
 

هـ، الموافق 29/10/1442لمساهمي شركة بوان الذي سينعقد بمشيئة هللا يوم الخميس غير العادية الجمعية العامة  اجتماعجدول أعمال 

 م10/06/2021

   الُمنته   المال   للعامالتصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة  -1
 
 . م31/12/2020 ف

كة عن ا -2   لعام التصويت عىل تقرير ُمراجع حسابات الشر
 
 . م31/12/2020المال  الُمنته  ف

   المال  الُمنته  لعام عن االتصويت عىل القوائم المالية  -3
 
 . م31/12/2020ف

   المال  الُمنته  لعام عن االتصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  -4
 
 . م31/12/2020 ف

كة من بي   المرشحي   بناًء عىل توصية لجنة المراجعةللحسابات ال عىل تعيي   مراجعالتصويت  -5 وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم  ،شر

  والثالث والسنوي من العام المال   للرب  عالمالية 
 م، وتحديد أتعابه. 2022من العام  م، والرب  ع األول2021الثان 

  من العام  -6
كة عن النصف األول والنصف الثان  م البالغ مجموعها واحد 2020التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح الشر

كة، وبملغ إجمال  ) %10للسهم الواحد وبما نسبته ريال سعودي 
 . ( ستون مليون ريال سعودي. )مرفق(60.000.000من رأس مال الشر

م، 2021بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي عن العام المال  عىل المساهمي   مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية  التصويت عىل تفويض -7

كات والتوزي    عوتحديد تاري    خ االستحقاق   لنظام الشر
ً
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

ً
كة  وفقا وذلك بما يتناسب مع وضع الشر

 التوسعية واالستثمارية. المال  وتدفقاتها النقدية وخططها 

كة لعدد من أسهمها بحد أقىص  -8 اء الشر ، وذلك لإلحتفاظ من األسهم المصدرة %5نسبة ماليي   سهم، بحيث ال تتعدى  3التصويت عىل شر

  عمليات المبادلة مقابل االستحواذ عىل أسهم بها كأسهم خزينة بغرض 
 
 ف
ً
اء أصل إن وجدتاستخدامها مستقبال كة أو شر ، أو حصص شر

ة أقصاها اثنا عشر  اء خالل فتر كة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشر اء من مصادر الشر وسيتم تمويل عملية الشر

كة اإلحتفاظ بأسهم الخزينة   من تاري    خ قرار الجمعية العامة غت  العادية، ويجوز للشر
ً
 خمس سنوات. )مرفق(.  دون بيعها لمدة أقصاها شهرا

  الفقرة ) التصويت -9
 
خيص الوارد ف ( من المادة الحادية والسبعي   من 1عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر

وط   للشر
ً
كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا نظام الشر

  الضوابط 
 
كات المساهمة المدرجة. الواردة ف كات الخاصة بشر  لنظام الشر

ً
 واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

كة -10 كة وشر   ستتم بي   الشر
   مدار لمواد البناء التصويت عىل األعمال والعقود التر

ي( والتر عبدهللا السادة ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون )مشتر

ة مصلحة نفيذي()عضو ت وفوزان الفوزان )عضو غت  تنفيذي( الفوزان  بأن  ،وه  عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية ،فيها  غت  مباشر
ً
علما

 وال يوجد أيمع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  . سعودي ألف ريال 78519.3 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خالل

وط   . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

  التصويت عىل األعمال  -11
ي( والتر كة مصدر لمواد البناء )مشتر كة وشر   ستتم بي   الشر

السادة عصام ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون والعقود التر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي(ورائد المديهيم  المهيدب )عضو غت  تنفيذي(  ،وه  عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية ،فيها  غت  مباشر

 بأن 
ً
وال مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  . ألف ريال سعودي 84220.9 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خاللعلما

وط  يوجد أي  . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

ي(  -12 كة ثبات لإلنشاءات المحدودة )مشتر كة وشر   ستتم بي   الشر
  التصويت عىل األعمال والعقود التر

السادة ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون والتر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي(ورائد المديهيم  م المهيدب )عضو غت  تنفيذي(عصا  ،تقديم منتجات خرسانيةوه  عبارة عن  ،فيها  غت  مباشر

 بأن 
ً
وال مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  . ألف ريال سعودي 10799.0 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خاللعلما

