثــر عــن الســداد الســابقة للمديــن وتحليــل للمركــز المالــي الحالــي للمديــن، معدلــة بالعوامــل الخاصــة بالمدينيــن 
والظــروف االقتصاديــة العامــة للقطــاع الــذي يعملــون فيــه وتقييــم كل مــن االتجــاه الحالــي وكذلــك التوقعــات للظــروف 
فــي تاريــخ القوائــم الماليــة. إن الذمــم المدينــة التجاريــة تقيــم عــادة بشــكل جماعــي مــا لــم يكــن هنــاك حاجــة لتقييــم مديــن 

محــدد علــى أســاس فــردي.  )إيضــاح 11(

ج( التزامات منافع الموظفين المحددة

تحديــد التزامــات منافــع الموظفيــن المحــددة باســتخدام تقييــم اكتــواري يتطلــب إجــراء تقديــرات لمختلــف المدخــالت، 
ــرات  ــر التغيُّ ــة. ويمكــن أن تؤث ــات ومعــدل دوران العمال ــادة الرواتــب ومعــدالت الوفي مثــل معــدالت الخصــم ومعــدل زي
فــي االفتراضــات الرئيســة تأثيــرًا جوهريــًا علــى التزامــات المنافــع المتوقعــة و / أو تكاليــف المنافــع المحــددة للمـــوظفين 

الدوريــة المتكبــدة. )إيضــاح 17(.

د( التزامات محتملة  

بحكــم طبيعتهــا، لــن يتــم إنهــاء االلتزامــات إال عنــد وقــوع أو عــدم وقــوع حــدث واحــد أو أكثــر فــي المســتقبل. إن تقييــم 
مثــل هــذه االلتزامــات المحتملــة ينطــوي فــي جوهــره علــى ممارســة أحــكام وتقديــرات هامــة لنتائــج األحــداث المســتقبلية.

ممتلكات ومصنع ومعدات  .5  

أرضإيضاح
مباني 

وتحسينات 
على عقار 

مستأجر
سياراتمصنع وآالت

أثاث 
وتجهيزات 
ومعدات 

مكتبية
أدوات

أعمال 
رأسمالية 
قيد التنفيذ

المجموع

التكلفة

171,506402,171746,375100,45748,09317,09963,1441,448,845 يناير 2021

إضافات خالل 
2,4806,2969,8561,60831626,79747,353-السنة

المحول من 
أعمال رأسمالية 

قيد التنفيذ 
-2,56328,5411,393327-)32,824(-

المحول إلى 
موجودات غير 

ملموسة
8------)65()65(

)20,347(-)93()38()9,467()10,749(--إستبعادات

31 ديسمبر 
202171,506407,214770,463102,23949,99017,32257,0521,475,786

االستهاك 
المتراكم 

واالنخفاض في 
القيمة

718,086-19,574196,564384,51070,84342,84513,750 يناير 2021

67,521-17,40239,4287,9032,336452-المحمل للسنة

)19,661(-)46()32()8,027()10,690()866(-إستبعادات

31 ديسمبر 
20219,574213,100413,24870,71945,14914,156-765,946

صافي القيمة 
الدفترية

31 ديسمبر 
202161,932194,114357,21531,5204,8413,16657,052709,840

تــم رهــن بعــض البنــود مــن الممتلــكات والمصنــع والمعــدات البالغــة 412.46 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2021 )2020: 403.90 مليــون ريــال ســعودي( لضمــان قــروض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي )إيضاح 16-5(.

تشــتمل األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بشــكل أساســي علــى مبانــي وتحســينات علــى عقــار مســتأجر وبنــود مصانــع 
وآالت فــي ســياق اإلنشــاء والتركيــب لبعــض الشــركات التابعــة للمجموعــة.  
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ممتلكات ومصنع ومعدات   .5  

أرضإيضاح

مباني 
وتحسينات 
على عقار 

سياراتمصنع وآالتمستأجر

أثاث 
وتجهيزات 
ومعدات 

أدواتمكتبية

أعمال 
رأسمالية 
المجموعقيد التنفيذ

التكلفة

171,506382,592740,72798,74646,55516,914139,8091,496,849 يناير 2020

5,8348,5606,8461,56523428,75951,798-إضافات خالل السنة

تحويالت من أعمال 
)3,257()76,468(-28,20043,7011591,151-رأسمالية قيد التنفيذ 

)13,476()385()49()616()3,683()6,891()1,852(-إستبعادات

)25,517(--)205(-)17,764()7,548(-1-35شطب

تعديالت تحويل عملة 
)2,064(--)13()102()1,846()103(-أجنبية

موجودات متعلقة 
بمجموعة استبعاد 

مصنفة كمحتفظ بها 
)55,488()28,571(-)344()1,509()20,112()4,952(-23للبيع

3171,506402,171746,375100,45748,09317,09963,1441,448,845 ديسمبر 2020

االستهاك المتراكم 
واالنخفاض في القيمة

669,086-19,574179,849358,13067,23440,94213,357 يناير 2020

72,402-20,42142,4386,2942,788461-المحمل للسنة

)11,398(-)49()612()2,254()6,880()1,603(-إستبعادات

)9,020(--)197(-)7,083()1,740(-1-35شطب

موجودات متعلقة 
بمجموعة استبعاد 

مصنفة كمحتفظ بها 
)2,984(-)19()76()431()2,095()363(-23للبيع

718,086-319,574196,564384,51070,84342,84513,750 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية

3161,932205,607361,86529,6145,2483,34963,144730,759 ديسمبر 2020

تشــتمل األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بشــكل أساســي علــى مبانــي وتحســينات علــى عقــار مســتأجر وبنــود مصانــع 
وآالت فــي ســياق اإلنشــاء والتركيــب لبعــض الشــركات التابعــة للمجموعــة. تتعلــق التحويــالت مــن األعمــال الرأســمالية 
قيــد التنفيــذ البالغــة 3.26 مليــون ريــال ســعودي خــالل عــام 2020 بشــكل أساســي بالمخــزون الــذي تمــت رســملته 
فــي عــام 2020 أو فــي الســنوات الســابقة. تــم احتســاب التأثيــر علــى التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة االســتثمارية 
المتعلقــة بهــذه اإلضافــات فــي الســنوات الســابقة. وبالتالــي تــم اعتبارهــا بنــوًدا غيــر نقديــة فــي معلومــات التدفقــات 

النقديــة فــي عــام 2020 )اإليضــاح 35-3(.

تم توزيع االستهالك المحمل للسنة على النحو التالي:

20212020

58,09959,618تكلفة اإليرادات

2,7703,036مصاريف بيع وتوزيع

6,6527,174مصاريف عمومية وإدارية

2,574-“المصاريف العمومية واإلدارية” المرتبطة بالعمليات غير المستمرة

67,52172,402

أصول حق اإلستخدام  .6  

تستأجر المجموعة بعض مبانيها. تتراوح مدد عقود اإليجار المتنوعة بين 3 إلى 25 سنة.

1-6 فيما يلي حركة أصول حق اإلستخدام:

20212020

119,96721,857 يناير

4,8731,405ُيضاف: إضافات خالل السنة

)303()3,517(ناقصًا: إلغاء اإلعتراف بإلتزامات عقود اإليجار، بالصافي

)2,992()2,838(ناقصًا: استهالك أصول حق الستخدام

3118,48519,967 ديسمبر

2-6 تظهر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المبالغ التالية المرتبطة بعقود اإليجار:

20212020إيضاح

2,8382,992استهالك أصول حق اإلستخدام

29778809تكاليف تمويل على إلتزامات عقود اإليجار

3,6163,801

لــدى المجموعــة أيًضــا عقــود إيجــار معينــة بشــروط إيجــار مدتهــا 12 شــهًرا أو أقــل وعقــود إيجــار ذات قيمــة منخفضــة. 
تطبــق المجموعــة اســتثناءات إثبــات »اإليجــار قصيــر األجــل« و »إيجــار األصــول منخفضــة القيمــة« لهــذه اإليجــارات. 
بالنســبة لعقــود اإليجــار هــذه، تعتــرف المجموعــة بمدفوعــات اإليجــار كمصروفــات تشــغيل علــى أســاس القســط الثابــت 
علــى مــدى فتــرة اإليجــار مــا لــم يكــن هنــاك أســاس منتظــم آخــر أكثــر تمثيــال للنمــط الزمنــي الــذي يتــم فيــه اســتهالك 
المنافــع االقتصاديــة مــن األصــل المؤجــر. ليــس لــدى المجموعــة أي عقــود إيجــار تحتــوي علــى شــروط دفــع إيجــار متغيــرة.

3-6 التزامات عقود اإليجار مصنفة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر على النحو التالي:

20212020

17,32219.547إلتزامات عقود اإليجار غير متداولة

2,7242.434إلتزامات عقود اإليجار متداولة

20,04621.981

تــم خصــم الحــد األدنــى مــن مدفوعــات اإليجــار المســتقبلية، باســتخدام معــدل فائــدة فعلــي يتــراوح بيــن 2.5٪  إلــى ٪4 
ســنويًا )2020: يتــراوح بيــن 3.5٪  إلــى 4٪ ســنويًا(، إلــى قيمتــه الحاليــة.

تم اإلفصاح عن االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة لمطلوبات عقود اإليجار في إيضاح 33-4.

ال تواجــه المجموعــة مخاطــر ســيولة كبيــرة فيمــا يتعلــق بالمطلوبــات االيجاريــة، والتــي يتــم مراقبتهــا لتحديــد أنهــا قــد تمــت 
تســويتها وفًقــا التفاقيــات اإليجــار ذات الصلة.
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الشهرة  .7  

تم توزيع القيمة الدفترية للشهرة على وحدات توليد النقد التالية:

20212020

4,0664,066أرنون 

331331إنماء للمنصات 

4,3974,397

أجــرت المجموعــة اختبــارات انخفــاض القيمــة الســنوية كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. تــم تحديــد المبالــغ القابلــة لالســترداد 
لوحــدات توليــد النقــد المذكــورة أعــاله باســتخدام حســاب قيمــة االســتخدام الــذي يتضمــن توقعــات التدفقــات النقديــة 
لفتــرة خمــس ســنوات بنــاًء علــى الميزانيــات المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة. تــم اســتخدام معــدل خصــم قــدره 8.5٪ ســنوًيا 

)2020: 10٪ ســنوًيا( لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية إلــى القيمــة الحاليــة.

