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 شركة بوان والشركات التابعة لھا
                       (شركة مساھمة سعودية)

       

 المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 (غير المدققة)٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في 
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 ا7نشطة -١

ھمة سNعودية سNجلت فNي المملكNة العربيNة السNعودية بموجNب السNجل شركة بوان ("بوان" أو "الشركة") ، ھNي شNركة مسNاإن 

إن أسھم الشركة مدرجة في سوق م. ١٩٨٠اغسطس  ٢٠ھـ الموافق ١٤٠٠شـوال  ٩بتاريـخ  ١٠١٠٠٣٣٠٣٢التجاري رقم 

 .ديسمبر ٣١اLسھم السعودية (تداول)، وتنتھي السنة المالية للشركة في 

 

 على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة التالية: وجزة الموحدةالمرحلية المتشتمل القوائم المالية 

 الملكية الفعلية 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ٪ ٪ 

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ شركة بوان للصناعات المعدنية ("بوان المعدنية")

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ شركة بوان للصناعات الھندسية ("بوان الھندسية")

 ٩٥٫٠٠ ٩٥٫٠٠ وان الخشبية")شركة بوان للصناعات الخشبية ("ب

 ٩٥٫٠٠ ٩٥٫٠٠ الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة ("المتحدة لXخشاب")
 ٥٦٫٧٥ ٥٦٫٧٥ شركة بناء القابضة لEستثمارات الصناعية ("بناء القابضة")

 الشركات التابعة غير المباشرة تشمل ما يلي:

 الملكية الفعلية  
  ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ٪ ٪ لموقعا 

    بوان المعدنية:

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ السعودية تحت التصفية – والمقاو8ت البناءوتشييد للشركة بوان 

    بوان الھندسية:

 ٨٥٫٥ ٨٥٫٥ السعودية السعودية") ـ السعودية ("يوتيك ـالشركة المتحدة للمحو8ت الكھربائية 

 ٩٠٫٠ ٩٠٫٠ سوريا سوريا")  ـيوتيك سوريا (" ـ الشركة المتحدة للمحو8ت الكھربائية

 ٤٩٫٠ ٤٩٫٠ الجزائر الجزائر") ـ الجزائر ("يوتيك ـ الشركة المتحدة للمحو8ت الكھربائية
 ٨٥٫٥ ٨٥٫٥ السعودية الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكھربائية ("يو إس إس جي")

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ السعودية شركة بوان الكھربائية المحدودة

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ السعودية لXعمال الميكانيكية المحدودة شركة بوان
    

    الخشبية: بوان

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ا3مارات  ا8مارات العربية المتحدة ـمؤسسة الراية Lعمال الخشب 

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ الكويت الكويت ـشركة الراية Lعمال الخشب 

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ السعودية شركة إنماء للمنصات المحدودة
    

    بناء القابضة:

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ السعودية ("بناء للخرسانة الجاھزة") شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاھزة

 ٩٣٫٢ ٩٣٫٢ السعودية شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة ("بناء بريكاست")

رئيسNNي فNNي أعمNNال تصNNنيع المعNNادن والصNNلب، المنصNNات  بشNNكل ("شNNركة بNNوان وشNNركاتھا التابعNNة") يتمثNNل نشNNاط المجموعNNة

الخشبية، ألواح الخشب الرقNائقي، ألNواح ملبسNة بNورق الNديكور وجميNع أعمNال التجNارة والNديكورات، والمحNو8ت والمحطNات 

 الكھربائية المدمجة والمنفردة ومنتجات الخرسانة الجاھزة والخرسانية.



 شركة بوان والشركات التابعة لھا
                       (شركة مساھمة سعودية)

       

 (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 (غير المدققة)٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في 
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 السياسات المحاسبية الھامة -٢

المعتمNدة مNن قبNل  : التقNارير الماليNة٣٤الNدولي رقNم وفقNا لمعيNار المحاسNبة  المرحلية الموجزة الموحدة إعداد القوائم الماليةتم 

: تطبيNق المعNايير الدوليNة ١الھيئة السNعودية للمحاسNبين القNانونيين، وتNم تطبيNق متطلبNات المعيNار الNدولي للتقريNر المNالي رقNم 

Lالذي يوضح أثر  ١٥ولى في إعداد ھذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة، راجع ا3يضاح رقم للتقرير المالي للمرة ا

 تطبيق ھذه المعايير على القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
 

م الماليNة اLولNى ھNي القNوائ ٢٠١٧مNارس  ٣١إن القوائم المالية المرحليNة المNوجزة الموحNدة لفتNرة الثEثNة أشNھر المنتھيNة فNي 

 ٢٠١٦ديسNمبر  ٣١جميع الفترات السابقة حتى لتم إعداد القوائم المالية  .للمجموعة المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

 .للمحاسبين القانونيين ("الھيئة")الصادرة عن الھيئة السعودية المحاسبية وفقا للمعايير 

 

 وفقا للمعايير الدوليNة للتقريNر المNالي ابتNداء الموحدة المرحلية الموجزة ماليةال القوائموبناء على ذلك، قامت المجموعة بإعداد 

وللثEثNة أشNھر  ٢٠١٦ديسNمبر  ٣١با3ضNافة إلNى بيانNات فتNرة المقارنNة كمNا فNي  ،م٢٠١٧مNارس  ٣١من الفترة المنتھية في 

 الموحNدة وعنNد إعNداد القNوائم الماليNة .الھامNة كما ھNو مبNين فNي ملخNص السياسNات المحاسNبية م٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في 

وھNو تNاريخ تحNول  ٢٠١٦ينNاير  ١وجزة الموحNدة للمجموعNة كمNا فNي تNم إعNداد قائمNة المركNز المNالي ا8فتتاحيNة المN الموجزة

التعNديEت التNي أجرتھNا المجموعNة علNى  ١٥ويحتNوي ا3يضNاح رقNم  .المجموعة إلى تطبيNق المعNايير الدوليNة للتقريNر المNالي

، بمNا فNي ذلNك قائمNة المركNز المNالي المNوجزة المعدة وفقا للمعايير الصادرة عن الھيئةالموجزة  الموحدةلتعديل قوائمھا المالية 

وقائمNة الNربح أو الخسNارة والNدخل الشNامل ا�خNر المرحليNة المNوجزة  ٢٠١٦ينNاير  ١و  ٢٠١٦ديسNمبر  ٣١الموحدة كما في 

كNل مNن قائمNة  تعNديلفقNد تNم ونتيجNة لتطبيNق المعNايير الدوليNة للتقريNر المNالي  .٢٠١٦مNارس  ٣١الموحدة للفترة المنتھية فNي 

 وقائمNNة الNNربح أو الخسNNارة والNNدخل الشNNامل ا�خNNر ٢٠١٦ديسNNمبر  ٣١و ٢٠١٦ينNNاير  ١كمNNا فNNي  الموحNNدةالمركNNز المNNالي 

مNارس  ٣١لفتNرة الثEثNة أشNھر المنتھيNة فNي  ة المNوجزة الموحNدةيNالمرحل وقائمNة التNدفقات النقديNة ة المNوجزة الموحNدةيالمرحل

٢٠١٦. 
 

 ادأسس اKعد

 منNافع المNوظفين المحNددة مطلوبNاتعلNى أسNاس التكلفNة التاريخيNة باسNتثناء  المرحلية الموجزة الموحدة تم إعداد القوائم المالية

 .سياسات المحاسبية المذكورة أدناهاكتواريا كما ھو مبين في الا تم قياسھ التي

 

 قدم مقابل البضائع والخدمات.تعتمد التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للعوض الم

 

تظھر القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة بال[ السعودي وھي العملNة الوظيفيNة للمجموعNة، وتNم تقريNب جميNع المبNالغ 

 لم يذكر خEف ذلك. إلى أقرب ألف ما
 

 

 

 



 عة لھاشركة بوان والشركات التاب
                       (شركة مساھمة سعودية)

       

 (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 مدققة)ال(غير  ٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في 

٨ 

 

 
 (تتمة) السياسات المحاسبية الھامة -٢

 أساس التوحيد

وشNركاتھا  المالية للشNركة والمنشNآت الخاضNعة لسNيطرة الشNركة القوائمالموحدة على حلية الموجزة المرالمالية  القوائمشتمل ت

 :ق السيطرة عندمايتم تحق .كما في تاريخ التقرير التابعة

 على الشركة المستثمر فيھا؛ سلطةلشركة ل يكون •

 ارتباطھا بالشركة المستثمر فيھا؛ و نظير ھا،اً في، أو تمتلك حقمتغيرةعوائد  عندما تكون الشركة معرضة إلى •

 .في التأثير على العوائد سلطتھالديھا القدرة على استخدام  •

 

ذا أشNارت الحقNائق و الظNروف علNى أن ھنNاك إ تسيطر على الشركة المستثمر فيھا 8 تزالتقييم إذا كانت  بإعادة تقوم الشركة

 أو أكثر من عناصر السيطرة الثEثة المذكورة أعEه. تغييرات على واحد

 

علNى الشNNركة  السNيطرةلNNك تتمفإنھNا عنNدما يكNون لNNدى الشNركة أقNل مNNن أغلبيNة حقNوق التصNNويت فNي الشNركة المسNNتثمر فيھNا، 

مNن سNتثمر فيھNا القدرة العمليNة لتوجيNه اLنشNطة المناسNبة للشNركة الم لمنحھاالمستثمر فيھا عندما تكون حقوق التصويت كافية 

عتبار جميع الحقائق والظNروف ذات الصNلة فNي تقيNيم مNا إذا كانNت حقNوق التصNويت فNي . وتأخذ الشركة بعين ا8طرف واحد

 السيطرة، بما في ذلك: االشركة المستثمر فيھا تكفي لتعطيھ

 ات ا�خرين؛الشركة التي تمتلك حقوق التصويت بالنظر إلى حجم وتوزيع حقوق التصويت لحاملي اLصوحجم  •

 أو اLطراف اLخرى؛ اLخرى اLصوات حامليحقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بھا الشركة، وغيرھا من  •

 الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى؛  •

 القدرة الحالية لتوجيه اLنشNطة المناسNبة فNي الوقNت الNذيتمتلك أو تفتقد أي وقائع وظروف إضافية تشير إلى أن الشركة  •

 القرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساھمين السابقة. يكون فيه حاجة 8تخاذ

 

بدأ توحيد الشركة التابعة عندما يكون للشركة السيطرة على الشركة التابعة وينتھي عندما تفقد الشركة السيطرة على الشNركة ي

فNي  الفتNرةف الشNركة التابعNة المسNتحوذ عليھNا أو المسNتبعدة خENل وعلى وجNه التحديNد، يNتم إدراج إيNرادات ومصNاري .التابعة

بNدءاً مNن التNاريخ الNذي تحصNل فيNه الشNركة علNى الموحNدة المرحليNة المNوجزة الدخل الشامل ا�خNر وقائمة الربح أو الخسارة 

 .السيطرة وحتى التاريخ الذي تفقد فيه الشركة السيطرة على الشركة التابعة

 

ير في حصة الملكية فNي شNركة تابعNة دون خسNارة السNيطرة فNي قائمNة التغيNرات فNي حقNوق الملكيNة المرحليNة ويتم إدراج التغ

 الموجزة الموحدة.

 

إن الربح أو الخسارة وكل بند من الدخل الشامل ا�خر يكون عائداً إلى مالكي الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة. إن 

بعة يكون عائداً إلى مالكي الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسNيطرة حتNى وإن نNتج عNن مجموع الدخل الشامل للشركات التا

 .ذلك رصيد عجز في حقوق الملكية غير المسيطرة
 



 شركة بوان والشركات التابعة لھا
                       (شركة مساھمة سعودية)

       

 (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 (غير المدققة)٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في 
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الھامة   -٢

 (تتمة) أساس التوحيد

(بمNNا فNNي ذلNNك الشNNھرة)، تعلقNNة بھNNا إلغNNاء ا8عتNNراف بNNالموجودات المعنNNدما تفقNNد المجموعNNة السNNيطرة علNNى شNNركة تابعNNة، يNNتم 

وأي عناصر من حقوق الملكية ويتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة في  ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة

الماليNة للشNركات التابعNة  القNوائميNتم إجNراء التعNديEت علNى  .ويتم تسجيل أي استثمار متبقي بالقيمNة العادلNة ،الربح أو الخسارة

 .عندما يكون ذلك ضرورياً  ،وذلك لتوحيد سياساتھا المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة
 

بNين المصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعNامEت وا3يرادات، و، حقوق الملكيةويتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات، 

 .التوحيدشركات المجموعة بالكامل عند 
 

 الشھرة

إجمالي البدل المحNول ومبلNغ أي حصNة ملكيNة غيNر  من(بصفتھا الفائض  يتم قياس الشھرة الناتجة عن ا8ستحواذ على اLعمال

بالتكلفة فNي تNاريخ ا8سNتحواذ علNى  ن القيم العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليھا)عمسيطرة في الشركة المستحوذ عليھا 

 اLعمال ناقصاً خسائر ا8نخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت.
 