وط  يوجد أي  . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر



 

كة  -13 كة وشر   ستتم بي   الشر
   المراع  التصويت عىل األعمال والعقود التر

ي( والتر عصام المهيدب األستاذ مجلس اإلدارة  لعضو  يكون )مشتر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي(  بأن  ،تجاريةمنتجات  بيعوه  عبارة عن  ،فيها  غت  مباشر
ً
 25193.9 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خاللعلما

وط  وال يوجد أيمع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  . ألف ريال سعودي  . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

كة التعمت   -14 كة وشر   ستتم بي   الشر
  التصويت عىل األعمال والعقود التر

ي( والتر السادة ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون  واإلنشاء المحدودة )مشتر

ة مصلحة )عضو تنفيذي(وفوزان الفوزان  )عضو غت  تنفيذي(عبدهللا الفوزان   بيع وتقديم خدمات تجارية،وه  عبارة عن  ،فيها  غت  مباشر

 بأن 
ً
وال ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  5960.6 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خاللعلما

وط  يوجد أي  . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

15-   
ي( والتر كة مدار لمواد البناء )مشتر كة وشر   ستتم بي   الشر

عبدهللا السادة ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون التصويت عىل األعمال والعقود التر

ة مصلحة )عضو تنفيذي( وفوزان الفوزان فيذي()عضو غت  تن الفوزان  بأن  ،تجاريةمنتجات وه  عبارة عن بيع  ،فيها  غت  مباشر
ً
إجمال  علما

وط  وال يوجد أيألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  726.2 بلغ م2020عام  التعامل خالل شر

 . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها 

   التصويت -16
ي( والتر كة اللطيفية للتجارة والمقاوالت )مشتر كة وشر   ستتم بي   الشر

األستاذ مجلس اإلدارة  لعضو  يكون عىل األعمال والعقود التر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي(عصام المهيدب   بأن  ،وه  عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية ،فيها  غت  مباشر
ً
 إجمال  التعامل خاللعلما

وط  وال يوجد أيألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  2237.0 بلغ م2020عام  خاصة مرتبطة شر

 . )مرفق(. بها 

كة  -17 كة وشر   ستتم بي   الشر
   التوريدات والمشاري    ع المحدودةالتصويت عىل األعمال والعقود التر

ي( والتر مجلس اإلدارة  لعضو  يكون )مشتر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي( فوزاناألستاذ عبدهللا ال  بأن  تقديم منتجات خرسانية،وه  عبارة عن  ،فيها  غت  مباشر
ً
إجمال  التعامل علما

وط  وال يوجد أيألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  222.8 بلغ م2020عام  خالل خاصة شر

 . )مرفق(. مرتبطة بها 

  التصويت عىل األ  -18
ي( والتر كة نساج للتطوير العقاري )مشتر كة وشر   ستتم بي   الشر

السادة ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون عمال والعقود التر

ة مصلحة )عضو تنفيذي(وفوزان الفوزان  )عضو غت  تنفيذي(عبدهللا الفوزان   ،وه  عبارة عن تقديم منتجات خرسانية ،فيها  غت  مباشر

 بأن 
ً
وال يوجد ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  30.9 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خاللعلما

وط  أي  . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

19-   
ي( والتر كة مدار للعدد واألدوات )مشتر كة وشر   ستتم بي   الشر

السادة ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون التصويت عىل األعمال والعقود التر

ة مصلحة )عضو تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غت  تنفيذي( عبدهللا الفوزان  ،وه  عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية ،فيها  غت  مباشر

 بأن 
ً
وال يوجد مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  . ألف ريال سعودي 87.7 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خاللعلما

وط  أي  . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

20-   
ي( والتر كة مصدر لمواد البناء )مشتر كة وشر   ستتم بي   الشر

السادة عصام ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون التصويت عىل األعمال والعقود التر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي(ورائد المديهيم  المهيدب )عضو غت  تنفيذي(  بأن  ،تجاريةمنتجات وه  عبارة عن بيع  ،فيها  غت  مباشر
ً
علما

 وال يوجد أيألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  398.5 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خالل

وط   . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

كة  -21 كة وشر   ستتم بي   الشر
ي(  المهباج الشامية التجاريةالتصويت عىل األعمال والعقود التر   )مشتر

األستاذ مجلس اإلدارة  لعضو  يكون والتر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي(عصام المهيدب   بأن  تجارية،منتجات  بيعوه  عبارة عن  ،فيها  غت  مباشر
ً
عام  إجمال  التعامل خاللعلما



 

وط وال يوجد أيألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  305.3 بلغ م2020 . خاصة مرتبطة بها  شر

 )مرفق(. 