موجودات غير ملموسة   .8  

المجموعاالسم التجاريعاقات العماءبرمجياتإيضاح

التكلفة

111,43011,7276,19029,347 يناير 2021

127--127االضافات

65--565المحول من ممتلكات ومصنع ومعدات

)4(--)4(إستبعادات

3111,61811,7276,19029,535 ديسمبر 2021

اإلطفاء المتراكم

111,4307,0192,49720,946 يناير 2021

601,5691,2382,867إطفاء 

3111,4908,5883,73523,813 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية

311283,1392,4555,722 ديسمبر 2021

المجموعاالسم التجاريعاقات العماءبرمجياتإيضاح

التكلفة

111,43011,7276,19029,347 يناير 2020

6--6االضافات

موجودات مجموعة اإلستبعاد المصنفة كمحتفظ 
)6(--)6(23بها للبيع

3111,43011,7276,19029,347 ديسمبر 2020

اإلطفاء المتراكم

111,1765,4501,23817,864 يناير 2020

2541.5691.2593,082إطفاء 

3111,4307.0192.49720,946 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية

4,7083,6938,401-31 ديسمبر 2020

مخزون  .9  

20212020

402,130419,694مواد أولية

146,179128,295بضائع جاهزة

51,18032,422أعمال قيد التنفيذ

57,25425,304بضائع بالطريق

4,7624,149مواد استهالكية

661,505609,864

20212020

2,551,1451,847,136تكاليف المخزون المثبتة كمصاريف خالل السنة

89,74017,796القيمة الدفترية للمخزونات المحتفظ بها بصافي القيمة القابلة للتحقيق

8.9158,450خفض بنود المخزون خالل السنة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة  .10  

تتلخص حركة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيما يلي:

 14,4804,938إضافات 

)182(-التغيرات في القيمة العادلة

)28,040()39,971(إستبعادات 

 25,491-31 ديسمبر

يتــم قيــاس هــذه األدوات الماليــة بشــكل إلزامــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة وفًقــا لمتطلبــات المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )9(.

يتــم تحديــد القيــم العادلــة الســتثمارات حقــوق الملكيــة بنــاء علــى ســعر الســوق الُمعلــن لــدى الســوق الماليــة الســعودية، 
وهــو مدخــل مــن المســتوى األول مــن حيــث المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )13( »قيــاس القيمــة العادلــة«.

المبالغ المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة هي كما يلي:

20212020

 4,0632,041أرباح من إستبعاد استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

)182(-خسارة القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

4,0631,859 
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ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى  .11  

20212020إيضاح

ذمم مدينة تجارية

608,162541,931أطراف أخرى

15,35517,765محتجزات مدينة

1966,60474,480أطراف ذات عالقة 

690,121634,176

)83,764()92,080(ناقصًا: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

598,041550,412

38.09338,811دفعات مقدمة إلى موردين

123,40617,688-35مطالبة تأمين مدينة

18,58917,779مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

6,8035,596مبالغ مطلوبة من الموظفين

193,1795,171مطلوب من أطراف ذات عالقة

1,010-ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد، صافي

814-هوامش نقدية مقابل إعتمادات مستندية

2,6757,569ذمم مدينة أخرى

690.786644,850

إن متوســط فتــرة إئتمــان المجموعــة بالنســبة لمبيعــات البضائــع هــي حتــى 90 يومــًا. ال تفــرض فوائــد علــى الذمــم 
المدينــة التجاريــة القائمــة. 

تــرى المجموعــة أن التعثــر فــي الســداد يمكــن أن يحــدث عندمــا يتأخــر أحــد األصــول الماليــة أو المديــن عــن موعد اســتحقاقه 
بأكثــر مــن متوســط حــد اإلئتمــان البالــغ 90 يومــًا، وفــي هــذه الحالــة، يتــم فصــل المدينيــن إلــى فئــات مختلفــة مــع مراعــاة 
طبيعــة المدينيــن وســجالتهم الســابقة وأي معلومــات أخــرى ذات صلــة وقابلــة للتطبيــق. وفًقــا لذلــك، تحــدد المجموعــة 
التعثــر فــي الســداد لــكل فئــة مــن فئــات المديــن بنــاًء علــى التأخيــر فــي الســداد بمــا يتجــاوز متوســط حــد اإلئتمــان 
المســموح بــه مــا لــم يكــن لــدى المجموعــة معلومــات معقولــة وداعمــة إلثبــات أن معيــار التخلــف عن الســداد أكثــر مالءمة.

ــر فــي الســداد  ــة التعث ــأن العمــل ســوف يقــع فــي فئ ــر اإلدارة ب ــاًء علــى نمــط التحصيــل التاريخــي، تعتب ومــع ذلــك، بن
وإنخفــاض القيمــة اإلئتمانيــة بعــد عــام واحــد مــن تجــاوز الرصيــد المســتحق المتأخــر فــي الســداد. وعليــه، تعتقــد اإلدارة 

بــأن األرصــدة الواقعــة فــي نطــاق عــام واحــد متأخــر فــي الســداد لــن ينتــج عنهــا خســارة إئتمانيــة جوهريــة.

يوضــح الجــدول التالــي الحركــة فــي الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة مــدى العمــر والتــي تــم إثباتهــا للذمــم المدينــة التجاريــة 
وفًقــا للنهــج المبســط المنصــوص عليــه فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )9( لــكل قطــاع فــي المجموعــة:

المجموعالخرسانةكهرباءباستيكالحديد والخشب

31 ديسمبر 2021

383,26480,88475,73968,275608,162اجمالي الذمم المدينة

)92,080()15,700()19,348()10,731()46,301(يطرح: مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

336,96370,15356,39152,575516,082صافي الذمم المدينة التجارية

31 ديسمبر 2020

322,95383,78366,13069,065541,931اجمالي الذمم المدينة التجارية

)83,764()10,500()25,327()9,094()38,843(يطرح: مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

284,11074,68940,80358,565458,167صافي الذمم المدينة التجارية

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى   .11  

يوضح الجدول التالي الحركة في الخسارة اإلئتمانية المتوقعة مدى العمر والتي تم إثباتها للذمم المدينة التجارية 
وفًقا للنهج المبسط المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(.

20212020

183,76467,141 يناير

16,56031,203مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

)14,580()8,244(شطب 

3192,08083,764 ديسمبر

يرجــع التغييــر فــي مخصــص الخســارة خــالل الســنة بشــكل رئيســي إلــى التغيــر فــي مخاطــر اإلئتمــان حيــث تقدمــت 
أرصــدة الذمــم المدينــة خــالل مراحــل متتاليــة مــن التأخــر فــي الســداد لشــطبها.

يوضح الجدول التالي الخسائر االئتمانية المتوقعة بحسب إجمالي أعمار الذمم المدينة التجارية:

أيام التخلف عن السداد

غیر متأخرة 
المجموع˃10801080-720721-360361-180181-01السداد

2021

377,292108,74812,31412,36420,90076,544608,162إجمالي الذمم المدينة التجارية 

)92,080()71,063()13,558()5,070()786()471()1,132(ناقصا: مخصص خسارة اإلئتمان

376,160108,27711,5287,2947,3425,481516,082صافي الذمم المدينة التجارية 

0.300.436.3841.0164.8792.8415.14متوسط نطاق معدالت الخسارة )٪(

أيام التخلف عن السداد

غیر متأخرة 
المجموع˃10801080-720721-360361-180181-01السداد

2020

313,71485,47720,76530,64821,94769,380541,931إجمالي الذمم المدينة التجارية 

)83,764()49,551()14,711()18,665()582()255(-ناقصا: مخصص خسارة اإلئتمان

313,71485,22220,18311,9837,23619,829458,167صافي الذمم المدينة التجارية

0.302.8060.9067.0371.4215.46-متوسط نطاق معدالت الخسارة )٪(

مــن إجمالــي الذمــم المدينــة التجاريــة، تــم تقييــم الذمــم المدينــة البالغــة 97.13 مليون ريال بشــكل فردي على أســاس كل 
حالــة علــى حــدة )2020: 104.06 مليــون ريــال ســعودي( والتــي تتألــف بشــكل أساســي مــن عمــالء قيــد التقاضــي بمبلــغ 
67.64 مليــون ريــال ســعودي )2020: 74.90 مليــون ريــال ســعودي(، العمــالء بموجــب اتفاقيــات تحصيــل بمبلــغ 14.91 
مليــون ريــال ســعودي )2020: 18.08 مليــون ريــال ســعودي( والعمــالء الذيــن تــم تقييمهــم بشــكل فــردي ضمــن فئــات 
متنوعــة بمبلــغ 14.58 مليــون ريــال ســعودي )2020: 11.08 مليــون ريــال ســعودي(. وبنــاًء علــى ذلــك، قامــت اإلدارة، بنــاًء 
علــى حكمهــا وأفضــل تقديــر، بإثبــات مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للعمــالء تحــت التقاضــي والعمــالء بموجــب 
اتفاقيــة التحصيــل والعمــالء الذيــن تــم تقييمهــم بشــكل فــردي ضمــن فئــات متنوعــة بمبلــغ 61.78 مليــون ريــال ســعودي 
)2020: 54.63 مليــون ريــال ســعودي(، 1.01 مليــون ريــال ســعودي )2020: 0.43 مليــون ريــال ســعودي( و8.18 مليــون 
ريــال ســعودي )2020: 11.08 مليــون ريــال ســعودي( علــى التوالــي. إن معــدل الخســارة اإلجمالــي علــى األرصــدة ضــد 
العمــالء تحــت التقاضــي والعمــالء بموجــب اتفاقيــة التحصيــل والعمــالء الذيــن تــم تقييمهــم بشــكل فــردي ضمــن فئــات 

متنوعــة هــو 91.34٪ )2020: 58.1٪(، 6.77٪ )2020: 2.4٪( و56.10٪ )2020: 100٪( علــى التوالــي.
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موجودات ومطلوبات العقود   .12  

1-12 موجودات عقود

 تشــتمل موجــودات العقــود علــى قيمــة األعمــال المنجــزة التــي تزيــد عــن المبلــغ المفوتــر كمــا فــي نهاية الســنة والناشــئة 
بالكامــل مــن عقــود اإلنشــاءات لبيــع بنــود مختلفــة معــدة حســب الطلــب للعمــالء. يتــم إعــادة تصنيــف أي مبالــغ مثبتــة 

ســابقًا كموجــودات عقــود إلــى ذمــم مدينــة تجاريــة عنــد النقطــة الزمنيــة التــي تــم عندهــا إصــدار فاتــورة إلــى العميــل.