إذا كانت القيم العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليھا تتجاوز إجمالي البدل المحول ومبلغ حصة الملكية غير المسيطرة في 

 من صفقة شراء. االشركة المستحوذ عليھا، فيتم إدراج الربح الناتج في الربح أو الخسارة بصفته ربح

(أو  للنقNد فNي المجموعNة المولNدة الوحNدات مNن وحNدة لكNل الشNھرة تخصNيص يNتم القيمNة، انخفNاض باختبNار تتعلNق LغNراض

 تفيد من عملية دمج اLعمال.والتي من المتوقع أن تسالوحدات المنتجة للنقد)  مجموعات
 

يتم إجراء اختبار سنوي 8نخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد و التي تم توزيع الشھرة عليھNا أو علNى فتNرات أكثNر تقاربNا إذا 

درجNة لھNا،  وجد ما يشير الى انخفاض في قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لEسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من القيمNة الم

إلى الموجودات اLخرى  ثم منيتم توزيع  خسائر انخفاض القيمة أو8ً لتخفيض القيمة المدرجة للشھرة الموزعة على الوحدة و

للوحدة تناسبياً على أساس القيمة المدرجة لكل أصل في الوحدة. يتم ا8عتراف بأي خسارة 8نخفاض القيمة للشھرة مباشرة في 

 إن خسائر انخفاض القيمة المسجلة للشھرة 8 يتم عكسھا في فترات 8حقة. الربح أو الخسارة.

 عند استبعاد  الوحدة المنتجة للنقد ذات العEقة ، يتم إدراج المبلغ العائد إلى  الشھرة في الربح أو الخسارة عند ا8ستبعاد.
 

 اندماج ا7عمال

حواذ. يتم قياس البدل المحول ضمن اندماج اLعمال بالقيمة العادلة، يتم احتساب ا8ستحواذ على اLعمال باستخدام طريقة ا8ست

المطلوبNNات والتNNي يNNتم احتسNNابھا باعتبارھNNا مجمNNوع القNNيم العادلNNة بتNNاريخ ا8سNNتحواذ للموجNNودات المحولNNة مNNن قبNNل المجموعNNة، 

لصNادرة مNن قبNل المجموعNة مقابNل المترتبة على المجموعNة إلNى المNالكين السNابقين للشNركة المسNتحوذ عليھNا وحقNوق الملكيNة ا

 .السيطرة على الشركة المستحوذ عليھا. يتم ا8عتراف بالتكاليف المتعلقة با8ستحواذ عموماً في الربح أو الخسارة عند تحققھا

 

 مطلوبNاتباسNتثناء  بتاريخ ا8ستحواذ، يتم ا8عتNراف بNالموجودات القابلNة للتحديNد المسNتحوذ عليھNا والمطلوبNات بالقيمNة العادلNة

 : منافع الموظفين.١٩للمعيار المحاسبي الدولي رقم  التي يتم ا8عتراف بھا وقياسھا وفقا منافع الموظفين المحددة
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١٠ 
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 (تتمة) اندماج ا7عمال

سNNبية فNNي صNNافي إن حقNNوق الملكيNNة غيNNر المسNNيطرة التNNي تمثNNل حقNNوق ملكيNNة حاليNNة وتخNNول حامليھNNا للحصNNول علNNى حصNNة ن

موجودات المنشأة في حالNة التصNفية قNد يNتم قياسNھا مبNدئياً بالقيمNة العادلNة أو بالحصNة النسNبية لحقNوق الملكيNة غيNر المسNيطرة 

للمبالغ المعترف بھا لصافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستحوذ عليھا. يتم اختيار أساس القياس علNى أسNاس كNل 

إن أنواع حقوق الملكية غير المسيطرة اLخرى يتم قياسNھا بالقيمNة العادلNة أو، حيثمNا ينطبNق، وفقNاً لXسNاس  معاملة على حدة.

 .المحدد في معيار دولي آخر للتقارير المالية

 

، محتمNلعندما يتضمن البدل المحول من قبل المجموعة ضمن اندماج اLعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة مNن ترتيNب بNدل 

يتم  .بالقيمة العادلة بتاريخ ا8ستحواذ ويتم ادراجه كجزء من البدل المحول ضمن اندماج اLعمال محتملال م قياس البدلفإنه يت

تعديل التغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي يمكن اعتبارھا تعديEت فتNرة القيNاس بNأثر رجعNي، مNع عمNل تعNديEت 

رة القياس ھي التعديEت التي تنشأ عن معلومات إضافية يNتم الحصNول عليھNا خENل "فتNرة مقابلة على الشھرة. إن تعديEت فت

) حNNول الوقNNائع والظNNروف السNNائدة بتNNاريخ ا8سNNتحواذالقيNNاس" (والتNNي 8 يمكNNن أن تتجNNاوز سNNنة واحNNدة اعتبNNاراً مNNن تNNاريخ 

 . ا8ستحواذ

 

التNي 8 تكNون مؤھلNة كتعNديEت لفتNرة القيNاس تعتمNد علNى كيفيNة  محتمNلإن القياس الEحق للتغيرات في القيمة العادلة للبNدل ال

الNذي يNتم تصNنيفه كحقNوق ملكيNة 8 يNتم إعNادة قياسNه بتNواريخ تقNارير 8حقNة ويNتم  محتمNل. إن البNدل المحتمNلتصنيف البNدل ال

تزام يتم إعادة قياسه بتواريخ الذي يتم تصنيفه كأصل أو ال محتملاحتساب التسوية الEحقة له ضمن حقوق الملكية. إن البدل ال

: ٣٧المعيNNNار المحاسNNNبي الNNNدولي رقNNNم  أو: منNNNافع المNNNوظفين، ١٩للمعيNNNار المحاسNNNبي الNNNدولي رقNNNم  التقNNNارير الEحقNNNة وفقNNNاً 

ة، حسNبما يكNون مEئمNاً، مNع ا3عتNراف بالمكسNب أو الخسNارة ذات محتملNة والموجNودات المحتملNالمخصصات، المطلوبNات ال

 .أو الخسارة العEقة في الربح

 

عندما يتم دمج اLعمال على مراحل، يتم قياس حصة المجموعة في حقNوق الملكيNة المحNتفظ بھNا سNابقاً فNي المنشNأة المسNتحوذ 

، ويتم ا8عتراف بما ينتج من مكسب أو خسارة، إن وجدت، فNي الNربح أو الخسNارة. ا8ستحواذعليھا بالقيمة العادلة في تاريخ 

والتNي سNبق ا8عتNراف بھNا فNي الNدخل الشNامل  ا8ستحواذعن الملكية في المنشأة المستحوذ عليھا قبل تاريخ إن المبالغ الناشئة 

ا�خر يتم إعادة تصنيفھا إلى قائمة الربح أو الخسNارة الموحNدة فNي حNال كانNت ھNذه المعالجNة مEئمNة فيمNا لNو تNم اسNتبعاد تلNك 

 الملكية.
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 (تتمة) دماج ا7عمالان

8ندماج اLعمال مع نھاية فترة إعداد التقارير التي حدث فيھNا ا8نNدماج، تقNوم المجموعNة بأخNذ  المرحليةإذا لم تكتمل المحاسبة 

ENع أعNاس (راجNرة القيNل فتENه)، أو مخصصات عن المبالغ ا8نتقالية للبنود التي لم تكتمل محاسبتھا. ويتم تعديل ھذه المبالغ خ

يNNتم ا8عتNNراف بموجNNودات أو مطلوبNNات إضNNافية، وذلNNك لNNتعكس المعلومNNات الجديNNدة التNNي تNNم الحصNNول عليھNNا حNNول الوقNNائع 

 والظروف القائمة بتاريخ التملّك، إذا كانت معروفة، والتي يمكن أن تكون قد أثرت على المبالغ المعترف بھا في ذلك التاريخ.
 

 ا:عتراف باKيرادات

NNاس يNNدرة تم قيNNء المقENNن العمNNد مNNرادات بالعوائNNيض ا3يNNتم تخفNNتحق. يNNوض أو المسNNدل المقبNNة للبNNة العادلNNرادات بالقيمNNا3ي

 .والمخصصات اLخرى المماثلةالخصومات و

 

عنNدما يNتم توصNيل البضNائع، وانتقNال الملكيNة، فNي الوقNت الNذي تنطبNق فيNه جميNع  عتراف با3يرادات مNن بيNع البضNائعيتم ا8

 :لتاليةالشروط ا

 .مخاطر ومنافع ملكية البضاعة إلى المشتريأھم بتحويل  المجموعةقيام  •

بعEقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادًة بالملكية و8 بالسيطرة الفّعالة علNى البضNاعة  المجموعةعندما 8 تحتفظ  •

 .المباعة

 .إمكانية قياس قيمة ا3يراد بصورة موثوقة •

 ؛ والمجموعةدفق المنافع ا8قتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى يكون من المحتمل أن تت •

 .إمكانية قياس التكاليف التي ُتِكبgدت أو التي سيتم تكبدھا المتعلقة بالمعاملة بصورة موثوقة •

 

 حقق ا3يرادات من العقود بناء على قيمة العمل المنجز وبحسب شروط العقد . تت

 

بسNعر محNدد باسNتخدام طريقNة نسNبة ا3نجNاز وذلNك بNالرجوع إلNى المرحلNة المنجNزة مNن تتحـقق ا3يرادات مNن عقNود ا8نشNاء 

أعمال العقد. وتقـاس مرحلة ا3نجاز باحتساب نسبة تكلفة العمل المنجز حتى تاريخه إلى التكلفة الكلية المقدرة للعقد . وعنNدما 

إنNه يNتم عمNل مخصNص لكامNل مبلNغ الخسNارة علNى العقNد تشير التقديرات الحالية 3يرادات وتكاليف العقد إلى وجود خسـارة ف

 بغض النظر عن حجم العمل المنجز .

 

تمثل ا3يرادات المحققة بالزيادة عن الفواتير الصادرة، قيمة اLعمال المنجزة والتي لم يصدر بھا فواتير كما في نھايNة السNنة. 

دت، مبالغ مفوترة بالزيادة عNن قيمNة اLعمNال المنجNزة كمNا فNي تمثل الفواتير الصادرة بالزيادة عن ا3يرادات المحققة، إن وج

 .نھاية السنة
 

 اKيجار
يNNتم تصNNنيف عقNNود ا3يجNNار كإيجNNارات تمويليNNة عنNNدما تتحNNول بموجNNب شNNروط عقNNود ا3يجNNار المخNNاطر ومنNNافع التملNNك إلNNى 

ليس لدي المجموعNة أي عقNود  .ر تشغيليةالمستأجر بشكل جوھري. أما أنواع عقود ا3يجار اLخرى فيتم تصنيفھا كعقود إيجا

 تأجير تمويلي.



 عة لھاشركة بوان والشركات التاب
                       (شركة مساھمة سعودية)

       

 (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 مدققة)ال(غير  ٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في 

١٢ 

 

 

 (تتمة)السياسات المحاسبية الھامة  -٢

 (تتمة) اKيجار

فتNرة التNأجير المتعلقNة بھNا، إ8  وفقNا لطريقNة القسNط الثابNت علNى مNدى3يجارات التشNغيلية كمصNروف يتم ا8عتراف بدفعات ا

 الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع ا8قتصادية من اLصل المؤجر.  عندما يكون ھناك أساس منھجي أكثر نموذجية للمخطط
 

 العم$ت ا7جنبيةتحويل 

تظھر القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة بال[ السعودي وھو العملة الوظيفية للمجموعة، ويتم قياس البنود 

 جموعة باستخدام العملة الوظيفية لتلك الشركة.المدرجة في القوائم المالية لكل شركة من شركات الم

 

 وتحNNولالمعNNامEت التNNى تNNتم بعمENNت أجنبيNNة إلNNى الريــNNـال السNNعودي بأسعـNNـار التحويNNل السNNائدة عنNNد إجNNراء المعاملNNة.  تحNNول

Nى الريNدة إلNالي الموحNز المNة المركNاريخ قائمNي تNا فNة كمNت أجنبيENة بعمNة القائمNات النقديNعودي الموجودات والمطلوبNـال الس

 في الربح أو الخسارة.العمEت اLجنبية  وتحويلباLسعار السائدة بذلك التاريخ. تدرج اLرباح والخسائر الناتجة عن تسوية 

ي إلNى النتائج والمركز المالي للشNركات التابعNة اLجنبيNة والتNي تكNون عملNة تقاريرھNا الماليNة غيNر الريNـال السNعود تحويليتم 

 ي كما يلي:الريـال السعود

 .التقريرالموجودات والمطلوبات القائمة بسعر صرف ا3غEق كما في تاريخ  تحول •

 ا3يرادات والمصاريف بمتوسط أسعار الصرف.  تحول •

 بأسعار الصرف الفعلية في التواريخ التي نشأ فيھا كل بند. الملكيةبنود حقوق  تحول •

 

ت التابعـNـة اLجنبيـNـة بسعــNـر الصNرف الفعلNي فNي تNاريخ العمليNة، ويNتم توزيعات اLربــNـاح المسNتلمة مNن الشNركا تحويليتم 

أمNا تعNديEت الشNھرة والقيمNة العادلNة الناتجNة مNن اسNتحواذ .الشامل ا�خNرالمتعلقة بھا في قائمة الدخل  التحويلإثبات فروقات 

ويNتم تحويلھNا بسNعر ا3غENق، وعنNد اسNتبعاد  عملية أجنبية فيتم معاملتھا كالموجودات والمطلوبات الخاصNة بالعمليNة اLجنبيNة

 عملية أجنبية فيتم ا8عتراف ببند الدخل الشامل ا�خر المتعلق بتلك العملية اLجنبية في الربح أو الخسارة.
 