كة  -22 كة وشر   ستتم بي   الشر
   الرومانسية المحدودةالتصويت عىل األعمال والعقود التر

ي( والتر األستاذ مجلس اإلدارة  لعضو  يكون )مشتر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي(عصام المهيدب   بأن  تجارية،منتجات  بيعوه  عبارة عن  ،فيها  غت  مباشر
ً
عام  خاللإجمال  التعامل علما

وط  وال يوجد أيألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  261.2 بلغ م2020 . خاصة مرتبطة بها شر

 )مرفق(. 

كة  -23 كة وشر   ستتم بي   الشر
   بندة للتجزئةالتصويت عىل األعمال والعقود التر

ي( والتر هيدب عصام الماألستاذ مجلس اإلدارة  لعضو  يكون )مشتر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي(  بأن  تجارية،منتجات  بيعوه  عبارة عن  ،فيها  غت  مباشر
ً
 244.7 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خاللعلما

وط  وال يوجد أيألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية   . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

كة مدار  التصويت عىل األعمال -24 كة وشر   ستتم بي   الشر
   لمواد الكهرباء المحدودةوالعقود التر

ي( والتر ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون )مشتر

ة مصلحة )عضو تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غت  تنفيذي( عبدهللا الفوزانالسادة   ،تجارية منتجاتوه  عبارة عن بيع  ،فيها  غت  مباشر

 بأن 
ً
وال ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  427.9 م بلغ2020عام  إجمال  التعامل خاللعلما

وط  يوجد أي  . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

كة مدار لمواد البناء ) -25 كة وشر   ستتم بي   الشر
  بائعالتصويت عىل األعمال والعقود التر

 عبدهللاالسادة ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون ( والتر

ة مصلحة )عضو تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غت  تنفيذي( الفوزان  بأن  ،وه  عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية ،فيها  غت  مباشر
ً
علما

 وال يوجد أيمع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  . ألف ريال سعودي 5184.2 بلغ 2020عام  إجمال  التعامل خالل

وط   . )مرفق(. رتبطة بها خاصة مشر

كة مصدر لمواد البناء ) -26 كة وشر   ستتم بي   الشر
  بائعالتصويت عىل األعمال والعقود التر

السادة عصام ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون ( والتر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي(ورائد المديهيم  المهيدب )عضو غت  تنفيذي(  ،وه  عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية ،فيها  غت  مباشر

 بأن 
ً
وال مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  . ألف ريال سعودي 8512.4 بلغ 2020عام  إجمال  التعامل خاللعلما

وط  يوجد أي  . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

كة مد -27 كة وشر   ستتم بي   الشر
  بائعار للعدد واألدوات )التصويت عىل األعمال والعقود التر

عبدهللا السادة ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون ( والتر

ة مصلحة )عضو تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غت  تنفيذي( الفوزان اء مواد وه  عبارة عن  ،فيها  غت  مباشر  بأن  ،شر
ً
إجمال  التعامل علما

وط  وال يوجد أيمع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  . ألف ريال سعودي 195.5 بلغ م2020عام  خالل خاصة شر

 . )مرفق(. مرتبطة بها 

كة مدار للعدد واألدوات ) -28 كة وشر   ستتم بي   الشر
  بائعالتصويت عىل األعمال والعقود التر

عبدهللا السادة ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون ( والتر

ة مصلحة )عضو تنفيذي( لفوزانوفوزان ا )عضو غت  تنفيذي( الفوزان  بأن  ،وه  عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية ،فيها  غت  مباشر
ً
علما

 وال يوجد أيريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  ألف 239,9 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خالل

وط   . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

ية لإلستقدام )التصويت عىل األ  -29 كة إمداد الموارد البشر كة وشر   ستتم بي   الشر
  بائععمال والعقود التر

األستاذ مجلس اإلدارة  لعضو  يكون ( والتر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي(عصام المهيدب   بأن  ،وه  عبارة عن توريد عمالة مستأجرة ،فيها  غت  مباشر
ً
عام  إجمال  التعامل خاللعلما

وط  وال يوجد أيألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  3231.0 بلغ م2020 . خاصة مرتبطة بها شر

 )مرفق(. 