فيما يلي الحركة في موجودات عقود:

20212020

122,16134,659 يناير

95,321 92,280إيرادات غير مفوترة مثبتة خالل السنة

)107,819( )73,509(إيرادات مفوترة خالل السنة

3140,93222,161 ديسمبر

2-12 مطلوبات عقود

20212020

54,62055,018دفعات مقدمة من عمالء

1,5891,001فواتير زائدة عن اإليرادات المثبتة

56,20956,019

بلــغ ســعر المعاملــة المخصــص اللتزامــات األداء غيــر المحققــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 مبلــغ 56.21 مليــون ريــال 
ســعودي )31 ديســمبر 2020: 56.02 مليــون ريــال ســعودي( والتــي تتكــون فــي الغالــب مــن مبيعــات البضائــع.

تتوقــع اإلدارة أن يتــم االعتــراف بجــزء كبيــر مــن مطلوبــات العقــد بمبلــغ 56.21 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2020: 
56.02 مليــون ريــال ســعودي( كإيــرادات فــي الســنة الماليــة القادمــة.

تــم االعتــراف بمطلوبــات عقــود بمبلــغ 46.50 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2020: 21.39 مليــون ريــال ســعودي( 
التــي تــم إثباتهــا فــي العــام الســابق كإيــرادات فــي العــام الحالــي. كل هــذا المبلــغ يتعلــق ببيــع البضائــع.  لــم يتــم 

ــة تتعلــق بالتزامــات األداء التــي تــم الوفــاء بهــا فــي الســنة الســابقة. ــر الحالي ــرادات فــي ســنة التقري ــراف بإي اإلعت

نقد وما في حكمه  .13  

20212020ايضاح

39,65050,238نقد لدى البنك

655860نقد في الصندوق

40,30551,098

)4,086(-23النقد وما في حكمه لمجموعة اإلستبعاد المصنف كمحتفظ بالبيع

40,30547,012

لغــرض قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، يتضمــن النقــد ومــا فــي حكمــه في 
نهايــة الســنة أيًضــا علــى النقــد ومــا فــي حكمــه لـــ »مجموعــة اإلســتبعاد المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيع«. )إيضــاح 23(.

رأس المال  .14  

كان لــدى الشــركة 60 مليــون ســهم عــادي مصــرح بــه وصــادر ومدفــوع بالكامــل بقيمــة اســمية قدرهــا 10 ريــال ســعودي 
لــكل ســهم كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 و2020 وبإجمالــي رأس مــال يبلــغ 600 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 

ديســمبر 2021 و2020. 

احتياطي نظامي  .15  

وفقــًا لنظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة، قامــت الشــركة بتكويــن احتياطــي 
نظامــي بتحويــل 10٪ مــن صافــي ربحهــا الســنوي لهــذا االحتياطــي حتــى يبلــغ رصيــده مــا يعــادل 30٪ مــن رأس المــال. 

إن هــذا االحتياطــي غيــر متــاح لتوزيعــات األربــاح.

قروض  .16  

1-16 تتكون القروض مما يلي: 

المجموعغير متداولةمتداولة

2021

552,963-552,963قروض قصيرة األجل

قروض طويل األجل

38,85770,786109,643قروض ألجل مستحقة للبنوك

26,1379,75535,892قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

64,99480,541145,535

617,95780,541698,498

المجموعغير متداولةمتداولة

2020

518,646-518,646قروض قصيرة األجل

قروض طويلة األجل:

54,171118,085172,256   ألجل مستحقة للبنوك

63,72020,45484,174   قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

117,891138,539256,430

636,537138,539775,076

إن اتفاقيات التسهيالت التمويلية التي حصلت عليها المجموعة متوافقة مع شروط التمويل اإلسالمي.

2-16 فيما يلي الحركة على القروض للسنة الحالية:

المجموعقروض طويلة األجلقروض قصيرة األجلايضاح
1518,646256,430775,076 يناير 2021

1,031,495-1,031,495مستلمة خالل السنة
)1,110,216()111,223()998,993(تسديدات خالل السنة
328328-تكاليف ترتيب الديون

551,148145,535696,683
1,815-1,815اضافة: تكلفة التمويل المستحقة

31552,963145,535698,498 ديسمبر 2021
1658,275310,161968,436 يناير 2020

1,011,69014,4631,026,153مستلمة خالل السنة
)1,176,140()72,732()1,103,408(تسديدات خالل السنة

-35,055)35,055(اعادة التصنيف الى قروض طويلة األجل
328328-   تكاليف ترتيب الديون

)48,431()30,845()17,586(23قروض مجموعة إستبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع
513,916256,430770,346

4,730-4,730اضافة: تكلفة التمويل المستحقة
31518,646256,430775,076 ديسمبر 2020
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3-16 قروض قصيرة األجل

حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت بنكيــة )»التســهيالت«( علــى شــكل قــروض قصيــرة األجــل، مرابحــة اســالمية، 
عقــود التبــادل اآلجلــة وخطابــات االعتمــاد والضمانــات. تحمــل التســهيالت فائــدة بمعــدالت الســوق الســائدة ومضمونــة 

بســندات إذنيــة وضمانــات شــركات للمجموعــة.

4-16 قروض ألجل مستحقة للبنوك

حصلــت المجموعــة علــى قــروض بنكيــة مــن بنــوك محليــة والتــي تســتحق الســداد علــى أقســاط ربــع / نصــف ســنوية. 
تحمــل القــروض فائــدة بمعــدالت الســوق الســائدة ومضمونــة بســندات إذنيــة وضمانــات شــركات للمجموعــة..

5-16 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

حصلــت المجموعــة علــى قــروض مختلفــة مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي لبنــاء وتوســيع مصانــع قطاعــات 
ــة ورهــون  ــات مشــتركة مــن شــركات المجموع ــة بســندات أمــر وضمان الخرســانة والبالســتيك. هــذه القــروض مضمون
عقاريــة علــى الممتلــكات والمصنــع والمعــدات بقيمــة دفتريــة تبلــغ 412.46 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 

ــال ســعودي(. )ايضــاح 5( ــون ري 2021 )2020: 403.90 ملي

تتضمــن اتفاقيــات القــروض علــى تعهــدات والتــي تتطلــب المحافظــة علــى بعــض نســب الديــن. كمــا فــي 31 ديســمبر 
2021 و2020، لــم تتســبب شــروط هــذه التعهــدات بــأن تصبــح واجبــة الســداد عنــد الطلــب بموجــب اتفاقيــات القــروض.

إلتزامات المنافع المحددة للموظفين  .17  

1-17 خطة المساهمة المحددة

تقــدم المجموعــة مســاهمات لخطــة منافــع التقاعــد المحــددة للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة فيمــا يتعلــق 
بموظفيهــا الســعوديين. بلــغ مجمــوع مبلــغ المصاريــف خــالل الســنة فيمــا يتعلــق بهــذه الخطــة 6.34 مليــون ريــال 

ســعودي )31 ديســمبر 2020: 5.16 مليــون ريــال ســعودي(. 

2-17 التزام المنافع المحددة - التزام مكافأة نهاية الخدمة

تديــر المجموعــة خطــة مزايــا إنهــاء الخدمــة بمــا يتماشــى مــع متطلبــات نظــام العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية لــكل 
مــن الشــركات التابعــة المعنيــة. تســتند مدفوعــات مكافــأة نهايــة الخدمــة بموجــب النظــام إلــى رواتــب وبــدالت الموظفيــن 
النهائيــة وســنوات خدمتهــم التراكميــة فــي تاريــخ انتهــاء الخدمــة، علــى النحــو المحــدد فــي الشــروط المنصــوص عليهــا 

فــي نظــام العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية. .

ــا عنــد  ــة ويتــم الوفــاء بالتزامــات دفــع المزاي ــارة عــن خطــط غيــر ممول ــة الخدمــة للموظفيــن عب إن التــزام منافــع نهاي
اســتحقاقها.

20212020إيضاح

185,08879,780 يناير

309,91210,010تكلفة الخدمة الحالية 

291,9312,564تكلفة الفائدة 

11,84312,574مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة

)6,383()12,879(مدفوعات

)45(34المنافع واجبة السداد في نهاية العام

)547()2,997(   افتراضات مالية

)291(4,473   تعديالت الخبرة

)838(1,476خسارة / )ربح( عائدة إلى إعادة قياس االفتراضات االكتوارية 

3185,56285,088 ديسمبر

تم إجراء التقييم االكتواري بواسطة خبير اكتواري مؤهل مستقل باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.

يتــم إثبــات حركــة التزامــات منافــع الموظفيــن المحــددة الناتجــة عــن تكلفــة الخدمــة الحاليــة وتكلفــة الفائــدة فــي الربــح أو 
الخســارة. ومــع ذلــك، يتــم إثبــات أربــاح أو خســائر إعــادة القيــاس الناتجــة عــن التغيــرات فــي االفتراضــات االكتواريــة فــي 
الدخــل / )الخســارة( الشــاملة اآلخــرى. وكانــت االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة ألغــراض التقييــم االكتــواري علــى النحــو 

التقريبــي التالــي:

20212020

2.30٪2.50٪معدل الخصم

2.25٪ 2.25٪ معدل زيادة الرواتب

معتدلمعتدلمعدل دوران الموظفين

SA19-75٪SA16-75٪معدالت الوفيات )منظمة الصحة العالمية(

يبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة للمجموعة 10 سنة )2020: 11.42 سنة(.