 مكافآت الموظفين

  منافع الموظفين المحددة مطلوبات

مNع  المتوقعNة تكلفNة الوحNدة ام طريقNةدباسNتخ محNددة،، والتNي تعتبNر خطNة منNافع منافع المNوظفين المحNددة مطلوباتيتم تحديد 

، ويNتم إدراج إعNادة القيNاس التNي تشNمل المكاسNب والخسNائر ا8كتواريNة فNي قائمNة يم اكتواري بنھايNة كNل فتNرة ماليNةإجراء تقي

شNامل ا�خNر للفتNرة في حين يتم إدراج المصاريف أو المبالغ الدائنة ضمن الNدخل ال المرحلية الموجزة الموحدة المركز المالي

و8 يNتم إعNادة  التي تم تكبدھا فيھا، ويتم إدراج إعادة القياس المعترف به في الدخل الشامل ا�خر ضمن اLربNاح المبقNاة فNوراً 

ويNتم ا8عتNراف بNالتغيرات فNي القيمNة الحاليNة 8لتNزام المنNافع المحNدد  ، فNي الفتNرات الEحقNة إدراجه ضمن الربح أو الخسارة

كتكلفNة خدمNة سNابقة، ضNمن الNربح أو الخسNارة على الخطة فيتم إدراجھا فورا من التعديEت أو ا3لغاء الذي تم إجراؤه  الناتج

الفائدة من خEل تطبيق معدل خصم في بداية الفترة على صافي ا8لتNزام أو اLصNل الخNاص بالمنفعNة  مصروف ويتم احتساب

 قا لما يلي:المحددة، وتصنف تكاليف المنافع المحددة وف
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تكلفNNة الخدمNNة (وتشNNمل تكلفNNة الخNNدمات الحاليNNة وتكلفNNة الخNNدمات السNNابقة والمكاسNNب والخسNNائر الناتجNNة عNNن تقليصNNھا  •
 .)وتسديدھا

 مصاريف الفائدة •

 إعادة القياس •
 

 البنود المتعلقة.أول عنصرين لتكاليف المنفعة المحددة ضمن الربح أو الخسارة في  المجموعةتعرض 

 

 مكافآت الموظفين قصيرة اLجل 

وتNNذاكر الطيNNران يNNتم ا8عتNNراف بNNا3لتزام عNNن المزايNNا المسNNتحقة للمNNوظفين بالنسNNبة لXجNNور والرواتNNب، وا3جNNازة السNNنوية 

سدادھا بالكامل خEل فترة ا8ثني عشر شھرا بعNد نھايNة الفتNرة التNي يقNدم فيھNا المNوظفين  التي من المتوقعوا3جازة المرضية 

 تلك الخدمة. لالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع أن يتم دفعھا الخدمة المتعلقة، ويتم تسجيل ا8لتزام مقابل 

 

 الزكاة

، وقامNت ةمNة للزكNاة والNدخل فNي المملكNة العربيNة السNعوديالھيئNة العا تالمجموعة لضريبة الدخل والزكNاة وفقNا لتعليمNا عتخض

 شNركاتبتقديم إقراراتھا الزكوية على أساس موحNد، وقامNت  ٪١٠٠الشركة وشركاتھا التابعة الفعلية السعودية المملوكة بنسبة 

ة وضNريبة الNدخل علNNى الزكNNا اسNتدراكة بشNNكل منفصNل، ويNتم يالتابعNة اLخNرى بتقNNديم إقراراتھNا الزكويNة والضNريبالمجموعNة 

الزكNاة وفقNا للوعNاء الزكNوي أو صNافي الNربح المعNدل، أيھمNا أعلNى، أمNا ضNريبة الNدخل فيNتم  احتسNابأساس ا8ستحقاق، ويNتم 

ويNتم تسNجيل أي فروقNات فNي التقNدير عنNد اعتمNاد الNربط النھNائي حيNث يNتم حينئNذ إقفNال  احتسابھا وفقNا لصNافي الNربح المعNدل،

الموحNدة، ويNتم ج الزكNاة وضNريبة الNدخل فNي قائمNة الNربح أو الخسNارة والNدخل الشNامل ا�خNر المرحليNة المخصص، ويتم إدرا

 احتساب الزكاة وضريبة الدخل باستخدام المعد8ت المطبقة عند نھاية فترة التقرير.
 

 

  الممتلكات والمنشآت والمعدات
 

صNا ا8سNتھEك المتNراكم بالتكلفNة ناق ضي واLعمال الرأسمالية قيNد التنفيNذ،، باستثناء اLراتظھر الممتلكات والمنشآت والمعدات

، إن وجNNدت، وتظھNNر اLراضNNي واLعمNNال الرأسNNمالية قيNNد التنفيNNذ بالتكلفNNة ناقصNNا أي نخفNNاض فNNي القيمNNة المتراكمNNةوخسNNائر ا8

 . انخفاض في القيمة إن وجدت

 

البنNNد، ويNNتم إدراج التكNNاليف الEحقNNة فNNي القيمNNة  علNNى سNNتحواذ8باشNNر باتتضNNمن التكلفNNة التاريخيNNة المصNNاريف المتعلقNNة بشNNكل م

، فقNNط عنNNدما يكNNون مNن المحتمNNل أن يكNNون ھنNNاك تNNدفق نقNNدي بحسNNب الحالNNةالدفتريNة لXصNNل أو يNNتم تسNNجيلھا كأصNNل منفصNل، 

 ن قياس التكلفة بشكل موثوق.للمجموعة من المنافع ا8قتصادية المستقبلية المتعلقة بالبند وعندما يكون من الممك

 

ة على مدى حياتھا العملية باستخدام طريقة القسط الثابNت، ويNتم يالمتبق استھEك لشطب تكلفة الموجودات ناقصا قيمتھا عمل يتم

تغييNرات مالية، مع المحاسبة عن تNأثير أيNة  سنةمراجعة العمر ا3نتاجي المقدر والقيم المتبقية وطريقة ا8ستھEك في نھاية كل 

 على أساس مستقبلي. 
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١٤ 

 

 
 (تتمة)لسياسات المحاسبية الھامة ا -٢

 (تتمة) الممتلكات والمنشآت والمعدات

 النسب التالية السنوية على ممتلكاتھا ومنشآتھا ومعداتھا: المجموعةتطبق 

 ٪٢٠٫٠- ٪٣٫٠ مباني وتحسينات على المأجور

 ٪٢٥٫٠- ٪٥٫٠ منشآت وآ8ت

 ٪٢٥٫٠- ٪٢٠٫٠ سيارات

 ٪٢٥٫٠- ٪٢٠٫٠ أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

 ٪٣٣٫٣ - ٪٢٠٫٠ أدوات

  .8يتم استھEك اLراضي واLعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

 

ويNNتم إلغNNاء ا8عتNNراف ببنNNد الممتلكNNات والمنشNNآت والمعNNدات عنNNد اسNNتبعادھا أو عنNNد عNNدم وجNNود منNNافع اقتصNNادية متوقعNNة مNNن 

إن المكاسب أو الخسائر الناتجة من استبعاد أو إلغNاء ا8عتNراف بالممتلكNات والمنشNآت والمعNدات ، ا8ستخدام المستمر لXصل

 عتراف بھا في حساب اLرباح والخسائر.يتم قياسھا كالفرق بين صافي متحصEت البيع والقيمة الدفترية لXصل ويتم ا8

 

 ملموسةالالموجودات غير 

بالتكلفNة ناقصNا ا3طفNاء ذ عليھNا بشNكل منفصNل ستحومالمحددة  أعمار انتاجيةلھا تي تكون الموجودات غير الملموسة التظھر 

إن تكلفة الموجودات غير الملموسة المسNتحوذ عليھNا فNي انNدماج اLعمNال ھNي عبNارة  المتراكم وخسائر ا8نخفاض المتراكمة،

Lدى  عمال،عن القيمة العادلة بتاريخ اندماج اNى مNت علNط الثابNاس القسNى أسNاء علNراف با3طفNتم ا8عتNةويNار ا8نتاجيNعمLا 

المقدرة وطريقة ا3طفاء بنھاية الفترة المالية، مع المحاسNبة عNن تNأثير أيNة تغييNرات فNي  اLعمار ا8نتاجية ينيتعتم يالمقدرة، و

ا الموجودات غير الملموسة التي تكون حياتھا العملية غير محددة والتي تم ا8ستحواذ عليھا التقديرات على أساس مستقبلي، أم

 ، إن وجدت.ناقصا خسائر ا8نخفاض المتراكمةبشكل منفصل فتظھر بالتكلفة 

 

 تطبق المجموعة نسبة ا3طفاء التالية السنوية على موجوداتھا غير الملموسة:

 ٪٢٠٫٠ برامج

 ٪٢٨٫٦ عEقات العمEء
 

عتراف بالموجودات غير الملموسة عند استبعادھا أو عندما يكون من المتوقع عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية ا8يتم إلغاء 

الفرق بNالمكاسب أو الخسائر الناتجNة مNن إلغNاء ا8عتNراف بNالموجودات غيNر الملموسNة  يتم قياسمن استخدامھا أو استبعادھا. 

عتNراف اLربNاح والخسNائر عنNد إلغNاء ا8 عتراف بھNا فNي حسNابعوائد ا8ستبعاد و القيمة الدفترية لXصل ويتم ا8 بين صافي

 باLصل.
 

 

 

 

 



 شركة بوان والشركات التابعة لھا
                       (شركة مساھمة سعودية)
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 (غير المدققة)٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في 

 

١٥ 

 

 
 (تتمة)السياسات المحاسبية الھامة  -٢

 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة و غير الملموسة 

مNا إذا كNان ھنNاك ة لموجوداتھا الملموسة وغير الملموسة لتحديد في نھاية كل فترة مالية بمراجعة القيم الدفتري المجموعةتقوم 

ويتم سنويا اختبار ا8نخفاض في قيمة الشھرة والموجودات التNي . قد انخفضت قيمتھا الدفتريةمؤشر على أن تلك الموجودات 

يتم تقدير القيمNة القابلNة لEسNترداد لتحديNد في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، غير محددة، مثل اLراضي، و أعمار انتاجيةلديھا 

خسNNائر ا8نخفNNاض فNNي القيمNNة (إن وجNNدت). فNNي حNNال عNNدم الNNتمكن مNNن تقNNدير القيمNNة القابلNNة لEسNNترداد LصNNل محNNدد، تقNNوم 

قولNة بتقدير القيمة القابلNة لEسNترداد للوحNدة المNدرة للنقديNة التNي ينتمNي إليھNا اLصNل. عنNدما يمكNن تحديNد أسNس مع المجموعة

يتم توزيعھا إلى وحدات مNدرة للنقديNة بشNكل إفNرادي أو يNتم توزيعھNا علNى أصNغر  للمجموعةللتوزيع، فإن الموجودات العامة 

 مجموعة من وحدات مدرة للنقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لھا. 

 

أيھمNNا أعلNNى. وعنNNد تقيNNيم القيمNNة  المدرجNNةبعاد أو القيمNNة تتمثNNل القيمNNة القابلNNة لEسNNترداد فNNي القيمNNة العادلNNة ناقصNNاً تكلفNNة ا8سNNت

، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الNذي يعكNس المدرجة

رات التNدفقات النقديNة المسNتقبلية تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطرالمحددة لXصNل التNي لNم يNتم تعNديل تقNدي

 لھا. 