 

كة مدار لمواد البناء ) -30 كة وشر   ستتم بي   الشر
  بائعالتصويت عىل األعمال والعقود التر

عبدهللا السادة ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون ( والتر

ة مصلحة )عضو تنفيذي( وفوزان الفوزان فيذي()عضو غت  تن الفوزان اء مواد،وه  عبارة عن  ،فيها  غت  مباشر  بأن  شر
ً
إجمال  التعامل علما

وط  وال يوجد أيألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  4459.2 بلغ م2020عام  خالل خاصة شر

 . )مرفق(. مرتبطة بها 

كة مصدر الخدمات الفنية للصناعة المحدودةالتصويت عىل  -31 كة وشر   ستتم بي   الشر
  بائع) األعمال والعقود التر

مجلس  ألعضاء يكون ( والتر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي( ورائد المديهيم )عضو غت  تنفيذي(عصام المهيدب السادة اإلدارة  وه  عبارة عن بيع وتقديم  ،فيها  غت  مباشر

 بأ ،خدمات تجارية
ً
مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس  . ألف ريال سعودي 79.6 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خاللن علما

وط  وال يوجد أيتجارية   . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

ات الفنية المحدودة ) -32 كة مصدر للتجهت   كة وشر   ستتم بي   الشر
  بائعالتصويت عىل األعمال والعقود التر

عضاء مجلس اإلدارة أل  يكون ( والتر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي(ورائد المديهيم  السادة عصام المهيدب )عضو غت  تنفيذي( اء مواد وه  عبارة عن  ،فيها  غت  مباشر   ،شر
ً
علما

وال يوجد مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية  . ألف ريال سعودي 1087.5 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خاللبأن 

وط  أي  . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

كة مدار لمواد الكهرباء المحدودة ) -33 كة وشر   ستتم بي   الشر
  يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة بائعالتصويت عىل األعمال والعقود التر

( والتر

ة فيها، و  اء مواد ه  عبارة عن عبدهللا الفوزان )عضو غت  تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو تنفيذي( مصلحة غت  مباشر  بأن إجمال  شر
ً
، علما

وط  417.1م بلغ 2020التعامل خالل عام  ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية وال يوجد أي شر

 خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 

كة  -34   ستتم بي   الشر
كة مصنع الينابيع المحو التصويت عىل األعمال والعقود التر   بائع)دودة شر

عصام األستاذ مجلس اإلدارة  لعضو  يكون ( والتر

ة مصلحة )عضو غت  تنفيذي(المهيدب  اء مواد،وه  عبارة عن  ،فيها  غت  مباشر  بأن  شر
ً
 30.0 م بلغ2020عام  إجمال  التعامل خاللعلما

وط  وال يوجد أيألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية   . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

كة  -35   ستتم بي   الشر
كة حلول التوزي    ع المتكاملة )و التصويت عىل األعمال والعقود التر   يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة بائعشر

( والتر

ة فيها، وه  عبارة عن  اء عبدهللا الفوزان )عضو غت  تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو تنفيذي( مصلحة غت  مباشر  بأن إجمال  مواد شر
ً
، علما

وط  25.4م بلغ 2020التعامل خالل عام  ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية وال يوجد أي شر

 خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 

كة  -36   ستتم بي   الشر
كة ريادة الخليج المحدودةو التصويت عىل األعمال والعقود التر   يبائع) شر

عبدهللا  األستاذ مجلس اإلدارة  و كون لعض( والتر

ة فيها، وه  عبارة عن  اء مواد الفوزان )عضو غت  تنفيذي( مصلحة غت  مباشر  بأن إجمال  التعامل خالل عام شر
ً
ألف  23.5م بلغ 2020، علما

وط خاصة مرتبطة   بها. )مرفق(. ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية وال يوجد أي شر

كة المتحدة لآلالت الصناعية  -37 كة والشر   ستتم بي   الشر
  يكون لبائعسيمكو ) –التصويت عىل األعمال والعقود التر