قام الخبير االكتواري بزيادة معدل الخصم في عام 2021 ليعكس التغيرات في عوائد السوق المعمول بها.

3-17 تحليل الحساسية

ــي تحــدث فــي  ــة بشــكل معقــول فــي االفتراضــات الت ــرات المحتمل ــى التغي ــاه إل ــوارد أدن ــل الحساســية ال يســتند تحلي
نهايــة فتــرة التقريــر، مــع بقــاء جميــع االفتراضــات األخــرى ثابتــة. يمثــل المبلــغ الموجــب زيــادة فــي االلتــزام فــي حيــن يمثــل 

المبلــغ الســالب انخفاًضــا فــي االلتــزام.

20212020

)4,284()3.452(زيادة في معدل الخصم بنسبة ٪0.5

3.7194,684انخفاض في معدل الخصم بنسبة ٪0.5

3.1034,064زيادة في معدل زيادة الرواتب بنسبة ٪0.5

)3,766()2.915(انخفاض في معدل زيادة الرواتب بنسبة ٪0.5

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى  .18  

20212020إيضاح

ذمم دائنة تجارية

384,202390,436- أطراف أخرى

1912,7685,174- أطراف ذات عالقة 

396,970395,610

41,43033,240مستحقات متعلقة بالموظفين

19702175مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

1,9352,703عمولة مستحقة

192,1692,169مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

-10,628ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع، صافي

12,2702,622-18مخصصات ضمان

27,34528,322ذمم دائنة ومستحقات أخرى

483,449464,841

الذمــم الدائنــة التجاريــة والذمــم الدائنــة األخــرى غيــر مضمونــة ويتــم ســدادها عــادة فــي غضــون 30 إلــى 90 يومــا مــن 
إثباتهــا.
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1-18 فيما يلي الحركة في مخصص الضمان:

20212020

12,6221,019 يناير

1,0641,775المكون خالل السنة

)172()1,416(مستخدم خالل السنة

312,2702,622 ديسمبر

معامات وأرصدة مع أطراف ذات عاقة  .19  

تضم األطراف ذات العالقة المســاهمين، الشــركات الشــقيقة، الشــركات التابعة، موظفين رئيســين ومنشــآت مســيطر 
عليهــا أو تمــارس عليهــا هــذه األطــراف أثــرًا هامــًا. قامــت المجموعــة خــالل الســنة بإجــراء معامــالت بشــكل رئيســي مــع 

األطــراف ذات العالقــة التاليــة:

العالقةاالسم

مساهم/ شركة شقيقةشركات مجموعة الفوزان

مساهم/ شركة شقيقةشركات مجموعة المهيدب

شركة شقيقةدبليو تي سي انفستمنت بي تي واي ليمتد )استراليا(

األرصــدة والمعامــالت بيــن الشــركة وشــركاتها التابعــة، والتــي هــي أطــراف ذات عالقــة، تــم إســتبعادها مــن التوحيــد ولــم 
يتــم االفصــاح عنهــا فــي هــذا اإليضــاح. المعامــالت بيــن المجموعــة واألطــراف ذات عالقــة االخــرى مبينــة أدنــاه: 

20212020إيضاحطبيعة المعامات

225,225213,783إيرادات

51,40823,992مشتريات

261,100849رسوم امتياز

405405مصاريف عقد إيجار تشغيلي قصيرة األجل

238200أتعاب اإلدارة وعمولة مدفوعة

فيما يلي األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير:

20212020إيضاح

1166,60474,480ذمم مدينة تجارية

113,1795,171ذمم مدينة غير تجارية

1812,7685,174ذمم دائنة تجارية 

18702175ذمم دائنة غير تجارية 

182,1692,169مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان 

ــات  ــم أي ضمان ــم تقدي ــم يت ــة وســيتم تســويتها نقــًدا. ل ــر مضمون ــدى األطــراف ذات العالقــة غي ــغ القائمــة ل إن المبال
ألطــراف ذات عالقــة، ولــم يتــم قيــد أي مخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي الســنة الحاليــة فيمــا يخــص المبالــغ 

المســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة حيــث لــم يكــن هنــاك رصيــد جوهــري تجــاوز موعــد اســتحقاقه بشــكل كبيــر.

خــالل الســنة، بلغــت منافــع الموظفيــن قصيــرة وطويلــة األجــل لكبــار موظفــي اإلدارة فــي الشــركة 4.66 مليــون ريــال 
ســعودي )31 ديســمبر 2020: 4.47 مليــون ريــال ســعودي(. يشــمل موظفــو اإلدارة الرئيســيون أعضــاء مجلــس اإلدارة 

والمــدراء التنفيذييــن الرئيســيين علــى مســتوى المجموعــة.

االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة  .20  

لدى المجموعة ارتباطات رأســمالية بمبلغ 12.96 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2020: 1.50 مليون ريال ســعودي(. 
والتزامــات محتملــة فــي شــكل اعتمــادات مســتندية وخطــاب ضمــان بقيمــة 738.43 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 

2020: 693.21 مليــون ريــال ســعودي( كمــا فــي تاريــخ التقريــر.

المعلومات القطاعية  .21  

يتــم رفــع التقاريــر للقطاعــات التشــغيلية علــى نحــو يتفــق مــع آليــة رفــع التقاريــر الداخليــة إلــى المســؤول الرئيســي عــن 
اتخــاذ القــرارات التشــغيلية؛ أي أعضــاء مجلــس اإلدارة. 

المعلومــات المقدمــة إلــى رئيــس عمليــات صنــع القــرار لغــرض توزيــع المــوارد وتقييــم أداء القطــاع تركــز علــى أنــواع 
البضائــع أو الخدمــات المســلمة أو المقدمــة. اختــار أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة تنظيــم المجموعــة حــول االختالفــات فــي 

هيــكل التقاريــر الداخليــة. فيمــا يلــي القطاعــات التشــغيلية للمجموعــة:

	 المعادن 	
والخشب

ذات  واأللــواح  الرقائقــي  الخشــب  وألــواح  الخشــبية  المنصــات  إنتــاج  فــي  القطــاع  نشــاط  يتمثــل 
الخشــبية  الزخرفــة والمنصــات واألوعيــة والصناديــق  بــورق  المطليــة  المتوســطة والعاليــة  الكثافــة 
والمبانــي الجاهــزة والمبانــي الفوالذيــة وتشــكيل وثنــي حديــد التســليح والمقــاوالت العامــة، إضافــة 
إلــى إصالح،وهدم،وإعــادة بنــاء وتشــييد المبانــي الســكنية والتجاريــة والعامــة والمرافــق التعليميــة 
والترفيهيــة والصحيــة وصيانــة وتشــغيل وتركيــب المعــدات واألجهــزة واألنظمــة الكهربائيــة واإللكترونيــة 
والنجــارة  الكهربائــي  التمديــد  وأعمــال  وتركيبهــا  والخشــبية  الحديديــة  واألبــواب  األلمنيــوم  وأعمــال 
والدهــان والرســم علــى الحديــد والخشــب و أعمــال الطــرق والجســور والشــوارع وجميــع أعمــال النجــارة 

والديكــورات.
	 تتمثــل األنشــطة الرئيســية للقطــاع فــي إنتــاج األلــواح ورغــوة البوليســترين وشــرائح التغليــف والعــزل بالستيك	

مــن رغــوة البولــي إيثيليــن وألــواح البولــي فينيــل كلوريــد الناعمــة الملونــة وألــواح البولــي فينيــل كلوريــد 
الصلبــة والملونــة وغيــر الملونــة وألــواح كلوريــد البولــي فينيــل اللينــة والصلبــة المبطنــة بالبوليســترين 
واألجــزاء لمــراوح التفريــغ والحاويــات الشــفافة مــن البولــي إيثيليــن شــريحة الخــروج ذات األولويــة 

وزجاجــات البولــي إيثيليــن واألشــكال شــريحة الخــروج ذات األولويــة وأغطيتهــا.
	 تتمثــل األنشــطة الرئيســية للقطــاع فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المحــوالت الكهربائيــة ومثبتــات كهرباء	

الجهــد وشــواحن البطاريــات وكاويــات اللحــام والمحطــات الكهربائيــة الفرعيــة ومعدات المحطــة الكهربائية 
ومحــوالت الجهــد والتجــارة والتوزيــع واالســتيراد والتصديــر وخدمــات االختبــار والتفتيــش وتخليــص 
البضائــع والســلع وخدمــات الــوزن المــزدوج باإلضافــة إلــى االســتحواذ علــى أســهم فــي شــركات أخــرى.