 

) عNن قيمتNه الدفتريNة، يNتم تخفNيض قيمNة الوحNدة المNدرة للنقNدسNترداد اLصNل (أو إذا كان من المتوقNع أن تقNل القيمNة القابلNة 8

 ربNاحاL حسNاب فNيفوراً بخسارة ا8نخفاض  عترافسترداد. يتم ا8) لقيمتھا القابلة لEالوحدة المدرة للنقداLصل الدفترية (أو 

  .و الخسائر

 

) حتى تصNل إلNى حNد القيمNة الوحدة المدرة للنقدخسارة ا8نخفاض، يتم حينھا زيادة القيمة الدفترية لXصل (عكس إذا تم 8حقاً 

المحNدة الزيادة في القيمة 8 تتعدى قيمته الدفتريNة فيمNا لNو لNم يكNن ھنNاك انخفNاض فNي قيمNة اLصNل (أن ، بحيث للتحقق القابلة

 .و الخسائرأ رباحاL قائمة خسارة ا8نخفاض كإيراد فوراً فيبعكس  عتراف) في السنوات السابقة. يتم ا8المدرة للنقد
 

 وقطع الغيارالمخزون 

ر للتحقNق سNعر البيNع المقNد القابلNة القيمNة يمثNل صNافي .أقNل أيھمNا للتحقNق القابلNة القيمNة صNافي أو بالتكلفNة المخزون قياس يتم

 منه كل التكاليف المقدرة لkكمال والتكاليف الEزمة 3تمام عملية البيع. للمخزون مطروحاً 

 

يتم تحديد تكلفة المواد الخام والمخازن ا8ستھEكية على أساس المتوسط المرجح، ويتم تحديد تكلفة البضاعة في الطريق وفقNا 

أما تكلفة المشNاريع قيNد مخزون إلى موقعه الحالي عند تاريخ التقرير، لمبلغ الفاتورة زائدا أي مصاريف متكبدة عند نقل ھذا ال

التنفيذ والبضاعة الجاھزة فيتم تحديدھا على أساس المتوسط المرجح التي تشمل ضمن أمور أخرى توزيNع مصNاريف العمالNة 

 والتصنيع.

 

8 يمكNن تمييزھNا، ويNتم تسNجيلھا بالتكلفNة  تمثل قطع الغيار بشكل رئيسي البنود التNي قNد تنNتج مصNاريف رأسNمالية ثابتNة ولكNن

 وتحدد وفقا Lساس المتوسط المرجح.
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الھامة  -٢

 في حكمه النقد وما

 مNن سNتخدامEلمتاحNة الالنقد في الصNندوق والودائNع لNدى البنNوك في حكمه  النقد ومايتضمن Lغراض قائمة التدفقات النقدية، 

ثEثNة أشNھر أو أقNل خENل  ھااريخ اسNتحقاقتNا8ستثمارات عالية السيولة التNي يكNون و لم يتم ذكر خEف ذلك ما المجموعةقبل 

 .وتخضع لمخاطر غير جوھرية من التغيرات في القيمة ،تاريخ ا8ستحواذمن 
 

 ا7دوات المالية 

 طرفاً في البنود التعاقدية الخاصة باLداة. المجموعةبح بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تص عترافيتم ا8

 

قتنNاء أو ايتم قياس الموجودات والمطلوبات الماليNة بشNكل أولNي بالقيمNة العادلNة. إن تكNاليف المعNامEت المباشNرة التNي تتعلNق ب

NNة مNNة العادلNNة بالقيمNNات الماليNNودات والمطلوبNNدا الموجNNا عNNة (فيمNNات ماليNNودات ومطلوبNNدار موجNNل إصENNاح ن خNNربLاب اNNحس

، المبNدئي عتNرافا8، إن وجدت)، يتم إضافتھا أو خصمھا من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات الماليNة، عنNد والخسائر

علNى موجNودات أو مطلوبNات ماليNة بالقيمNة العادلNة مNن خENل  سNتحواذ. إن تكاليف المعامEت المتعلقة مباشرة با8أيھما أنسب

 .والخسائرأاLرباح بھا مباشرة في  عتراف، يتم ا8والخسائرأح اLربا
 

 الموجودات المالية

، "اLربNاح والخسNائربالقيمNة العادلNة مNن خENل ": موجNودات ماليNة وفقاً للفئات المحNددة التاليNةيتم تصنيف الموجودات المالية 

ف عنNد ا3عتNراف تحديNد التصNني ويNتم ھNامنھNدف الوالماليNة الموجNودات تصNنيف علNى طبيعNة اليعتمNد . "مدينونوض و "وقر

عندما يكون  بجميع الموجودات المالية على أساس تاريخ التداول عترافإلغاء ا8و عتراف. يتم ا8المبدئي بالموجودات المالية

ي المقرر من قبNل زمنستثمارات ضمن ا3طار التتطلب شروطه الحصول على اشراء أو بيع الموجودات المالية بموجب عقد 

 . السوق المعني
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الھامة  -٢

 (تتمة) ا7دوات المالية

 طريقة معدل الفائدة الفعلي

الفوائد على الفترة المرتبطة  إيراداتإن طريقة معدل الفائدة الفعلي ھي طريقة 8حتساب التكلفة المطفأة Lدوات الدين وتوزيع 

 والنقNNاط النقديNNة المسNNتقبلية (ويضNNم جميNNع الرسNNوم ا8سNNتEماتلفعلNNي ھNNو المعNNدل الNNذي يخصNNم تمامNNاً بھNNا. إن معNNدل الفائNNدة ا

 وأ اLخNرى ، والتي تعتبر جزءاً 8 يتجزأ من معدل الفائدة الفعلNي وكNذلك تكNاليف المعNامEت والعENواتأو المستلمةالمدفوعة 

إلNى صNافي القيمNة  ،ة الNدين أو فتNرة أقصNر، إذا كNان ذلNك مناسNباالخصومات) المتوقعة فNي إطNار العمNر الزمنNي المتوقNع Lدا

 .المبدئي عترافالدفترية عند ا8
 

  حساب اLرباح والخسائرمالية بالقيمة العادلة من خEل الالموجودات 

 (١) عنNدما يكNون ھنNاك "حسNاب اLربNاح والخسNائربالقيمNة العادلNة مNن خENل "ماليNة كموجNودات ماليNة التصنف الموجودات 

، ٣ينطبق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم المستحوذ كجزء من دمج اLعمال التي قبل دفعه من قد يتم عوض محتمل 

 .حساب اLرباح والخسائريتم تصنيفھا بالقيمة العادلة من خEل (٣) محتفظ بھا للمتاجرة،  (٢) 

 :إن اLصل المالي يعد محتفظ به لغرض المتاجرة إذا

 تنائه بشكل مبدئي بھدف بيعه في المستقبل القريب، أواق تم •

معNاً ولNديھا دليNل فعلNي لNنمط أداة  المجموعةعند ا3عتراف المبدئي يمثل جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرھا  •

 مالية تحقق أرباح على المدى القصير، أو

 .كونه من المشتقات المالية غير المصنفة كأداة تحوط •

الموجودات المالية المحتفظ بھا للمتاجرة أو العوض المحتمل الذي يتم دفعNه مNن قبNل  ما عداالموجودات المالية يمكن تصنيف 

 :الجھة المستحوذة كجزء من اندماج اLعمال  بالقيمة العادلة من خEل الربح أو الخسارة عند ا8عتراف المبدئي في حال

قض في القياس أو ا8عتراف والتي يمكNن نشNوؤھا فيمNا لNو لNم يNتم تناال كبيركان ھذا التصنيف يزيل أو يخفض بشكل  •

 ھذا التصنيف؛ أو

تشكل الموجودات المالية جزء من مجموعة أصول أو مطلوبات مالية أو ا8ثنين معا، والتي تتم إدارتھا وتقييم أداءھNا  •

تعلقNة بNإدارة المخNاطر أو ا3سNتثمار الموثقNة الم المجموعNةعلى أساس القيمة العادلNة، وذلNك بمNا يتماشNى مNع إسNتراتيجية 

 بحيث أن المعلومات المتعلقة بتشكيل ھذه المجموعات يتم تزويدھا داخليا على ھذا اLساس؛ أو

بالقيمة العادلة من خEل حساب  تشكل جزء من عقد يتضمن أداة مشتقة مدمجة أو أكثر، وتصنيف كامل العقد مجتمعا •

 : ا8عتراف والقياس.٣٩حاسبي الدولي رقم وفقاً للمعيار الم الربح أو الخسارة
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الھامة  -٢

 (تتمة) ا7دوات المالية

 (تتمة) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خEل حساب اLرباح والخسائر

بأيNة مكاسNب  عتNرافلعادلNة. يNتم ا8المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خEل الربح أو الخسارة بقيمتھا ا الموجوداتيتم إدراج 

 أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة. تشمل المكاسب أو الخسائر المعتNرف بھNا فNي الNربح أو الخسNارة أي

 .الموجودات الماليةفائدة مدفوعة على  أرباح أو
 

 القروض والمدينون

دفعNNات ثابتNNة أو قابلNNة للتحديNNد غيNNر لھNNا  مNNن أدوات المشNNتقات ليسNNتإن القNروض والمNNدينين ھNNي عبNNارة عNNن موجNNودات ماليNNة 

المدرجة في سوق نشط، ويتم قياس القروض والمدينين بما فيھا المدينون التجاريون والذمم المدينNة اLخNرى وأرصNدة البنNوك 

 انخفاض.والنقد بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا أي خسارة 
 

اLجNل  ةبإسNتثناء القNروض والمNدينون قصNير معدل الفائدة الفعليباستخدام طريقة  ، إن وجدت،عتراف بإيرادات الفوائدا3يتم 

 .عندما يكون أثر الخصم ذات أھمية غير نسبية
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

بالقيمNة العادلNة مNن خENل  المصNنفة اليNةالموجNودات الم مNا عNدايتم تقييم مؤشرات ا8نخفNاض فNي القيمNة للموجNودات الماليNة، 

حساب اLرباح والخسائر، بنھاية كل فترة ماليNة. يNتم تخفNيض قيمNة الموجNودات الماليNة عنNد وجNود دليNل موضNوعي، كنتيجNة 

ة لحدث أو أحداث حصلت بعد ا8عتراف المبدئي بتلك الموجودات الماليNة، يشNير إلNى تNأثر التNدفقات النقديNة المسNتقبلية المقNدر

 لتلك الموجودات المالية.

 

فيما يتعلق بفئات معينة من الموجودات المالية، مثل الذمم المدينة التجاريNة، يNتم تقيNيم الموجNودات بخصNوص انخفNاض القيمNة 

 على اساس جماعي حتى وإن تم تقييمھا بأنھا غير منخفضة القيمة بشكل فردي. 

 

فيما يتعلق بتحصيل الNدفعات  للمجموعةة الذمم المدينة الخبرة السابقة قد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظ

 .قتصادية التي تتEزم مع التأخير في الذمم المدينةكن مEحظتھا في الظروف ا8با3ضافة إلى التغيرات التي يمحفظة في الم

ھNو الفNرق بNين القيمNة الدفتريNة لXصNل والقيمNة بالنسبة للموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفاة، فإن ا8نخفNاض فNي القيمNة 

 الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي اLساسي لXصل الحالي.

 

Nة للتNة الحاليNدفقات بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة، فإن ا8نخفاض في القيمة ھو الفرق بين القيمة الدفترية و القيم

، و8 يتم عكس ھذا ثلةالنقدية المستقبلية المقدرة و المخصومة على أساس نسبة معدل عائد السوق الحالي لموجودات مالية مما

 ا8نخفاض في القيمة في الفترات الEحقة.
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 مة)(تتانخفاض قيمة الموجودات المالية 

يNNتم تخفNNيض القيمNNة الدفتريNNة لXصNNل المNNالي بقيمNNة خسNNارة ا8نخفNNاض مباشNNرة لجميNNع الموجNNودات الماليNNة باسNNتثناءالمدينون 

التجاريون حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خEل استخدام حساب مخصص، وعندما تصنف الذمة المدينNة التجاريNة علNى 

اب المخصص. وعندما يتم استرداد المبالغ التي تم شطبھا سابقا يتم إضNافتھا مقابNل أنه 8 يمكن تحصيلھا يتم شطبھا مقابل حس

 حساب المخصص، ويتم ا8عتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص ضمن حساب اLرباح والخسائر.