مجلس اإلدارة  و عض( والتر

ة فيها، وه  عبارة عن  األستاذ  اء مواد عبدهللا الفوزان )عضو غت  تنفيذي( مصلحة غت  مباشر  بأن إجمال  التعامل خالل عام شر
ً
م 2020، علما

وط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(.  3.0بلغ   ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء عىل أسس تجارية وال يوجد أي شر

كة  -38 كة وشر   ستتم بي   الشر
  بائع)األول للتطوير العقاري التصويت عىل األعمال والعقود التر

عبدهللا السادة ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون ( والتر

ة مصلحة )عضو تنفيذي( وفوزان الفوزانغت  تنفيذي( عضو وعصام المهيدب ) )عضو غت  تنفيذي( الفوزان وه  عبارة عن  ،فيها  غت  مباشر

كة بوان  بأن  ،ايجار المكتب الرئيس  لشر
ً
ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت  ألف 405,0 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خاللعلما

وط  وال يوجد أيتتم بناًء عىل أسس تجارية   . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر



 

كة  -39 كة وشر   ستتم بي   الشر
  بائع)بلوم لإلستثمار السعودية التصويت عىل األعمال والعقود التر

السادة ألعضاء مجلس اإلدارة  يكون ( والتر

ة مصلحة )عضو تنفيذي( وفوزان الفوزانغت  تنفيذي( عضو وعصام المهيدب ) تنفيذي()عضو غت   عبدهللا الفوزان وه   ،فيها  غت  مباشر

 بأن  ادارة محفظة استثمارية،عبارة عن 
ً
ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت  ألف 200,0 بلغ م2020عام  إجمال  التعامل خاللعلما

وط  وال يوجد أيتتم بناًء عىل أسس تجارية   . )مرفق(. خاصة مرتبطة بها شر

اكالتصويت عىل  -40   عبدهللا عبداللطيف الفوزان )عضو غت  تنفيذي( مجلس اإلدارة األستاذ/ عضو  اشتر
 
كة ف عمل منافس ألعمال الشر

 . (مرفق)

اكالتصويت عىل  -41   عصام عبدالقادر المهيدب )عضو غت  تنفيذي( مجلس اإلدارة األستاذ/ عضو  اشتر
 
كة ف  . (مرفق)عمل منافس ألعمال الشر

اكالتصويت عىل  -42   لفوزان )عضو تنفيذي( فوزان محمد امجلس اإلدارة األستاذ/ عضو  اشتر
 
كة ف  . (مرفق)عمل منافس ألعمال الشر

اكالتصويت عىل  -43   رائد ابراهيم المديهيم )عضو غت  تنفيذي( مجلس اإلدارة األستاذ/ عضو  اشتر
 
كة ف  . (مرفق)عمل منافس ألعمال الشر







 
 

 

 م25/10/2020مستخرج من محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 

 

الشركة عن النصف األول  مساهمي علىم توزيع أرباح نقدية 2020اكتوبر 25بتاريخ  المنعقدي اجتماعه شركة بوان فقرر مجلس إدارة 

 م وذلك حسب ما يلي:2020من عام 

 .مليون لاير سعودي 24 اجمالي المبلغ الموزع -1

 لاير سعودي. 0.40السهم الواحد حصة  -2

 .%4هي  وزيع إلى قيمة السهم االسميةنسبة الت -3

 مليون سهم. 60عدد األسهم المستحقة لألرباح هي  -4

والمقيدين في سجل  ،م2020نوفمبر  10على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم اإلستحقاق الثالثاء الموافق  -5

 إيداع األوراق المالية )إيداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق مساهمي الشركة لدى شركة مركز

 .م2020نوفمبر  25وم األربعاء الموافق تاريخ التوزيع هو ي -6

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 م04/03/2021قرار مجلس إدارة بتاريخ 

 

م 2020الشركة عن النصف الثاني من عام  مساهمي علىم توزيع أرباح نقدية 2021مارس  04بتاريخ شركة بوان قرر مجلس إدارة 

 وذلك حسب ما يلي:

 .مليون لاير سعودي 36 الموزع اجمالي المبلغ -1

 لاير سعودي. 0.60حصة السهم الواحد  -2

 .%6هي  وزيع إلى قيمة السهم االسميةنسبة الت -3

 مليون سهم. 60عدد األسهم المستحقة لألرباح هي  -4

مساهمي  والمقيدين في سجل، م2021مارس  21األحد الموافق على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم اإلستحقاق  -5

 الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق

 .م2021أبريل  4وم األحد الموافق تاريخ التوزيع هو ي -6

 



















 

 

 

 دور العضو وصف الشركة البيان اسم العضو الرقم

 يشترك العضو في عمل منافس من عبدهللا عبداللطيف الفوزان  1
 :خالل كل من

 لمواد البناء. مدارشركة  -1
لمواد الكهرباء  مدارشركة  -2

 المحدودة.

تعمل الشركة في عدة قطاعات من  -1
مواد البناء هي: األخشاب وحديد 

 التسليح والمعادن.
تعمل الشركة في مجال البيع بالتجزئة  -2

وتمديداتها وبيع  لألدوات الكهربائية
 كابالت كهربائية واتصاالت.

يشغل العضو  -1
لس عضوية مج

 .إدارة هذه الشركة
العضو يشغل  -2

عضوية مجلس 
شركات تملك  إدارة

 حصص فيها.

يشترك العضو في عمل منافس حيث  عصام عبدالقادر المهيدب 2
 يشغل عضوية مجلس إدارة:

 شركة مصدر لمواد البناء. -

 قطاعات تشملتعمل الشركة في عدة  -
 بأنواعه والفوالذ التسليح حديد

 اللوحي، والحديد الفوالذية، كاألنابيب
 تشكيلة تشمل كما المعدني، والنسيج
 والعتاد، األخشاب، من واسعة

 الفنية المواد من وغيرها والمشابك،
 .والمعدات اآلالت إلى باإلضافة

يشغل العضو عضوية مجلس 
 .ةإدارة هذه الشرك

يشترك العضو في عمل منافس من  الفوزان فوزان محمد 3
 خالل كل من:

 لمواد البناء. مدارشركة  -1
لمواد الكهرباء  مدارشركة  -2

 المحدودة.
شركة اليمامة لحديد  -3

 .التسليح المحدودة

تعمل الشركة في عدة قطاعات من  -1
مواد البناء هي: األخشاب وحديد 

 التسليح والمعادن.
 تعمل الشركة في مجال البيع بالتجزئة -2

لألدوات الكهربائية وتمديداتها وبيع 
 كابالت كهربائية واتصاالت.

 الجملة وتجارة إنتاج في الشركة تعمل -3
 .التسليح حديد في والتجزئة

العضو يشغل  -1
عضوية مجلس 

 إدارة هذه الشركة.
العضو يشغل  -2

عضوية مجلس 
شركات تملك  إدارة

 حصص فيها.
العضو يشغل  -3

عضوية مجلس 

 إدارة هذه الشركة.

يشترك العضو في عمل منافس حيث  رائد ابراهيم المديهيم 4
 يشغل عضوية مجلس إدارة كٍل من:

 شركة مصدر لمواد البناء. -1
شركة اليمامة للصناعات  -2

 الحديدية.
شركة اليمامة لحديد  -3

 .التسليح المحدودة

 تعمل الشركة في عدة قطاعات تشمل -1
 بأنواعه والفوالذ التسليح حديد

 اللوحي، والحديد الفوالذية، كاألنابيب
 تشكيلة تشمل كما المعدني، والنسيج
 والعتاد، األخشاب، من واسعة

 الفنية المواد من وغيرها والمشابك،
 .والمعدات اآلالت إلى باإلضافة

 المنتجات وبيع إنتاج تعمل الشركة في -2
 مجوفة حديدية قطاعات من الحديدية
 صاج و طولية ملحومة صلب وأنابيب

 الفراغية والهياكل التسليح حديد و
 والمباني المنشأت لخدمة األبعاد ثالثية

 الصواري و األعمدة وبيع ،وإنتاج
 الكهربائية الطاقة لتوزيع الحديدية

 واألبراج والميادين الطرق وإنارة
 و الكهربائية الطاقة لنقل الحديدية
 اإلتصاالت. مجال في الهوائية الحاملة

 الجملة وتجارة تعمل الشركة في إنتاج -3
  التسليح. حديد في والتجزئة

يشغل العضو عضوية 
 الشركات. مجالس إدارة هذه
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