	 تتمثــل األنشــطة الرئيســية للقطــاع فــي إنتــاج منتجــات الخرســانة الجاهــزة، واالســتثمار فــي الشــركات خرسانة 	
باإلضافــة إلــى الخدمــات التجاريــة للتصديــر والتســويق ألطــراف خارجيــة، وإصــالح وصيانــة أدوات 
ومعــدات المختبــرات ، واآلالت ، والصناعيــة ، والكهربائيــة وغيــر الكهربائيــة. المعــدات ومحطــات التحليــة 

والصــرف الصحــي واألعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة.
	 القطاعــات األخــرى تتمثــل فــي القطــاع المتبقــي ويتكــون مــن شــركة بــوان التــي تمثــل الشــركة القابضة أخرى	

)المكتــب الرئيســي( واألنشــطة المرتبطــة بهــا التــي يتــم تنفيذهــا علــى مســتوى المكتب الرئيســي.
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فيما يلي أرصدة المجموعة الموحدة بحسب قطاعات األعمال:

المجموعأخرىخرسانةكهرباءباستيكالمعدن والخشب
31 ديسمبر 2021
3,227,410-2,238,544364,951448,871175,044مجموع اإليرادات

170,064)22,818()18,085(155,73848,1177,112الربح / )الخسارة( للسنة
971,270550,494391,603250,90738,4782,202,752مجموع الموجودات
487,003352,524302,204172,54798,5721,412,850مجموع المطلوبات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
3,228,289-2,238,544365,830448,871175,044إيرادات القطاع
)879(---)879(-إيرادات داخلية

3,227,410-2,238,544364,951448,871175,044إيرادات خارجية 

المجموعأخرىخرسانةكهرباءباستيكالمعدن والخشب
31 ديسمبر 2021
971,270551,113391,848250,90761,7972,226,935موجودات القطاع
)24,183()23,319(-)245()619(-تعديالت التوحيد

971,270550,494391,603250,90738,4782,202,752مجموع الموجودات

490,053352,613302,897190,71698,5721,434,851مطلوبات القطاع
)22,001(-)18,169()693()89()3,050(تعديالت التوحيد

487,003352,524302,204172,54798,5721,412,850مجموع المطلوبات

المجموعأخرىخرسانةكهرباءباستيكالمعدن والخشب
31 ديسمبر 2020
2,423,285-1,639,943262,884341,902178,556مجموع اإليرادات

84,744)15,479(369)40,497(124,61415,737الربح / )الخسارة( للسنة
915,618577,445401,008260,57773,6842,228,332مجموع الموجودات
482,046427,733335,818153,75573,5611,472,913مجموع المطلوبات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
2,423,722-1,639,943263,321341,902178,556إيرادات القطاع
)437(---)437(-إيرادات داخلية

2,423,285-1,639,943262,884341,902178,556إيرادات خارجية 

المجموعأخرىخرسانةكهرباءباستيكالمعدن والخشب
31 ديسمبر 2020
915,618577,453401,008260,577120,7722,275,428موجودات القطاع
)47,096()47,088(--)8(-تعديالت التوحيد

915,618577,445401,008260,57773,6842,228,332مجموع الموجودات

485,716427,766359,975171,59073,5611,518,608مطلوبات القطاع
)45,695(-)17,835()24,157()33()3,670(تعديالت التوحيد

482,046427,733335,818153,75573,5611,472,913مجموع المطلوبات

تتواجد معظم الموجودات التشغيلية واألسواق الرئيسية ألنشطة المجموعة في المملكة العربية السعودية.

في 2020، تضمن قطاع الكهرباء أيًضا النتائج المالية والتشغيلية للشركة التابعة المصنفة على أنها »مجموعة 
إستبعاد محتفظ بها للبيع«. تم بيع الشركة التابعة خالل السنة. يرجى الرجوع إلى إيضاح 23 لمزيد من التفاصيل.

لم يساهم أي عميل بنسبة 10٪ أو أكثر في إيرادات المجموعة في عامي 2021 أو 2020.

حقوق الملكية غير المسيطرة  .22  

يوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل الشــركات التابعــة غيــر المملوكــة بالكامــل للمجموعــة والتــي لديهــا حقــوق ملكيــة جوهريــة 
غيــر مســيطرة كمــا فــي 31 ديســمبر:

نسبة الملكية المنشأة
الربح / )الخسارة( العائدة إلى حقوق حصص غير مسيطرة متراكمةالفعلية 

الملكية غير المسيطرة

2021202020212020

)7,091()252(14.5013,01118,325يوتك - السعودية وشركاتها التابعة

122)1,400(43.2522,36133,917بناء القابضة وشركاتها التابعة

15,01710,6581,3741,545أخرى

50,38962,900)278()5,424(

الشــركات التابعــة المفصلــة أعــاله بشــكل فــردي تــم تأسيســها وتشــغيلها فــي المملكــة العربيــة الســعودية، باســتثناء 
يوتــك - الجزائــر مــا تــم عرضــه كـــ »مجموعــة إســتبعاد مصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع« كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 كمــا هــو 
ــر المســيطرة فــي  ــة غي ــد »أخــرى« علــى الشــركات التابعــة حيــث تقــع حقــوق الملكي موضــح فــي إيضــاح 23. يشــمل بن

نطــاق 5٪ إلــى 14.5٪ وهــي ليســت جوهريــة علــى القوائــم الماليــة الموحــدة ككل.

موضــح أدنــاه ملخــص المعلومــات الماليــة الموحــدة لــكل مــن الشــركات التابعــة للمجموعــة التــي لديهــا حقــوق الملكيــة 
غيــر المســيطرة جوهريــة. تمثــل المعلومــات الماليــة الموحــدة المختصــرة أدنــاه المبالــغ قبــل الحــذف داخــل المجموعــة.

ملخص قائمة المركز المالي 

بناء القابضة وشركاتها التابعةيوتك - السعودية وشركاتها التابعة

2021202020212020

41,38445,256101,998103,838موجودات غير متداولة

319,614369,719151,242156,866موجودات متداولة

16,37215,65223,43620,531مطلوبات غير متداولة

247,102299,740161,671148,220مطلوبات متداولة

ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

بناء القابضة وشركاتها التابعةيوتك - السعودية وشركاتها التابعةإيضاح

2021202020212020

340,554256,419175,044177,862إيرادات

)177,498()193,129()271,421()342,290(مصاريف، صافي

--)8,256(-23خسارة من العمليات غير المستمرة

364)18,085()23,258()1,736()الخسارة( / الربح للسنة

)الخسارة( / الربح العائد إلى:

728)16,685()19,047()1,484(ُمالك الشركة

)364()1,400()4,211()252(حصص غير مسيطرة

364)18,085()23,258()1,736()الخسارة( / الربح للسنة

الربح / )الخسارة( الشاملة األخرى العائدة إلى

191)2,778()2,025(6,018ُمالك الشركة

151)2,358()54(213حصص غير مسيطرة

342)5,136()2,079(6,231الربح / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة
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ملخص قائمة التدفقات النقدية 

بناء القابضة وشركاتها التابعةيوتك - السعودية وشركاتها التابعة

2021202020212020

19,66140,75315,166)66,490(النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية

)3,770()13,497()9,345(20,641النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)13,076()32,142(28,4611,758النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)1,680()4,886(12,074)17,388(صافي )النقص( / الزيادة النقد وما في حكمه للسنة

إستبعاد شركة تابعة أجنبية  .23  

فــي 31 ينايــر 2021، أعلنــت المجموعــة أن إحــدى شــركاتها التابعــة )يوتــك - الســعودية( قــد أبرمــت عقــًدا لبيــع حصتهــا 
بالكامــل فــي شــركة )يوتــك - الجزائــر( بقيمــة 8 مليــون دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 30 مليــون ريــال ســعودي(. وفًقــا لذلــك، 
تــم تصنيــف موجــودات ومطلوبــات شــركة )يوتــك - الجزائــر( علــى أنهــا مجموعــة اســتبعاد محتفــظ بهــا للبيــع كمــا فــي 31 
ديســمبر 2020. تخضــع عمليــة البيــع لجميــع الموافقــات التنظيميــة مــن الســلطات المختصــة. اعتبــارًا مــن بدايــة العــام، 
فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة )يوتــك - الجزائــر(، وتــم االنتهــاء مــن صفقــة البيــع بقيمــة معدلــة قدرهــا 7.09 
مليــون دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 26.60 مليــون ريــال ســعودي( وبالتالــي اســتبعدت صافــي الموجــودات المتعلقــة 
بمجموعــة اســتبعاد محتفــظ بهــا للبيــع ممــا أدى إلــى صافــي خســارة قدرهــا 2.11 مليــون ريــال ســعودي، بمــا فــي 
ذلــك احتياطــي ترجمــة العمــالت األجنبيــة البالــغ 2.17 مليــون ريــال ســعودي والــذي تــم إثباتــه وتحويلــه إلــى قائمــة الربــح 

والخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

فــي قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة، تــم عــرض المتحصــل مــن البيــع بالصافــي مــع نقــد ومــا فــي حكمــه البالــغ 4.09 
ــر(. فيمــا يلــي تفاصيــل صافــي الخســارة مــن اســتبعاد شــركة  ــال ســعودي المملــوك لشــركة )يوتــك - الجزائ مليــون ري

تابعــة أجنبيــة:

كما في 1 يناير 2021

26,603المقابل المادي المستلم

)26,548(صافي القيمة لصافي موجودات شركة تابعة أجنبية )إيضاح 23-2(

55ربح قبل إثبات احتياطي تحويل العمالت األجنبية

)2,167(إثبات احتياطي تحويل العمالت األجنبية

)2,112(صافي الخسارة من استبعاد شركة تابعة أجنبية 

1-23 األداء المالي ومعلومات التدفقات النقدية لسنة 2020 كما يلي:

2020

 7,793إيرادات

)16.049(مصاريف

)8.256(صافي الخسارة 

)1,947(فروق صرف من تحويل  

)1,947(الخسارة الشاملة األخرى من العمليات غير المستمرة

)10.203(مجموع الخسارة الشاملة

)15,247(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

)6,600(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

 20,657صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

)1,190(صافي النقص في النقد وما في حكمه 

2-23 تفاصيل بيع شركة أجنبية

إن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات كما في تاريخ بيع شركة تابعة أجنبية و 31 ديسمبر 2020 كما يلي:

المبلغ

موجودات مرتبطة بشركة تابعة أجنبية مباعة

52,504ممتلكات ومصنع ومعدات

6موجودات غير ملموسة

8,861ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

18,552مخزون

4,086نقد وما في حكمه

84,009مجموع الموجودات 

مطلوبات مرتبطة بشركة تابعة أجنبية مباعة

30,845قروض طويلة األجل

17,586قروض قصيرة األجل

1,471ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

1,042مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

50,944مجموع المطلوبات 

33.065إجمالي القيمة لصافي موجودات بيع شركة تابعة أجنبية في تاريخ اإلستبعاد

)6.517(يخصم: قيمة الحصص غير المسيطرة لشركة تابعة أجنبية في تاريخ اإلستبعاد

26.548صافي القيمة لصافي موجودات بشركة تابعة أجنبية مباعة

زكاة مستحقة  .24  

1-24 مصروف الزكاة للسنة

20212020

19.11116.003الزكاة

تطبــق ضريبــة الدخــل عــن الشــركات التابعــة المحليــة حينمــا يكــون المســاهمون بهــا أجانــب )غيــر ســعوديين الجنســية(. نظــرًا 
لعــدم وجــود دخــل خاضــع للضريبــة خــالل الســنة الحاليــة وســنة المقارنــة، وعليــه لــم يتــم تجنيــب مخصــص لضريبــة الدخــل 

)أي الضرائــب الحاليــة والمؤجلــة(.