 

لغ خسNارة ا8نخفNاض فNي فتNرة 8حقNة فإذا انخفض مب إن وجدت، وبالنسبة للموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة،

بخسNNارة ا8نخفNNاض، يNNتم عكNNس خسNNارة ا8نخفNNاض  عتNNرافوكNNان ا8نخفNNاض يتعلNNق بشNNكل موضNNوعي بحNNدث حصNNل بعNNد ا8

بتNاريخ عكNس  لEسNتثمارالقيمNة الدفتريNة  إلى الحد الNذي 8 تتعNدى فيNه حساب اLرباح والخسائرالمعترف بھا سابقا من خEل 

 بخسارة ا8نخفاض في القيمة. عترافلم يتم ا8فيما حال لتكلفة المطفأة التي ستكون ا في قيمةا8نخفاض 
 

  بالموجودات المالية عترافإلغاء ا3

فترة صEحية الحقNوق التعاقديNة للتNدفقات النقديNة الناتجNة عNن انتھاء بالموجودات المالية عند  عترافبإلغاء ا8 المجموعةتقوم 

جھNة إلNى بشNكل جNوھري لملكيNة اومنNافع مخNاطر البتحويل اLصل المNالي وجميNع  المجموعةقوم أو عندما تتلك الموجودات. 

 واسNNتمراھالملكيNNة اجميNNع مخNNاطر ومنNNافع بشNNكل جNNوھري ب بتحويNNل أو ا3حتفNNاظ  المجموعNNة أمNNا فNNي حالNNة عNNدم قيNNام، أخNNرى

بNه  والمطلوبNات المتعلقNة المحول في اLصلبقاة ستالمبحصتھا  عترافبا8 تقوم المجموعة فإنالسيطرة على اLصل المحول ب

بشNكل جNوھري بكافNة مخاطرومنNافع الملكيNة لXصNل المNالي  المجموعNةبسNدادھا. أمNا فNي حالNة إحتفNاظ الشNركة التي قد تقNوم 

 تستمر با3عتراف باLصل المالي. المجموعةالمحمول فإن 

 

الدفتريNة لXصNل وإجمNالي العNوض المسNتلم والذمNة المدينNة  بأصNل مNالي بأكملNه، فNإن الفNرق بNين القيمNة عتNرافعند إلغNاء ا8

بNه  عتNرافوتراكمNت فNي حقNوق الملكيNة يNتم ا8 بھا فNي قائمNة الNدخل الشNامل عترافوالربح أو الخسارة المتراكمة التي تم ا8

 .ضمن حساب اLرباح والخسائر

 

خيار إعادة شراء جزء من اLصل المحNول)،  جموعةالمباLصل المالي بشكل غير كامل (مثل أن تبقي  عترافوعند إلغاء ا8

بNه والجNزء الNذي لNم تعNد  عتNرافبتوزيNع القيمNة الدفتريNة السNابقة لXصNل المNالي بNين الجNزء المسNتمر فNي ا8 المجموعNةتقوم 

الدفتريNNة  بNNالفرق بNين القيمNNة عتNNرافتعتNرف بNNه علNNى أسNاس القNNيم العادلNNة النسNبية لھNNذه اLجNNزاء فNي تNNاريخ التحويNNل، ويNتم ا8

المخصصة للجزء الذي لم تعد تعترف به وإجمالي مبلغ العNوض المسNتلم مقابNل الجNزء الNذي لNم تعNد تعتNرف بNه وأي ربNح أو 

، ويNتم توزيNع حسNاب اLربNاح والخسNائربھNا فNي قائمNة الNدخل الشNامل ضNمن  عترافخسارة متراكمة مخصصة له التي تم ا8

بNه  عتNرافبھا في قائمة الدخل الشامل بين الجزء الNذي تسNتمر الشNركة فNي ا8 عتراف8التي تم ا المتراكمة الربح أو الخسارة

 والجزء الذي لم تعد تعترف به على أساس القيم العادلة النسبية لھذه اLجزاء.
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 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

 دين أو حقوق ملكيةتصنيف كال

كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لجوھر الترتيبات  المجموعةيتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل 
 التعاقدية وتعريفات ا3لتزام المالي وأداة حقوق الملكية.

 أدوات حقوق الملكية

 ا3عتNراففNي موجNودات منشNأة بعNد طNرح كافNة مطلوباتھNا. يNتم إن أداة حقوق الملكية ھي أي عقد يبرھن على حصة متبقيNة 

 ا3صدار المباشرة. تكاليفلمبالغ المستلمة بعد تنزيل ل وفقاً  المجموعة أدوات حقوق الملكية الصادرة من قبلب

 

 عتNرافا8وخصNمھا مباشNرة مNن حقNوق الملكيNة. 8 يNتم  بالمجموعةبإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة  عترافيتم ا8

إصNNدار أو إلغNNاء أدوات حقNNوق الملكيNNة الخاصNNة  أو بيNNع أو عنNNد شNNراء حسNNاب اLربNNاح والخسNNائرأو خسNNارة فNNي  ربNNحبNNأي 

 .بالمجموعة

 المطلوبات المالية

"أو" كمطلوبات مالية  حساب اLرباح والخسائريتم تصنيف المطلوبات المالية كمطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خEل 

 أخرى".

 

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خEل حساب اLرباح والخسائر

عندما تكون عوض محتمل قد يتم دفعه تصنف المطلوبات كمطلوبات بالقيمة العادلة من خEل حساب اLرباح والخسائر (أ) 

مقتناة عندما تكون ، (ب)٣قم من قبل المستحوذ كجزء من اندماج اLعمال التي ينطبق عليھا المعيار الدولي للتقرير المالي ر

 .حساب اLرباح والخسائريتم تصنيفھا بالقيمة العادلة من خEل عندما  (ج) لمتاجرة أوا Lغراض

 

 :يتم تصنيف ا3لتزام المالي كمحتفظ به للمتاجرة في حال

 تم ا3ستحواذ عليه مبدئيا بھدف إعادة شراؤه في المستقبل القريب؛ •

بإدارتھNا ولھNا نمNط فعلNي حNديث  المجموعNةجNزء مNن محفظNة أدوات ماليNة محNددة تقNوم عند ا8عتراف اLولي كونNه  •

 يظھر تحصيل أرباح قصيرة اLجل؛ أو

 .ھو أداة مشتقة، باستثناء اLداة المشتقة كعقد ضمان مالي أو المصنفة والفعالة كأداة تحوط •

 

بأيNNة  تNNرافعيNتم ا3وبقيمتھNNا العادلNNة  ربNNاح والخسNائرحسNاب اLالمطلوبNNات الماليNة المصNNنفة بالقيمNNة العادلNة مNNن خENNل  تظھNر

حسNاب . تشمل المكاسب أو الخسائر المعترف بھا فNي حساب اLرباح والخسائرمكاسب أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في 

 .مالياللتزام ا8 عنأي فائدة مدفوعة  اLرباح والخسائر
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 خرىاLالمطلوبات المالية 

ً مبدئيا و) يتم قياسھا اLرصدة الدائنة اLخرىوالدائنون التجاريون و ات(بما فيھا ا8قتراض خرىاL المالية إن المطلوبات  8حقا

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 

مNدى وتوزيNع مصNاريف الفوائNد علNى للمطلوبNات الماليNة التكلفNة المطفNأة  إن طريقة معدل الفائدة الفعلي ھي طريقة 8حتسNاب

 كافNة(ويضNم المتوقعNة الNدفعات النقديNة المسNتقبلية  وبشNكل تNام. إن معدل الفائدة الفعلي ھو المعNدل الNذي يخصNم المعينةالفترة 

ائNNدة الفعلNNي وكNNذلك تكNNاليف المعNNامEت ة، والتNNي تعتبNNر جNNزءاً 8 يتجNNزأ مNNن معNNدل الفمسNNتلمال وأالمدفوعNNة  والنقNNاط الرسNNوم

 )إذا كNان ذلNك مناسNبا( أو فتNرة أقصNرة الماليN مطلوبNاتالعمNر الزمنNي المتوقNع للفي إطNار ) خرىاLوالعEوات والخصومات 

 .المبدئي عترافا3وذلك إلى صافي القيمة الدفترية المدرجة عند 
 

يNتم  .ا3لتNزام التعاقNدي أو إلغائNه أو إنتھNاء مدتNهعنNدما يNتم اسNتيفاء  طفقN ةالماليN بالمطلوبNات عتNرافبإلغاء ا8 المجموعةتقوم 

حسNاب المNدفوع والمسNتحق فNي  عNوضبNه وال عتNرافبالفرق بين القيمة الدفتريNة لEلتNزام المNالي الNذي تNم إلغNاء ا8 عترافا3

 .اLرباح والخسائر
 

 تكاليف ا:قتراض

إنشNاء أو إنتNاج أصNول مؤھلNة، وھNي اLصNول التNي تتطلNب حتمNاً فتNرة أو ء، ن تكاليف ا8قتراض المنسوبة مباشرًة إلى شNراإ

لتكNNون جNاھزة لEسNNتعمال المقNرر أو بيعھNNا، يNتم إضNNافتھا إلNى تكNNاليف ھNذه اLصNNول إلNى أن تصNNبح ھNNذه  جوھريNة مNNن الوقNت

 .اLصول جاھزة بصورة جوھرية لEستعمال المقررأو بيعھا

 

يNتم ف إنفاقھNا علNى الموجNودات المؤھلNة، إن وجNدت، ثمار المؤقNت لقNروض محNددة المتوقNإن ربح ا8ستثمار الناتج مNن ا8سNت

 خصمھا من تكاليف ا8قتراض المؤھلة للرسملة.

 

 .يتم ا8عتراف بجميع تكاليف ا8قتراض اLخرى في اLرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبدھا فيھا
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الھامة  -٢

 خصصاتالم
يتم قيد المخصصات عند وجود إلتزام قانوني أو استد8لي على الشركة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمNل أن تقNوم الشNركة 

 بتسوية ا3لتزام مع إمكانية عمل تقدير موثوق لذلك ا3لتزام.

 

تNزام كمNا بنھايNة فتNرة التقريNر إن المبلغ المعترف به كمخصص يتم إحتسابه حسب أفضل التوقعات للبدل المطلوب لمقابلة ا3ل

بعد اLخد بعين ا8عتبار المخاطر واLمNور غيNر المؤكNدة المحيطNة بNا3لتزام. عنNدما يNتم قيNاس المخصNص باسNتخدام التNدفقات 

القيمNة النقدية المقّدرة لسداد ا8لتزام الحالي، فإن قيمته المدرجة ھNي القيمNة الحاليNة لتلNك التNدفقات النقديNة (عنNدما يكNون تNأثير 

، عندما يتم استخدام الخصم فإن الزيادة في المخصص التي نتجت مع الوقت فيتم ا8عتراف بھا كتكلفة الزمنية للمال جوھري)

 مالية.
 

 الضمانات

الضمان وفقا Lحكام بيع البضائع المطبق بتاريخ بيع المنتجات المتعلقNة  مطلوباتيتم ا8عتراف بمخصصات التكلفة المتوقعة ل

L فضل تقدير تجريه ا3دارة للمصاريف المطلوبة للوفاء بالتزام المجموعةوفقا 
 

 تكلفة المبيعات

تكلفة المبيعNات تشNمل كافNة تكNاليف ا3نتNاج المباشNرة متضNمنة العمالNة المباشNرة، المNواد الخNام المباشNرة، وجميNع المصNاريف 

 اLخرى المتعلقة با3نتاج.
 

 المصاريف 

زيNع بشNكل رئيسNي فNى التكNاليف التNي تمNت لتوزيNع وبيNع منتجNات المجموعNة. ويNتم تصNنيف كNل التوالبيNع و تتمثل مصNاريف

 .يف اLخرى كمصاريف إداريةالمصار
 

 توزيعات ا7رباح

 التي تتم فيھا الموافقة عليھا. الفترةالموحدة في المرحلية الموجزة  يتم قيد توزيعات اLرباح في القوائم المالية
 

 المعلومات القطاعية

 قNد أعمNال بأنشNطة يقNوم الNذي المنشNأة مكونNات أحNدعلNى أنNه  التشNغيلي القطNاع ٨يعرف المعيار الدولي للتقرير المNالي رقNم 

 أخNرى مكونNات مNع بمعNامEت المتعلقة والمصروفات ا3يرادات ذلك في بمامصروفات ( عنھا ويتحمل إيرادات منھا يكتسب

 بالمنشNأة الNرئيس التشNغيلية القNرارات متخNذ قبل من - منتظم بشكل – التشغيلية هنتائجا)، وھو الذي يتم مراجعة نفسھ للمنشأة

، وتNم منفصNلة مالية معلومات عنه تتوفر الذي، وھو أدائه ولتقويم للقطاع، تخصيصھا سيتم التي الموارد حول قرارات 8تخاذ

 اعتماد ھذا التعريف عند ا3فصاح عن معلومات القطاعات التشغيلية.
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 خدام التقديراتاست -٣

الموحNNدة وفقNNاً للمبNNادئ المحاسNNبية المتعNNارف عليھNNا اسNNتخدام تقNNديرات المرحليNNة المNNوجزة يتطلNNب إعNNداد القNNوائم الماليNNة 

المحتملNة كمNا فNي تNاريخ  مطلوبNاتوافتراضات تؤثر على مبNالغ الموجNودات والمطلوبNات، وا3فصNاح عNن الموجNودات وال

. وبNالرغم مNن أن ھNذه الفتNرةوعلNى مبNالغ ا3يNرادات والمصNروفات خENل تلNك  الموحدة ، ةالمرحلية الموجز القوائم المالية

التقديرات مبنية على أفضل ما توفر لkدارة من معلومات عن اLحداث وا3جراءات الحالية، فقد تختلف النتائج الفعليNة عNن 

 ھذه التقديرات .