2-24 فيما يلي حركة الزكاة المستحقة:

20212020

118,60514,123 يناير

17,59614,365السنة الحالية

1,5151,638نقص مخصص سنة سابقة 

19,11116,003مخصص للسنة

)11,521()14,770(مدفوعات

3122,94618,605 ديسمبر
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3-24 وضع الربوط

ــًا بنســبة 100٪ بتقديــم إقــرارات الــزكاة علــى أســاس  تقــوم الشــركة والشــركات الســعودية التابعــة لهــا المملوكــة فعلي
مجمــع. تقــدم الشــركات األخــرى التابعــة للمجموعــة إقراراتهــا الزكويــة وضريبــة الدخــل بشــكل مســتقل. تــم تقديــم 

اإلقــرارات الزكويــة للشــركة ودفعهــا لجميــع الســنوات حتــى عــام 2020 وتــم اســتالم شــهادات الــزكاة.

خــالل عــام2020، اســتلمت الشــركة الربــوط النهائيــة لألعــوام مــن 2015 إلــى 2018 مطالبــًة بربــط زكاة إضافــي بمبلــغ 
ــال ســعودي  ــزام اإلضافــي بمبلــغ 0.51 مليــون ري ــال ســعودي. قامــت الشــركة بتســوية جــزء مــن االلت 2.15 مليــون ري
وقدمــت اعتراًضــا علــى الرصيــد المتبقــي مــن الربــط الزكــوي االضافــي بموجــب الربوطــات المذكــورة أعــاله. خــالل عــام 
2021، اســتلمت الشــركة ربــوط معدلــة تطالــب بالتــزام زكاة إضافــي بمبلــغ 1.52 مليــون ريــال ســعودي وقدمــت الشــركة 

اعتراضــًا علــى هــذه الربــوط.

خــالل عــام 2021، اســتلمت الشــركة ربــوط أوليــة لعامــي 2019 و 2020 مطالبــة بــزكاة إضافيــة بمبلــغ 11.53 مليــون 
ريــال ســعودي. قامــت الشــركة بتســوية جــزء مــن االلتــزام اإلضافــي بمبلــغ 0.18 مليــون ريــال ســعودي وقدمــت 
اعتراًضــا علــى الرصيــد المتبقــي مــن الربــط الزكــوي االضافــي بموجــب الربــوط المذكــورة أعــاله. اســتلمت الشــركة ربــوط 
نهائيــة معدلــة تطالــب بالتــزام زكاة إضافــي بمبلــغ 10.91 مليــون ريــال ســعودي وقدمــت الشــركة اعتراضــًا علــى هــذه 

الربــوط. 

تــم اإلفصــاح عــن حالــة الربــوط النهائيــة للــزكاة وضريبــة الدخــل للشــركات التابعــة األخــرى للمجموعــة فــي القوائــم الماليــة 
الخاصــة بهــا.

اإليرادات  .25  

20212020

3,227,4102,423,285إيرادات 

توقيت إثبات اإليرادات

3,134,1292,325,584- في نقطة زمنية معينة

93,28197,701- بمرور الوقت

3,227,4102,423,285

يســتند مبلــغ اإليــرادات المتوقــع إثباتــه علــى المبلــغ المتوقــع مــن المجموعــة اســتالمه فــي بدايــة العقــد، مقابــل 
بضائعهــا وخدماتهــا. ال تتوقــع المجموعــة وجــود أي عقــود تكــون فيهــا الفتــرة بيــن نقــل الخدمــات أو البضائــع المتعهــد 
بهــا إلــى العمــالء والمســددة مــن قبــل العميــل أكثــر مــن ســنة واحــدة. ونتيجــة لذلــك، ال تقــوم المجموعــة بتعديــل أي مــن 

أســعار المعامــالت مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود.

يرجى الرجوع إلى إيضاح 21 حول االفصاح عن اإليرادات المكتسبة لكل قطاع.

مصاريف بيع وتوزيع  .26  

20212020إيضاح

3031,80429,930رواتب موظفين وتكاليف متعلقة بها

30,25924,305نقل وشحن

4,6794,296عمولة مبيعات

2,8402,897اصالح وصيانة

2,7703,036استهالك وإطفاء

191,100849رسوم امتياز

1,9821,598توصيل وتأمين

1,0501,275إعالن

9,9457,339أخرى

86,42975,525

مصاريف عمومية وإدارية  .27  

20212020إيضاح

3096.84076,186رواتب موظفين وتكاليف متعلقة بها

9,5199,981استهالك وإطفاء 

2,9892,675تأمين

2,1692,114مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

1,6511,498إصالح وصيانة

1,4391,588مصروف إلتزام عقد إيجار قصير االجل 

1,3131,328اتصاالت وخدمات

593522سفر

12.07210,843أخرى

128,585106,735

إيرادات أخرى  .28  

تمثــل اإليــرادات األخــرى للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 بشــكل رئيســي الربــح مــن مطالبــات التأميــن المدينــة 
والربــح مــن اســتبعاد ممتلــكات ومصنــع ومعــدات بمبلــغ 5.31 مليــون ريــال ســعودي )2020: ال شــيء( و 1.42 مليــون 

ريــال ســعودي )2020: 2.19 مليــون ريــال ســعودي(، علــى التوالــي.

تكاليف التمويل  .29  

20212020إيضاح

8,03811,215تكاليف التمويل على قروض قصيرة االجل

171,9312,564تكاليف التمويل على التزامات منافع الموظفين المحددة 

3,2656,584تكاليف التمويل على قروض طويلة االجل

6778809تكلفة التمويل المضافة بموجب التزامات عقود اإليجار

4,8288,687أخرى

18,84029,859

تــم رســملة تكاليــف تمويــل الســنة الحاليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 بمبلــغ 0.99 مليــون ريــال ســعودي )2020: 
االعتمــادات  بإصــدار  المتعلقــة  المصاريــف  مــن  رئيســي  »أخــرى« بشــكل  بنــد  يتمثــل  ريــال ســعودي(.  1.21مليــون 

المســتندية وخطابــات الضمــان.

رواتب ومزايا موظفين  .30  

20212020إيضاح

الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين المحملة على:

145,812140,694تكلفة اإليرادات

2631,80429,930بيع وتسويق 

2796.84076,186عمومية وإدارية

274.456246,810

تتضمــن هــذه الرواتــب والمزايــا المتعلقــة بالموظفيــن تكلفــة الخدمــة الحاليــة المتعلقــة بالتزامــات مكافــأة نهايــة الخدمــة 
والتــي تبلــغ 9.91 مليــون ريــال ســعودي )2020: 10.01 مليــون ريــال ســعودي( )إيضــاح 17-2(.
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ربحية السهم  .31  

تعــرض الشــركة ربحيــة الســهم األساســية والمخّفضــة ألســهمها العاديــة. يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية 
بتقســيم ربــح الســنة العائــد إلــى حملــة حقــوق الملكيــة العاديــة للشــركة بشــكل منفصــل لــكل مــن العمليــات المســتمرة 
والمتوقفــة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الســنة. يتــم تحديــد ربحيــة الســهم المخّفضــة 
بتعديــل ربــح الســنة العائــد إلــى حملــة حقــوق الملكيــة العاديــة للشــركة والمتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة 
خــالل الســنة لتأثيــرات جميــع األســهم العاديــة المحتملــة المخّفضــة. نظــًرا ألن الشــركة ليــس لديهــا مثــل هــذه األســهم 
العاديــة المحتملــة المخّفضــة، فــإن حســاب وعــرض ربحيــة الســهم األساســية والمخّفضــة للشــركة ســيكونان متطابقيــن. 

يعكس الجدول التالي الربح والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في عمليات الحساب:

20212020

الربح العائد إلى حملة حقوق الملكية العادية للشركة والمستخدمة في حساب الربحية األساسية لكل سهم:

170,34293,627من العمليات المستمرة- 

)3,459(-من العمليات غير المستمرة- 

170,34290,168

60,00060,000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة

ربحية السهم األساسية والمخفضة

2.841.56 - من العمليات المستمرة العائدة لحملة حقوق الملكية العادية للشركة

)0.06(- - من العمليات غير المستمرة العائدة لحملة حقوق الملكية العادية للشركة

2.841.50مجموع الربحية األساسية والمخّفضة للسهم الواحد العائدة إلى حملة حقوق الملكية العادية في الشركة.

الموجودات المالية والمطلوبات المالية  .32  

يوضــح الجــدول التالــي معلومــات حــول فئــات األدوات الماليــة بنــاًء علــى طبيعتهــا وخصائصهــا، والمبالــغ الدفتريــة 
لــألدوات الماليــة.

20212020

 موجودات مالية

 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

25,491-استثمار في الموجودات المالية

 التكلفة المطفأة

40,30551,098نقد وما في حكمه

634,104586,436ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

40,93222,161موجودات عقود

715,341659,695

715,341685,186

20212020

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

470,551462,219ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

552,963518,646قروض قصيرة األجل

145,535256,430قروض طويلة األجل

20,04621,981مطلوبات عقود

1,189,0951,259,276

يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة فــي نهايــة فتــرة التقريــر علــى 
أنهــا المســتوى 1 فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة. لــم تكــن هنــاك تحويــالت بيــن مســتويات التسلســل الهرمــي 

للقيمــة العادلــة خــالل الســنة.

تقــارب القيــم الدفتريــة لــألدوات الماليــة المصنفــة ضمــن الموجــودات المتداولــة والمطلوبــات المتداولــة فــي قائمــة 
المركــز المالــي الموحــدة قيمتهــا العادلــة بســبب طبيعتهــا قصيــرة األجــل. بالنســبة للقــروض، ال تختلــف القيــم العادلــة 
بشــكل جوهــري عــن قيمهــا الدفتريــة حيــث أن الفائــدة المســتحقة الدفــع علــى هــذه القــروض إمــا قريبــة مــن ســعر الســوق 

الحالــي أو أن القــروض ذات طبيعــة قصيــرة األجــل.

المخاطر المالية وإدارة رأس المال  .33  

تخضع أنشطة المجموعة لمخاطر مالیة مثل مخاطر السوق ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة.

1-33 مخاطر السوق

مخاطــر الســوق هــي المخاطــر المتعلقــة بالتغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ومعــدالت 
الفائــدة. إن الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة التعرضــات لمخاطــر الســوق ومراقبتهــا مــن خــالل مقاييــس 
مقبولــة مــع تحســين العائــد. لــم يكــن هنــاك أي تغييــر خــالل الســنة بالنســبة إلــى تعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق أو 

الطريقــة التــي يتــم بهــا إدارة تلــك المخاطــر وقياســها.

مخاطر العمالت األجنبية  )1(

ــة بســبب  ــألدوات المالي ــة المســتقبلية ل ــة للتدفقــات النقدي ــر فــي القيمــة العادل ــة هــي مخاطــر التغي إن مخاطــر العمل
ــال الســعودي.  ــة والرئيســية للمجموعــة هــي الري ــة الوظيفي ــة. إن العمل ــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبي التغي
تتــم معامــالت المجموعــة بشــكل أساســي بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي، والريــال مرتبــط بالــدوالر حالًيــا. تقــوم 

اإلدارة بمراقبــة تقلبــات أســعار صــرف العمــالت وتعتقــد أن مخاطــر العملــة ليســت جوهريــة. 

مخاطر معدالت الفائدة  )2(

إن مخاطــر أســعار العمولــة هــي التعــرض لمخاطــر مختلفــة مرتبطــة بتأثيــر التقلبــات فــي اســعار الفائــدة الســائدة علــى 
الفائــدة علــى موجوداتهــا  النقديــة للمجموعــة. إن المجموعــة معرضــة لمخاطــر اســعار  المالــي، والتدفقــات  المركــز 
ومطلوباتهــا المحملــة بفوائــد وبشــكل رئيســي علــى الســحب علــى المكشــوف والتســهيالت البنكيــة والقــروض األخــرى. 
تحــد اإلدارة مــن مخاطــر اســعار الفائــدة للمجموعــة مــن خــالل مراقبــة التغيــرات فــي اســعار العمولــة وتعتقــد أن مخاطــر 

التدفقــات النقديــة والقيمــة العادلــة لمخاطــر اســعار العمولــة غيــر جوهريــة علــى المجموعــة.

ــم  ــدة كمــا ت ــة للمجموعــة والمدرجــة بالتكلفــة المطفــأة ال تخضــع لمخاطــر أســعار الفائ ــة والذمــم الدائن إن الذمــم المدين
تعريفهــا فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )7( وذلــك نظــرًا ألن القيمــة الدفتريــة والتدفقات النقدية المســتقبلية 
ال تتذبــذب بســبب التغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق وبالتالــي فــإن المجموعــة غيــر معرضــة لمخاطــر أســعار الفائــدة 

للقيمــة العادلــة.

يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية النهائيــة عــن إدارة مخاطــر الســيولة، حيــث وضــع إطــار عمــل مناســب إلدارة مخاطــر 
الســيولة إلدارة متطلبــات التمويــل والســيولة قصيــرة ومتوســطة وطويلــة األجــل للمجموعــة. تقــوم المجموعــة بــإدارة 
مخاطــر الســيولة عــن طريــق الحفــاظ علــى االحتياطيــات والتســهيالت البنكيــة الكافيــة، وتســهيالت االقتــراض مــن خــالل 
مراقبــة التدفقــات النقديــة المتوقعــة والفعليــة بشــكل مســتمر ومطابقــة تواريــخ اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات 

الماليــة.

المجموعــة معرضــة لمخاطــر أســعار الفائــدة ألن المنشــآت فــي المجموعــة تقتــرض األمــوال بأســعار فائــدة متغيــرة. ال 
تقــوم المجموعــة بالتحــوط مــن تعرضهــا لتقلبــات أســعار الفائــدة.

تحليل حساسية سعر الفائدة

ــر.  ــرة التقري ــر المشــتقة فــي نهايــة فت ــاًء علــى التعــرض لمعــدالت الفائــدة لــألدوات غي تــم تحديــد تحليــل الحساســية بن
بالنســبة للمطلوبــات ذات المعــدل المتغيــر، يتــم إعــداد التحليــل علــى افتــراض أن مبلــغ االلتــزام المســتحق فــي نهايــة 
فتــرة التقريــر كان مســتحًقا لكامــل الفتــرة. يتــم اســتخدام زيــادة أو انخفــاض بمقــدار 50 نقطــة أســاس عنــد التقريــر عــن 
مخاطــر أســعار الفائــدة داخلًيــا لكبــار موظفــي اإلدارة ويمثــل تقييــم اإلدارة للتغيــر المحتمــل المعقــول فــي معــدالت 
الفائــدة. إذا كانــت معــدالت الفائــدة أعلــى / أقــل بمقــدار 50 نقطــة أســاس وكانــت جميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة، فــإن 
ربــح المجموعــة لهــذه الســنة ســيزيد أو ينخفــض بمبلــغ 3.62 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2020: 2.94 مليــون 

ريــال ســعودي(.  
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مخاطر اإلئتمان  33-2

تشــير مخاطــر اإلئتمــان إلــى مخاطــر تخلــف الطــرف المقابــل عــن الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة ممــا يــؤدي إلــى خســارة ماليــة 
للمجموعــة. تتكــون التركــزات المحتملــة لمخاطــر اإلئتمــان بشــكل أساســي مــن الذمــم التجاريــة المدينــة والمبالــغ المطلوبــة 
مــن طــرف ذي عالقــة واالســتثمارات النقديــة قصيــرة األجــل. تــم اإلفصــاح عــن تفاصيــل كيفيــة إدارة مخاطــر اإلئتمــان 
المتعلقــة بالذمــم المدينــة التجاريــة فــي اإليضــاح رقــم )11(. تتــم مراقبــة المبالــغ المطلوبــة مــن طــرف ذي عالقــة ويتــم 
تكويــن مخصــص، عنــد االقتضــاء، ألي مبالــغ غيــر قابلــة لالســترداد. يتــم وضــع االســتثمارات النقديــة قصيــرة األجــل فقــط 
لــدى البنــوك ذات التصنيــف اإلئتمانــي العالــي. ال تحتفــظ المجموعــة بــأي ضمانــات إئتمانيــة لتغطيــة مخاطــر اإلئتمــان 

المرتبطــة بموجوداتهــا الماليــة.

ذمم مدينة تجارية

تقــوم المجموعــة دائمــا بقيــاس مخصــص الخســارة للذمــم المدينــة التجاريــة بمبلــغ يســاوي خســارة اإلئتمــان المتوقعــة 
علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي. يتــم تقديــر الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة للذمــم المدينة التجارية بشــكل تجميعي باســتخدام 
مصفوفــة مخصــص بالرجــوع إلــى خبــرة التخلــف عــن الســداد الســابقة للمديــن، ومعدلــة لظــروف االقتصاديــة العامــة 
للصناعــة التــي يعمــل فيهــا المدينــون وتقييــم كل مــن االتجــاه الحالــي والتوقــع للظــروف فــي تاريــخ التقريــر. بحســب 
تقديــراالدارة االمثــل. وبنــاًء عليــه، تســتند الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة فــي المقــام األول إلــى المعلومــات الســابقة 
عــن تاريــخ االســتحقاق ومعــدالت الخســارة ذات الصلــة ولــم يتــم إدراج افتراضــات جوهريــة فــي نمــوذج الخســائر اإلئتمانيــة 
المتوقعــة المســتخدم الحتســاب المخصــص بشــكل تجميعــي. واســتناًدا إلــى تقييــم اإلدارة، فــإن المعلومــات التطلعيــة، 
أي العامــل االقتصــادي أيًضــا، ال تؤثــر بشــكل كبيــر علــى الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة وبالتالــي لــم يتــم اإلفصــاح عــن 

الحساســيات ذات الصلــة.

تقــوم المجموعــة بإجــراءات فحــص اإلئتمــان قبــل منــح اإلئتمــان للعمــالء الجــدد. يتــم فحــص هــذه اإلجــراءات وتحديثهــا 
علــى أســاس مســتمر. ال يوجــد عمــالء يشــكلون أكثــر مــن 10٪ مــن إجمالــي رصيــد الذمــم التجاريــة المدينــة فــي الســنوات 

الحاليــة والســابقة.

يكمــن أكبــر تعــرض لمخاطــر اإلئتمــان فــي تاريــخ التقريــر فــي القيمــة الدفتريــة لــكل فئــة مــن فئــات الموجــودات الماليــة 
المفصــح عنهــا فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة. 

ال تحتفــظ المجموعــة بــأي رهــن كضمــان. ومــع ذلــك، حصلــت المجموعــة علــى ســندات إذنيــة وشــيكات مؤجلــة واعتمــادات 
مســتندية كضمــان مــن أطــراف معينــة وذلــك لتغطيــة مخاطــر اإلئتمــان. 

تقييــم المجموعــة تركــز المخاطــر المتعلقــة بالذمــم المدينــة التجاريــة علــى أنهــا قليلــة، نظــرًا لكــون عمالئهــا يعملــون فــي 
عــدة قطاعــات وان تقيــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مســتوى شــركاتها التابعــة.

يرجى الرجوع إلى اإليضاح )11( لتحليل خسارة اإلئتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2021 و2020.