م إظھNار أثNر التعNديEت الناتجNة عNن تغيNر التقNديرات المحاسNبية فNى تتم مراجعة ھذه التقديرات وا8فتراضات باستمرار. يNت

السNNنة التNى حNNدث فيھNNا التغيNNر  التNNى حNدث فيھNNا التغيNNر فقNط أو علNNى بNNالفترةالفتNرة التNNى تحNNدث فيھNا إذا كNNان التعNNديل يتعلNق 

قبلNة. إن أھNم المنNاطق التNى تخضNع الم والفتNراتالتNى حNدث فيھNا التغيNر  بالفترةالمقبلة إذا كان أثر التعديل يتعلق والفترات 

للتقدير وا8فتراضNات والتNى تNؤثر علNى السياسNات المحاسNبية المطبقNة وبالتNالى قNد تNؤثر علNى المبNالغ المدرجNة فNى القNوائم 

 المالية ھى كما يلى:

 . تقدير نسبة ا3نجاز في العقود طويلة اLجل •

 والمعدات . والمنشآتات تقدير العمر ا3نتاجي المقدر والقيمة المتبقية للممتلك •

 منافع الموظفين المحددة. مطلوباتا8فتراضات المستخدمة لتحديد القيمة ا8كتوارية ل •

 المستحقات والمخصصات. •
 

 السھم  ربحية -٤

 ٣١( [ سNعوديألف  ٢١٫٥٩٢بمبلغ  مالكي الشركةالفترة العائدة إلى  ربحتعتمد ربحية السھم اLساسية والمخفضة على 

 مليNون ٦٠الصNادرة البNالغ عNددھا على المتوسط المرجح لعدد اLسNھم مقسما  [ سعودي)ألف  ٢٨٫٥٢٤ :٢٠١٦مارس 

 مليون سھم). ٦٠: ٢٠١٦مارس  ٣١سھم (
 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات  -٥

: ٢٠١٦مNارس  ٣١[ سNعودي ( مليNون ٥٫٩٢ بشNراء ممتلكNات ومنشNآت ومعNدات بمبلNغالمجموعNة  قامNتخEل الفترة، 

 [ سعودي). مليون ١٢٫٧١
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 الشھرة -٦

تNNم ا8عتNNراف بشNNھرة بلغNNت  . السNNعودية -مNNن الحصNNص فNNي يوتيNNك  ٪٨٥٫٥اسNNتحوذت الشNNركة علNNى  ، ٢٠١٠فNNي عNNام 

مليون ريـال سعودي عند ا8سNتحواذ والتNى تمثNل المبNالغ المدفوعNة بالزيNادة عNن صNافي القيمNة الدفتريNة لصNافي  ١٦٩٫٧٧

مليNNون ريNNـال سNNعودي لتعNNديل صNNافي القيمNNة الدفتريNNة لصNNافي  ٢٦٫٦٧عليھNNا وبعNNد تخصNNيص مبلNNغ الموجNNودات المسNNتحوذ 

 الموجودات المحددة لقيمتھا العادلة.
 

قامت شركة بوان الخشبية والمتحدة لXخشاب با8ستحواذ علNى كامNل حصNص ملكيNة انمNاء للمنصNات.  ، ٢٠١٤خEل عام 

ل سNعودي وھNي تمثNل المبNالغ المدفوعNة بالزيNادة عNن صNافي القيمNة الدفتريNة ريNـا مليNون ٠٫٣٣تم ا8عتراف بشھرة بمبلNغ 

مليNNون ريNNـال سNNعودي لتعNNديل القيمNNة الدفتريNNة لصNNافي  ٢١٫٣٥لصNNافي الموجNNودات المسNNتحوذ عليھNNا بعNNد تخصNNيص مبلNNغ 

 والمنشNآتلكNات مليNون ريNـال سNعودي تNم تخصيصNھا للممت ٣٫٢٩الموجودات المحددة لقيمتھا العادلNة والتNي تتضNمن مبلNغ 

 مليون ريـال سعودي كموجودات غير ملموسة محددة. ١٨٫٠٦والمعدات، بينما تم ا8عتراف بالمبلغ المتبقي بقيمة 

 

 رأس المال -٧

تساوي إجمNالي رأس  ٢٠١٧مارس  ٣١[ سعودي صادرة كما في  ١٠مليون سھم قيمة كل منھا  ٦٠يوجد لدى الشركة 

 ھناك حركة في رأس المال خEل فترة التقرير. ولم يكن،  سعوديمليون [ ٦٠٠بمبلغ  المصدرالمال 
 

 قروض -٨

 المستحق إلى بنوك ١-٨

حصNNلت المجموعNNة علNNى تسNNھيEت بنكيNNة ("التسNNھيEت") مNNن بنNNوك محليNNة علNNى شNNكل قNNروض قصNNيرة اLجNNل ومرابحNNات 

لفائNدة بحسNب المعNد8ت التجاريNة اسEمية وعقود مبادلة آجلة واعتمNادات مسNتندية وخطابNات ضNمان . تخضNع التسNھيEت ل

السائدة. ھذه التسھيEت مضNمونة بسNندات LمNر وضNمانات مشNتركة مNن المجموعNة. تتضNمن اتفاقيNات التسNھيEت شNروطاً 

 تتطلب المحافظة على نسب مالية معينة.
 

 جل7قروض  ٢-٨

سNاط ربNع سNنوية / نصNف تسNدد ھNذه القNروض علNى أق LجNل مNن بنNوك محليNة.مجموعة على تسNھيEت قNروض حصلت ال

تخضع القروض للفائدة بحسب النسب التجارية السائدة. ھNذه القNروض مضNمونة بسNندات LمNر وضNمانات مشNتركة  سنوية.

 من المجموعة. 
 

 صندوق التنمية الصناعية السعوديقروض  ٣-٨

لصNناعية السNعودي وذلNك حصلت بناء للخرسانة الجاھزة وبناء بريكاست على قروض طويلة اLجNل مNن صNندوق التنميNة ا

والمعNدات  والمنشNآتلبناء وتوسعة مصانعھما، ھذه القروض مضمونة بسندات Lمر وضمانات مشتركة وبرھن الممتلكNات 

، قامNNت بنNNاء بريكاسNNت بسNNداد كامNNل رصNNيد القNNرض القNNائم وتNNم إعفNNاء ٢٠١٦عNNام الربNNع الثNNاني مNNن المتعلقNNة بھمNNا. خENNل 

مرھونة من قبل صندوق التنمية الصNناعية السNعودي. تتضNمن اتفاقيNات القNروض شNروطاً والمعدات ال والمنشآتالممتلكات 

 تتطلب الحفاظ على نسب مالية معينة خEل فترة القروض.
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 توزيعات ا7رباح -٩

[ سNعودي  ٠٫٢٥: ٢٠١٦مNارس  ٣١[ سعودي لكل سNھم ( ٠٫٢٥تم ا3عEن خEل الفترة عن توزيعات أرباح بقيمة 

مليNون [ سNعودي)، وتNم دفNع توزيعNات أربNاح  ١٥: ٢٠١٦مNارس  ٣١مليون [ سNعودي ( ١٥بلغ مالي لكل سھم) بإج

 مليون [ سعودي). ١٤٫٩٨: ٢٠١٦مارس  ٣١مليون [ سعودي ( ١٤٫٩٨خEل الفترة بمبلغ 

 
 واKرتباطات  المحتملة ا7لتزامات -١٠

قائمNة المركNز المNالي المرحليNة كمNا فNي تNاريخ  [ سNعوديمليNون  ٢١٫٦٣رأسمالية بمبلغ  إرتباطاتكان لدى المجموعة 

 مليون ٢٢٫١٧عقود إيجار تشغيلي بمبلغ  وإرتباطات مليون [ سعودي) ٢٧٫٧٢: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١( الموجزة الموحدة

 مليNNون [ ٢١٫٧٨: ٢٠١٦ ديسNNمبر ٣١(قائمNة المركNNز المNNالي المرحليNNة المNوجزة الموحNNدة  كمNNا فNNي تNNاريخ[ سNعودي 

 .سعودي)
 

مليNون [ سNعودي  ٤٩٥٫١٤محتملة ناتجة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان بمبلغ  مطلوباتيوجد لدى المجموعة 

 مليون [ سعودي). ٤٧٧٫٢٠: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في تاريخ التقرير (
 

 أحداث :حقة لفترة التقرير -١١

 .القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدةصاح منفصل في ھذه بعد فترة التقرير تتطلب تعديل أو إف أحداث 8 توجد أي
 

 المعام$ت مع جھات ذات ع$قة -١٢

 خEل الفترة، قامت المجموعة بإجراء المعامEت التالية مع جھات ذات عEقة:

فترة الث$ثة أشھر المنتھية  
 ٢٠١٧مارس  ٣١في 

فترة الثEثة أشھر المنتھية 
 ٢٠١٦مارس  ٣١في 

 لريا�ت السعودية)(بآ�ف ا 

 ٦٣,٢٤٦ ٤٥,٥٨٨ إيرادات 

 ٦,٧٧٢ ٢,٦٢١ مشتريات

 ٦٣٢ ٢٩٣ رسوم امتاز

 

، فإن اLرصدة المستحقة من وإلى جھات ذات عEقNة تتعلNق بشNكل رئيسNي بالمعNامEت ٢٠١٦و ٢٠١٧مارس  ٣١كما في 

 المذكورة أعEه.

 المعلومات القطاعية -١٣

المتعلقNNة بأنشNNطة المجموعNNة التNNي تتوافNNق مNNع عمليNNات إعNNداد التقNNارير الداخليNNة وافقNNت ا3دارة علNNى القطاعNNات التشNNغيلية 

 للمجموعة.

 إن القطاعات التشغيلية للمجموعة ھي كما يلي:
 

 القطاع المعدني والخشبي •

 القطاع الكھربائي •

 الخرسانةقطاع  •

 أخرى •
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 (تتمة) المعلومات القطاعية -١٣

 لكل قطاع تشغيلي:فيما يلي تحليل إيرادات ونتائج المجموعة وفقا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيما يلي ملخص موجودات ومطلوبات المجموعة وفقا لكل قطاع تشغيلي:
 

في  فترة الث$ثة أشھر المنتھية 
 ٢٠١٧مارس  ٣١

فترة الثEثة أشھر المنتھية في 
 ٢٠١٦مارس  ٣١

 المطلوبات الموجودات المطلوبات الموجودات 

 (بآ�ف الريا�ت السعودية) 
     اسم القطاع

 ٥٩٨,٩٨٨ ٩٦٨,٩٨٢ ٦٠٤,٦٥٦ ٩٨٧,٧٥١ القطاع المعدني والخشبي

 ٣٠٦,٢٣٦ ٧٣٠,٣٤٥ ٣١٥,٠٢٩ ٧٣٦,٠٣١ القطاع الكھربائي

 ١٢٠,٧٦٦ ٢٣٦,٠٩٧ ١٢٦,١٢٤ ٢٤٣,٦٦٤ الخرسانةع قطا

 ١٤,٩١٨ ١,٨٧٢ ١٥,٩٨٧ ١,٥٦٥ أخرى

 ١,٠٤٠,٩٠٨ ١,٩٣٧,٢٩٦ ١,٠٦١,٧٩٦ ١,٩٦٩,٠١١ المجموع

 

 التطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات -١٤

: ٩قريNر المNالي رقNم التعديEت بمNا فيھNا المعيNار الNدولي للتولمعايير أو التفسيرات بكر لمال تطبيقالاختارت المجموعة عدم 

، والمعيار الدولي للتقريNر المNالي رقNم ءللتقرير المالي: إيرادات العقود مع العمE ١٥اLدوات المالية، والمعيار الدولي رقم 