األدوات المالية والودائع النقدية

ُتــدار مخاطــر اإلئتمــان مــن األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة مــن خــالل قســم الخزينــة فــي المجموعــة وفقــًا 
لسياســة المجموعــة. ال يتــم اســتثمار األمــوال الفائضــة إال مــع األطــراف المقابلــة المعتمديــن وضمــن حــدود اإلئتمــان 
المخصصــة لــكل طــرف مقابــل. لقــد تــم وضــع الحــدود لخفــض تركــز المخاطــر الــى الحــد االدنــى وبالتالــي تجنــب الخســائر 

الماليــة فــي حالــة عــدم مقــدرة الطــرف المقابــل علــى الســداد. 

ــار أن المجموعــة لديهــا أرصــدة قــروض  ــد األخــذ فــي االعتب ــة منخفضــة عن تعــد مخاطــر اإلئتمــان بشــأن األرصــدة البنكي
وتســهيالت إئتمانيــة قائمــة لــدى عــدة بنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية ذات تصنيــف إئتمانــي جيــد )فــي حــدود 
ــك  ــز وفيتــش، لذل ــل مودي ــة مث ــي خارجي ــف إئتمان ــد مــن شــركات تصني ــًا لمــا هــو محاي ــى BBB+( وفق ــف A+ إل التصني

مخاطــر التركيــز هــي أيضــًا منخفضــة.

3-33 مخاطر السيولة

إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة المجموعــة صعوبــات فــي تأميــن الســيولة الالزمــة للوفاء بااللتزامــات المتعلقة 
بــاألدوات الماليــة. قــد تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة علــى بيــع أحــد الموجــودات الماليــة بســرعة وبقيمــة تقــارب 

قيمتــه العادلة. 

للحصول على بيان استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة، راجع إيضاح 33-4.

تقــارب المطلوبــات المتداولــة للمجموعــة موجوداتهــا المتداولــة. تعتقــد اإلدارة أن هــذا ليــس مــن المتوقــع أن يؤثــر 

بشــكل جوهــري علــى قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا حيــث تديــر المجموعــة مخاطــر الســيولة مــن خــالل ضمــان 
أن تســهيالت االقتــراض البنكــي مــن عــدة بنــوك متاحــة بشــكل شــامل خــالل الســنة )إيضــاح 16(. 

4-33 بيان االستحقاق للمطلوبات المالية )أساس غير مخصوم(

أكثر من 5 1 إلى 5 لغاية معدل الفائدة

المجموعسنواتسنواتسنة)٪(

2021

2.52,5939,76711,78124,141 إلى 4إلتزامات عقود اإليجار

149,657-2.3866,83182,826قروض طويلة األجل

562,446--2.05562,446قروض قصيرة األجل

470,551--470,551بدون فائدةذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

1,102,42192,59311,7811,206,795

2020

43.7849.57914.86728.230إلتزامات عقود اإليجار

2.17121,003142,624263,627قروض طويلة األجل

529.563--2.12529.563قروض قصيرة األجل

462.219--462.219بدون فائدةذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

1.116.569152.20314.8671.283.639

إدارة رأس المال  .34  

تتمثــل أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال فــي الحفــاظ علــى قدرتهــا علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة لكــي 
تتمكــن مــن تحقيــق العوائــد للمســاهمين والمنافــع ألصحــاب المصلحــة اآلخريــن، وكذلــك االحتفــاظ بهيــكل رأس المــال 
األمثــل الــذي يعمــل علــى خفــض تكلفــة رأس المــال. ألغــراض إدارة رأس المــال، تــم اعتبــار رأس المــال مســاوًيا لمجمــوع 

حقــوق الملكيــة للمجموعــة. 

بلغــت نســبة المديونيــة للمجموعــة 45٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 والتــي يتــم قياســها كمجمــوع القــروض مخصومــًا 
منهــا النقــد ومــا فــي حكمــه بالنســبة لمجمــوع راس المــال المســتخدم )31 ديســمبر 2020: 49٪(. لــم يتــم إجــراء أي تغيرات 
فــي األهــداف والسياســات واإلجــراءات إلدارة رأس المــال خــالل الســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2021 و2020. 

معلومات اضافية  .35  

1-35 حادث الحريق في أحد مصانع قطاعات البالستيك

ــى إلحــاق أضــرار بموجــودات  ــع قطــاع البالســتيك ممــا أدى إل ــران فــي أحــد مصان ــر 2020، اشــتعلت الني فــي 11 فبراي
يبلــغ صافــي قيمتهــا الدفتريــة 17.69 مليــون ريــال ســعودي والتــي تشــمل صافــي قيمــة دفتريــة للممتلــكات والمصنــع 
والمعــدات والمخــزون بمبلــغ 16.5 مليــون ريــال ســعودي )ايضــاح 5( ومبلــغ 1.19 مليــون ريــال ســعودي، علــى التوالــي. 
خــالل عــام 2020، قامــت المجموعــة برفــع مطالبــة تأمينيــة ضــد األضــرار التــي لحقــت بالموجــودات وخســائر توقــف 
األعمــال وإثبــات مطالبــة تأميــن مدينــة التــي تســاوي القيمــة الدفتريــة للموجــودات. خــالل عــام 2021، وافقــت اإلدارة 
علــى تســوية نهائيــة مــع شــركة التأميــن بمبلــغ إجمالــي قــدره 33 مليــون ريــال ســعودي مقســم مقابــل خســارة األصــول 
وتوقــف األنشــطة بمبلــغ 23 مليــون ريــال ســعودي و 10 مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي. نتــج عــن ذلــك صافــي ربــح 
قــدره 15.31 مليــون ريــال ســعودي تــم تســجيله فــي تكلفــة اإليــرادات لتوقــف األعمــال والباقــي فــي اإليــرادات األخــرى 
بمبلــغ 10 مليــون ريــال ســعودي و 5.31 مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي. خــالل الســنة، اســتلمت المجموعــة بمبلــغ 

9.60 مليــون ريــال ســعودي مــن شــركة التأميــن تمثــل دفعــة جزئيــة مقابــل مطالبــة التأميــن المرفوعــة.

2-35 جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(

تراقــب المجموعــة باســتمرار وضــع جائحــة كوفيــد-19 وأثرهــا علــى العوامــل المذكــورة أعــاله. تواصــل المجموعــة عملياتهــا 
دون أي تعطيــل جوهــري بعــد تنفيــذ اإلجــراءات الالزمــة الســتمرارية األعمــال وضمــان اإلجــراءات االحترازيــة المطلوبــة.

نظــًرا ألن وضــع كوفيــد-19 ال يــزال متغيــًرا ومتطــوًرا، فمــن الصعــب حالًيــا قيــاس المــدى الكامــل لألثــر االقتصــادي 
ــر جوهــري علــى  ــه ال يوجــد أث ــاًء علــى تقييمهــا للوضــع والمعلومــات المتاحــة، أن ــه. ومــع ذلــك، تعتقــد اإلدارة، بن ومدت
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األداء المالــي للمجموعــة. وأن لــدى المجموعــة الدعــم المالــي الكافــي واإلمكانيــة للوصــول إلــى التســهيالت التمويليــة 
ــد اســتحقاقها. ــة فــي المســتقبل المنظــور عن ــة الوفــاء بالتزاماتهــا المالي لمواصل

3-35 معلومات الدفقات النقدية التكميلية

20212020

الجدول التكميلي للمعلومات غير النقدية

84,009-الموجودات المتعلقة بمجموعة اإلستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع

50,944-المطلوبات المتعلقة بمجموعة اإلستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع

8.24414,580شطب ذمم مدينة تجارية

4,8731,405االعتراف بأصول حق استخدام الموجودات وإلتزامات عقود اإليجار

3,517303إلغاء االعتراف بأصول حق اإلستخدام 

-4.319إستبعاد إلتزامات عقود اإليجار

3,257-التحويالت من الممتلكات والمصنع والمعدات إلى المخزون 

-65الممتلكات والمصنع والمعدات المحولة إلى موجودات غير ملموسة أخرى

328328تكلفة ترتيب الديون

)45(34إلتزامات المنافع المحددة للموظفين المستحقة

إعادة التصنيف

تمــت إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة للفتــرة بهــدف تحســين العــرض. ومــع ذلــك، لــم يكــن لعمليــات إعــادة التصنيف 
هــذه أي تأثيــر جوهــري. كانــت عمليــات إعــادة التصنيــف الرئيســية كمــا يلي: 

المبلغإعادة التصنيف إلىإعادة التصنيف من

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 

5.213إيراداتإيرادات أخرى - بيع خردة

قائمة المركز المالي الموحدة 

17.688مطالبة تأمينية مدينةذمم مدينة أخرى 

تــم إعــادة تصنيــف هــذه األرقــام فــي ســنة المقارنــة لتحســينها ولــم تؤثــر علــى صافــي الملكيــة أو صافــي الربــح أو 
التدفقــات النقديــة للمجموعــة للســنة الســابقة.

األحداث الاحقة  .36  

لــم يكــن هنــاك أحــداث الحقــة جوهريــة، معدلــة أو غيــر معدلــة، منــذ 31 ديســمبر 2021 تتــرك أثــرًا جوهريــًا علــى المركــز 
المالــي أو األداء المالــي للمجموعــة كمــا يظهــر فــي القوائــم الماليــة الموحــدة. 

توزيعات األرباح  .37  

وافــق مجلــس إدارة الشــركة فــي 4 مــارس 2021 علــى توزيــع أربــاح نقديــة مرحليــة قدرهــا 0.6 ريــال ســعودي للســهم 
الواحــد بقيمــة 36 مليــون ريــال ســعودي علــى مســاهمي الشــركة.

وافــق مجلــس إدارة الشــركة فــي 4 أغســطس 2021 علــى توزيــع أربــاح نقديــة مرحليــة قدرهــا 0.75 ريــال ســعودي للســهم 
الواحــد بقيمــة 45 مليــون ريــال ســعودي على مســاهمي الشــركة.

وافــق مجلــس إدارة الشــركة فــي 27 ديســمبر 2021 علــى توزيــع أربــاح نقديــة مرحليــة قدرهــا 0.75 ريــال ســعودي للســهم 
الواحــد بقيمــة 45 مليــون ريــال ســعودي علــى مســاهمي الشــركة.

الموافقة على القوائم المالية الموحدة  .38  

تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27 فبراير 2022.