 : عقود ا3يجار.١٦

فترة الث$ثة أشھر المنتھية في  
 ٢٠١٧مارس  ٣١

فترة الثEثة أشھر المنتھية في 
 ٢٠١٦مارس  ٣١

  
 اKيرادات

 /الربح
 (الخسارة)

 
 ا3يرادات

 /الربح
 (الخسارة)

 (بآ�ف الريا�ت السعودية) 

     اسم القطاع

 ٢٥٫٦٤٧ ٣٩٨,١٤٥ ١٦٫٧٠٨ ٣٩٠,٦٨٠ القطاع المعدني والخشبي

 ٥٫٤٦٩ ١٦١,٥٢٢ ٥٫٥٨١ ١١٠,٧٥٥ القطاع الكھربائي

 ٥٫٥١٠ ٥١,٥١٩ ٤٫٩٠٦ ٤٨,٥٥٩ الخرسانةقطاع 

 )٣٫٦٥٤( - )٢٫٣١٤( - أخرى

 ٣٢٫٩٧٢ ٦١١,١٨٦ ٢٤٫٨٨١ ٥٤٩,٩٩٤ المجموع
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٢٧ 

 

 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي أثر  -١٥

ينFاير  ١كمFا فFي  المرحليFة المFوجزة الموحFدة لمركFز المFاليعلFى قائمFة اأثر تطبيق المعFايير الدوليFة للتقريFر المFالي  ١ .١٥

٢٠١٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 إيضاح

 المبالغ المسجلة سابقاً 
وفقا للمعايير الصادرة 
عن الھيئة السعودية 
 للمحاسبين القانونيين

 
 

أثر التحول إلى المعايير 
 الدولية للتقرير المالي

الرصيد ا:فتتاحي لقائمة 
 المركز المالي وفقاً 

لية للتقرير للمعايير الدو
 المالي

 (بآ�ف الريا�ت السعودية)  

      الموجودات غير المتداولة

 ٤٨٠,٩٦٠ - ٤٨٠,٩٦٠  ممتلكات ومنشآت ومعدات

 ١٧٠,١٠١ - ١٧٠,١٠١  شھرة

 ٦,٩٢٥ (١٣,١٥٨) ٢٠,٠٨٣ أ موجودات غير ملموسة أخرى

 -مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

ب، أ غير متداولة  - ١٠,٣٥٠ ١٠,٣٥٠ 

 ٦٦٨,٣٣٦ (٢,٨٠٨) ٦٧١,١٤٤  إجمالي الموجودات غير المتداولة
     

     الموجودات المتداولة

 ٥٥١,٩٠٤ (١٧,٩١٣) ٥٦٩,٨١٧ ج مخزون

 ١٧,٩١٣ ١٧,٩١٣ - ج قطع غيار

 ٦١٤,٢٧٩ ٩٦,٢٤٩ ٥١٨,٠٣٠ أ، د تجاريون وذمم مدينة أخرىمدينون 

 - (٣٥,٤٩٦) ٣٥,٤٩٦ د مستحق من جھات ذات عEقة

وموجودات  مصاريف مدفوعة مقدماً 
 - (٥٩,٠٥٠) ٥٩,٠٥٠ د   أخرى

 ٧٣,٩٧١ - ٧٣,٩٧١  نقد ومافي حكمه

 ١,٢٥٨,٠٦٧ ١,٧٠٣ ١,٢٥٦,٣٦٤  إجمالي الموجودات المتداولة

 ١,٩٢٦,٤٠٣ (١,١٠٥) ١,٩٢٧,٥٠٨  إجمالي الموجودات

      حقوق الملكية 

 ٦٠٠,٠٠٠ - ٦٠٠,٠٠٠  رأس المال 

 ٦٩,٩٢١ - ٦٩,٩٢١  نظامياحتياطي 

 ٩٣,٣٦٨ (١٢,٥٧٩) ١٠٥,٩٤٧  أرباح مبقاة

 - ٨,٤٩١ (٨,٤٩١) ھـ عمEت أجنبية احتياطي ترجمة

 ٧٦٣,٢٨٩ (٤,٠٨٨) ٧٦٧,٣٧٧  ملكية عائدة لمالكي الشركة

 ٧٨,٣٩٩ (٣٩٥) ٧٨,٧٩٤ و غير مسيطرةملكية حصص 

 ٨٤١,٦٨٨ (٤,٤٨٣) ٨٤٦,١٧١ ٢. ١٥ إجمالي حقوق الملكية
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 (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 مدققة)ال(غير  ٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في 

٢٨ 

 

 

 (تتمة)تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي أثر   -١٥

ينFاير  ١المرحلية الموجزة الموحدة كمFا فFي  على قائمة المركز الماليأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  ١ .١٥

 (تتمة) ٢٠١٦

 

 إيضاح

 المبالغ المسجلة سابقاً 
وفقا للمعايير الصادرة 
عن الھيئة السعودية 

 ن القانونيينللمحاسبي

 
 

أثر التحول إلى المعايير 
 الدولية للتقرير المالي

 
 قائمة المركز المالي وفقاً 
للمعايير الدولية للتقرير 

 المالي

 (بآ�ف الريا�ت السعودية)  

     المطلوبات غير المتداولة

 ٥٣,٢٣١ ٥٣,٢٣١ - ب، ز قروض

 - (٣٩,٧١٢) ٣٩,٧١٢ ز قروض متوسطة اLجل

 - (١٤,٠٠٠) ١٤,٠٠٠ ز اLجل طويلةقروض 

 ٧٠,٠١٠ ٤,٢٧٦ ٦٥,٧٣٤ ح مطلوبات منافع موظفين محددة

 ١٢٣,٢٤١ ٣,٧٩٥ ١١٩,٤٤٦  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
     

     المطلوبات المتداولة

 ٣٦٣,٢٤٤ ١١١٫٦٣٩ ٢٥١٫٦٠٥ ط دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

 - (٦,٠٨٧) ٦,٠٨٧ ط مستحق إلى جھات ذات عEقة

 ٥٤٦,٢٥٢ - ٥٤٦,٢٥٢  مستحق إلى بنوك

 ٢٩,٧٥١ ٢٩,٧٥١ - ب، ز الجزء المتداول من القروض 

المصاريف المستحقة والمطلوبات 
)١٢٧٫٧٧٩( ١٢٧٫٧٧٩ ط، ي اLخرى  - 

الجزء  -قروض متوسطة اLجل
 المتداول

 - (١٩,٤١٨) ١٩,٤١٨ ز

الجزء  -قروض طويلة اLجل
 - (١٠,٧٥٠) ١٠,٧٥٠ ز المتداول

 ١٦,٧٦٤ ١٦,٧٦٤ - ي زكاة وضريبة دخل مستحقة

 ٥,٤٦٣ ٥,٤٦٣ - ي توزيعات أرباح مستحقة

 ٩٦١,٤٧٤ (٤١٧) ٩٦١,٨٩١  إجمالي المطلوبات المتداولة

 ١,٠٨٤,٧١٥ ٣,٣٧٨ ١,٠٨١,٣٣٧  إجمالي المطلوبات

 ١,٩٢٦,٤٠٣ (١,١٠٥) ١,٩٢٧,٥٠٨  إجمالي حقوق الملكية و المطلوبات



 شركة بوان والشركات التابعة لھا
                       (شركة مساھمة سعودية)

       

 (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 (غير المدققة)٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في 

 

٢٩ 

 

 

 (تتمة)يق المعايير الدولية للتقرير المالي أثر تطب  -١٥

 ٢٠١٦يناير  ١كما في  تسوية حقوق الملكية  ٢. ١٥

 
 ٢٠١٦يناير  ١كما في  إيضاح

 (بآ�ف الريا�ت السعودية)  

إجمالي حقوق الملكية وفقا للمعايير الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين 
 ���,���  القانونيين

   

 (�	�,�) ح منافع الموظفين المحددة مطلوباتل تقييم ا8كتواري

 (	��) ب تكاليف ترتيبات مدينة

 (���,�)  إجمالي التعديل على حقوق الملكية

 ���,���  إجمالي حقوق الملكية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
 

 

ديسFمبر  ٣١كمFا فFي رحلية المFوجزة الموحFدةالم على قائمة المركز الماليأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  ٣ .١٥

٢٠١٦ 

 

 

 إيضاح

 المبالغ المسجلة سابقاً 
وفقا للمعايير الصادرة 
عن الھيئة السعودية 
 للمحاسبين القانونيين

 
 

أثر التحول إلى المعايير 
 الدولية للتقرير المالي

 
 قائمة المركز المالي وفقاً 
للمعايير الدولية للتقرير 

 المالي

 ريا�ت السعودية)(بآ�ف ال  

     الموجودات غير المتداولة

 ٤٦٩,٩٢١ - ٤٦٩,٩٢١  ممتلكات ومنشآت ومعدات

 ١٧٠,١٠١ - ١٧٠,١٠١  شھرة

 ٥,١٣٩ (١١,٢١٩) ١٦,٣٥٨ أ موجودات غير ملموسة أخرى

 -مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

 ٨,٩٩٣ ٨,٩٩٣ - أ، ب غير متداولة

 ٦٥٤,١٥٤ (٢,٢٢٦) ٦٥٦,٣٨٠  ةإجمالي الموجودات غير المتداول
     

     الموجودات المتداولة

 ٥٥٧,٤٨٨ (١٦,٨٩٢) ٥٧٤,٣٨٠ ج مخزون

 ١٦,٨٩٢ ١٦,٨٩٢ - ج قطع غيار

 ٦٥٥,٤٤٤ ٨٢,٤٧٧ ٥٧٢,٩٦٧ أ، د تجاريون وذمم مدينة أخرىمدينون 

 - (٣٥,٠٠٤) ٣٥,٠٠٤ د مستحق من جھات ذات عEقة

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات 
 - (٤٥,٩٤٣) ٤٥,٩٤٣ د خرىأ

 ٥٣,٣١٨ - ٥٣,٣١٨  نقد ومافي حكمه

 ١,٢٨٣,١٤٢ ١,٥٣٠ ١,٢٨١,٦١٢  إجمالي الموجودات المتداولة

 ١,٩٣٧,٢٩٦ (٦٩٦) ١,٩٣٧,٩٩٢  إجمالي الموجودات



 عة لھاشركة بوان والشركات التاب
                       (شركة مساھمة سعودية)

       

 (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 مدققة)ال(غير  ٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في 

٣٠ 

 

 

 (تتمة)أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي   -١٥

ديسFمبر  ٣١كمFا فFي المرحلية المFوجزة الموحFدة لى قائمة المركز الماليعأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  ٣ .١٥

 (تتمة) ٢٠١٦

 

 

 ايضاح

 المبالغ المسجلة سابقاً 
للمعايير الصادرة  وفقاً 

عن الھيئة السعودية 
 للمحاسبين القانونيين

 
 

أثر التحول إلى المعايير 
 الدولية للتقرير المالي

 
 قائمة المركز المالي وفقاً 

لدولية للتقرير للمعايير ا
 المالي

 (بآ�ف الريا�ت السعودية)  

     حقوق الملكية 

 ٦٠٠,٠٠٠ - ٦٠٠,٠٠٠  رأس المال 

 ٨١,٨٢٦ - ٨١,٨٢٦  احتياطي نظامي

 ١٣٠,٧٢٢ (١١,٥٧٤) ١٤٢,٢٩٦  أرباح مبقاة

 (١,٢٥٥) ٨,٤٩١ (٩,٧٤٦) ھـ عمEت أجنبية احتياطي ترجمة

 ٨١١,٢٩٣ (٣,٠٨٣) ٨١٤,٣٧٦  ملكية عائدة لمالكي الشركة

 ٨٥,٠٩٥ (٧٥١) ٨٥,٨٤٦ و غير مسيطرة ملكية حصص

 ٨٩٦,٣٨٨ (٣,٨٣٤) ٩٠٠,٢٢٢ ٤. ١٥ إجمالي حقوق الملكية
     

     المطلوبات غير المتداولة

 ٤٢,١٨٢ ٤٢,١٨٢ - ب، ز قروض

 - (٣٥,١٠٤) ٣٥,١٠٤ ز قروض متوسطة اLجل

 - (٧,٣٥٠) ٧,٣٥٠ ز اLجل طويلةقروض 

 ٦٧,٨٧٦ ٣,٦١٩ ٦٤,٢٥٧ ح لوبات منافع موظفين محددةمط

 ١١٠,٠٥٨ ٣,٣٤٧ ١٠٦,٧١١  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
     

     المطلوبات المتداولة

 ٣٨٤,٥٤٢ ١٠٤,٤٥١ ٢٨٠,٠٩١ ط دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

 ٤٩٢،١٢٣ - ٤٩٢،١٢٣  المستحق إلى بنوك

، زب الجزء المتداول من القروض   - ٢٦٫٤٦٢ ٢٦،٤٦٢ 

المصاريف المستحقة والمطلوبات 
)١١٩٫٩٤٣( ١١٩،٩٤٣ ط، ي اLخرى  - 

 - (١٢،٢٣١) ١٢،٢٣١ ط المستحق إلى جھات ذات عEقة

الجزء  -قروض متوسطة اLجل
 - (٢٠،٠٢١) ٢٠،٠٢١ ز المتداول

 - (٦،٦٥٠) ٦،٦٥٠ ز الجزء المتداول -قروض طويلة اLجل

 ٢٢،٤٠٩ ٢٢،٤٠٩ - ي تحقةزكاة وضريبة دخل مس

 ٥،٣١٤ ٥،٣١٤ - ي توزيعات أرباح مستحقة

 ٩٣٠،٨٥٠ (٢٠٩) ٩٣١،٠٥٩  إجمالي المطلوبات المتداولة

 ١،٠٤٠،٩٠٨ ٣،١٣٨ ١،٠٣٧،٧٧٠  إجمالي المطلوبات

 ١،٩٣٧،٢٩٦ (٦٩٦) ١،٩٣٧،٩٩٢  إجمالي حقوق الملكية و المطلوبات



 شركة بوان والشركات التابعة لھا
                       (شركة مساھمة سعودية)

       

 (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 (غير المدققة)٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في 

 

٣١ 

 

 (تتمة)رير المالي أثر تطبيق المعايير الدولية للتق -١٥ 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١كما في  تسوية حقوق الملكية  ٤. ١٥

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١كما في  إيضاح 

 السعودية)(بآ�ف الريا�ت   

وفقا للمعايير الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين  إجمالي حقوق الملكية
 ���,��	  القانونيين

   


) ح ظفين المحددةمنافع المو مطلوباتلتقييم ا8كتواري ,���) 

 (���) ب تكاليف ترتيبات مدينة

 (���,�)  إجمالي التعديل على حقوق الملكية

 ���,�	�  إجمالي حقوق الملكية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
 

 

المرحليFة المFوجزة  الشFامل ا0خFر الFربح أو الخسFارة والFدخلأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي علFى قائمFة  ٥  .١٥

 ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في  الموحدة

 

 إيضاح

المسجلة سابقا المبالغ 
للمعايير الصادرة  وفقاً 

عن الھيئة السعودية 
 للمحاسبين القانونيين

 
 

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

 
 

 المبالغ المسجلة وفقاً 
ولية للمعايير الد

 للتقرير المالي

 السعودية)(بآ�ف الريا�ت   

 ���,��� - ٦١١,١٨٦  إيرادات 


�,���) (١,٢١٦) (٥٢٦,٨٢٢) ح المبيعاتتكلفة �) 

  إجمالي الدخل
(١,٢١٦) ٨٤,٣٦٤ ��,��� 

 (	��,��) - (	��,��)  توزيعو بيع  مصاريف

 (���,��) (٢٣٦) (٢٨,٧٦٨) ،كب إداريةمصاريف 

 �	�,� ٣٣٧ ١,٦٣٥ ك رى إيرادات أخ

والزكاة  المصاريف التمويليةالربح قبل 
 وضريبة الدخل

 

٤٢,٩٧٤ 

 

(١,١١٥) ��,��	 


,�) (١٣٠) (٦,١٨٩) ب المصاريف التمويلية��) 

 ٣٥,٥٤٠ (١,٢٤٥) ٣٦,٧٨٥  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 )���,�( (٢٠٨) (٢,٣٦٠) ل وضريبة الدخل الزكاة

 ��	,�� (١,٤٥٣) ٣٤,٤٢٥   الفترة ربح

     

     ة ا7خرىلشاملالخسارة ا

:حقا الى حساب  يعاد تصنيفه لن بند
 ا7رباح و الخسائر:

 
 

 

 

 ��� ٥٠٩ - ح  منافع موظفين محددة إعادة احتساب 

:حقا الى حساب  يعاد تصنيفه قد بند
 ا7رباح و الخسائر:

 
   

 (���,�) (١,٤٠٨) - م فروقات تحويل عمليات بعمEت أجنبية

 ���,�� (٢,٣٥٢) ٣٤,٤٢٥  للفترة  الشامل الدخلإجمالي 



 عة لھاشركة بوان والشركات التاب
                       (شركة مساھمة سعودية)

       

 (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 مدققة)ال(غير  ٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في 

٣٢ 

 

 

 (تتمة)أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي      -١٥

 ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في  الربحتسوية  ٦. ١٥

  
 إيضاح

 الربح قبل الزكاة
 وضريبة الدخل

 
 ربح الفترة

 سعودية)ال(بآ�ف الريا�ت   

وفقا للمعايير الصادرة عن الھيئة السعودية  ربح الفترة المسجل
 ٣٤,٤٢٥ ٣٦,٧٨٥  للمحاسبين القانونيين

 (١,٢١٦) (١,٢١٦) ح منافع الموظفين المحددة مطلوباتلتقييم ا8كتواري 

 (٢٩) (٢٩) ب تكاليف ترتيبات مدينة

 (٢٠٨) - ل ضريبة الدخلالفرق في عرض 

 ٣٢,٩٧٢ ٣٥,٥٤٠  وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي سجلربح الفترة الم

 (٨٩٩)   خسارة شاملة أخرى 

 ٣٢,٠٧٣   وفقا للمعايير الدولية للتقرير الماليالشامل للفترة  الدخلإجمالي 
 

 

 ٢٠١٦مارس  ٣١تسوية حقوق الملكية كما في  ٧. ١٥

 
 ٢٠١٦ مارس ٣١كما في  إيضاح

 دية)السعو(بآ�ف الريا�ت   

 ٨٦٣,٩٨٠  وفقا للمعايير الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إجمالي حقوق الملكية

   


��,�) ح منافع الموظفين المحددة مطلوباتلتقييم ا8كتواري ) 


�) ب تكاليف ترتيبات مدينة�) 

 (	��,�)  إجمالي التعديل على حقوق الملكية

 ���,���  ا للمعايير الدولية للتقرير الماليإجمالي حقوق الملكية وفق
 

 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تسوية إجمالي الدخل الشامل للسنة المنتھية في  ٨. ١٥

 
 إجمالي الدخل الشامل للسنة إيضاح

 السعودية)(بآ�ف الريا�ت   

إجمالي الدخل الشامل للسنة المسجل وفقا للمعايير الصادرة عن الھيئة 
 ١٣٢٫٠٣٩  ن القانونيينالسعودية للمحاسبي

 ٦٥٧ ح منافع الموظفين المحددة مطلوباتلتقييم ا8كتواري 

 (٨) ب تكاليف ترتيبات مدينة

 ١٣٢٫٦٨٨  وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الشامل للسنة الدخلإجمالي 
 

 

 

 

 

 

 



 شركة بوان والشركات التابعة لھا
                       (شركة مساھمة سعودية)

       

 (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 (غير المدققة)٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في 

 

٣٣ 

 

 

 (تتمة)أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي      -١٥

إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة التدفقات النقدية المرحلية المFوجزة الموحFدة لفتFرة الث$ثFة  أثر التحول ٩. ١٥

 ٢٠١٦مارس  ٣١أشھر المنتھية في في 

إن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المNالي لNم يحNدث أي تغييNر علNى المبNالغ المسNجلة كتNدفقات نقديNة مNن اLنشNطة التشNغيلية 

 مارية والتمويلية.وا8ستث
 

  إيضاحات حول التسويات ١٠. ١٥

عقد إيجار اLرض من موجودات غير ملموسة أخرى إلى مدينون تجاريون وذمم ا8نتفاع من إعادة تصنيف حقوق  .أ 
مدينة أخرى متداولة وغير متداولة لتتوافق مع متطلبات العرض المنصوص عليھا في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ئم المالية.: عرض القوا١
 

: اLدوات المالية: ٣٩إعادة تصنيف تكاليف الترتيبات المدينة إلى قروض لتتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم  .ب 
ا8عتراف والقياس، وإعادة قياس تكاليف الترتيبات المدينة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وقد تم إطفاء ھذا 

مليون [  ٠٫٢١ابت، ونتج عن ھذا التغيير نقص في حقوق الملكية بمبلغ الرصيد سابقا على أساس القسط الث
مليون ٠٫٢٤وبمبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون [ سعودي كما في  ٠٫٢٢وبمبلغ  ٢٠١٦يناير  ١سعودي كما في 

آ8ف [ سعودي للفترة  ٨ألف [ سعودي و ٢٩ونقص في الربح بمبلغ  ٢٠١٦مارس  ٣١[ سعودي كما في 
 على التوالي.  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١والسنة المنتھية في  ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في 

 
 إعادة تصنيف قطع الغيار من المخزون. .ج 

 
اLخرى والمستحق من جھات ذات عEقة إلى المدينون  واLرصدة المدينةإعادة تصنيف المصاريف المدفوعة مقدمة  .د 

تطلبات العرض المنصوص عليھا في معيار المحاسبة الدولي التجاريون واLرصدة المدينة اLخرى لتتوافق مع م
 : عرض القوائم المالية.١رقم 

 
       الدولي العمEت اLجنبية إلى الصفر وفقا لkعفاء ا8ختياري المسموح به وفقا لمعيار المحاسبة  إعادة احتياطي ترجمةھـ. 

 مالي للمرة اLولى.: تطبيق المعايير الدولية للتقرير ال١للتقرير المالي رقم 
 

 أثر تغيرات حقوق الملكية على حصص الملكية غير المسيطرة. .ه 
 

 إعادة تصنيف القروض طويلة ومتوسطة اLجل إلى القروض. .و 
 

منافع لما بعد الخدمة، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي  مطلوباتمنافع الموظفين المحددة ھي عبارة عن  مطلوباتإن  .ز 
ن يتم قياس المطلوبات من ھذا النوع اكتواريا، ونتج عن ھذا التغيير نقص في حقوق : منافع الموظفين أ١٩رقم 

يناير  ١مليون [ سعودي كما في  ٤٫٩٨و مليون [ سعودي ٣٫٦٢دي ومليون [ سعو ٤٫٢٨الملكية بمبلغ 
 يسعود مليون [ ١٫٢٢على التوالي، ونقص في الربح بقيمة  ٢٠١٦مارس  ٣١و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١و ٢٠١٦

ألف [ سعودي للسنة المنتھية  ٦٥٧وزيادة في إجمالي الدخل الشامل بمبلغ  ٢٠١٦مارس  ٣١للفترة المنتھية في 
منافع  مطلوباتمليون [ سعودي الناتج من إعادة قياس  ٠٫٥١، إن الربح ا8كتواري بمبلغ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

وفقا لمتطلبات  ٢٠١٦مارس  ٣١ل ا�خر للفترة المنتھية في تم تسجيله كجزء من الدخل الشامالموظفين المحددة 
 .١٩معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
إعادة تصنيف المصاريف المستحقة والمطلوبات اLخرى و المستحق إلى جھات ذات عEقة إلى دائنون تجاريون  .ح 

: عرض ١الدولي رقم وأرصدة دائنة أخرى لتتوافق مع متطلبات العرض المنصوص عليھا في معيار المحاسبة 
 القوائم المالية.



 عة لھاشركة بوان والشركات التاب
                       (شركة مساھمة سعودية)

       

 (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 مدققة)ال(غير  ٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الث$ثة أشھر المنتھية في 

٣٤ 

 

 
 

إعادة تصنيف الزكاة وضريبة الدخل المستحقة وتوزيعات اLرباح المستحقة من المصاريف المستحقة والمطلوبات  .ط 
 : عرض القوائم المالية.١اLخرى لتتوافق مع متطلبات العرض المنصوص عليھا في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
إدارية لتتوافق مع قواعد المقاصة رادات اLخرى إلى مصاريف التي تم تسويتھا مقابل ا3ي إعادة تصنيف المصاريف .ي 

 : عرض القوائم المالية.١المنصوص عليھا في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 حصص الملكية غير المسيطرة. ي تم إدراجھا سابقا كجزء منضريبة الدخل التإعادة تصنيف  .ك 
 

العمEت اLجنبية كجزء من الدخل الشامل ا�خر وفقا لمتطلبات معيار  ترجمةا3فصاح عن حركة احتياطي  .ل 
 : عرض  القوائم المالية.١المحاسبة الدولي رقم 

 

 اعتماد القوائم المالية -١٦

 م ٢٠١٧ مايو ٠٣ تم اعتماد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة بتاريخ

 
 


