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  شركة بوان والشركات التابعة لھا
                        (شركة مساھمة سعودية)

        

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
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  ا9نشطة -١

  

شركة بوان ("بوان" أو "الشركة") ، ھOي شOركة مسOاھمة سOعودية سOجلت فOي المملكOة العربيOة السOعودية بموجOب السOجل إن 
إن أسOھم الشOركة مدرجOة فOي . )م١٩٨٠اغسOطس   ٢٠الموافOق(ھOـ ١٤٠٠شOـوال  ٩بتاريOـخ  ١٠١٠٠٣٣٠٣٢التجاري رقم 

  .ديسمبر ٣١ول)، وتنتھي السنة المالية للشركة في سوق اKسھم السعودية (تدا
  

 على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة التالية: المرحلية الموجزة الموحدةتشتمل القوائم المالية 

  الملكية الفعلية 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ٪ ٪ 

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

 ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  لصناعات الھندسية ("بوان الھندسية")شركة بوان ل

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

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

  الشركات التابعة غير المباشرة تشمل ما يلي:

  الملكية الفعلية   
   ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ٪ ٪ الموقع 

     بوان المعدنية:

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  السعودية  تحت التصفية – والمقاو6ت البناءوتشييد للشركة بوان 

      بوان الھندسية:

  ٨٥٫٥٠  ٨٥٫٥٠  السعودية  السعودية") ـ كالسعودية ("يوتي ـالشركة المتحدة للمحو6ت الكھربائية 

  ٩٠٫٠٠  ٩٠٫٠٠  سوريا  سوريا")  ـسوريا ("يوتيك  ـ الشركة المتحدة للمحو6ت الكھربائية

 ٤٩٫٠٠ ٤٩٫٠٠  الجزائر  الجزائر") ـ الجزائر ("يوتيك ـ الشركة المتحدة للمحو6ت الكھربائية
  ٨٥٫٥٠  ٨٥٫٥٠  السعودية  يو إس إس جي")الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكھربائية ("

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  السعودية  شركة بوان الكھربائية المحدودة

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  السعودية  لXعمال الميكانيكية المحدودة  شركة بوان
     

     الخشبية: بوان

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ا2مارات  ا6مارات العربية المتحدة ـمؤسسة الراية Kعمال الخشب 

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  الكويت  الكويت ـكة الراية Kعمال الخشب شر

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  السعودية  شركة إنماء للمنصات المحدودة
     

     بناء القابضة:

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  السعودية  ("بناء للخرسانة الجاھزة") شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاھزة

 ٩٣٫٢٠ ٩٣٫٢٠  السعودية  لمتقدمة ("بناء بريكاست")شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية ا

 
بشOOكل رئيسOOي فOOي أعمOOال تصOOنيع المعOOادن والصOOلب، المنصOOات  ("شOOركة بOOوان وشOOركاتھا التابعOOة") يتمثOOل نشOOاط المجموعOOة

الخشبية، ألواح الخشب الرقOائقي، ألOواح ملبسOة بOورق الOديكور وجميOع أعمOال التجOارة والOديكورات، والمحOو6ت والمحطOات 
 الكھربائية المدمجة والمنفردة ومنتجات الخرسانة الجاھزة والخرسانية.



  شركة بوان والشركات التابعة لھا
                        ة)(شركة مساھمة سعودي

        

  (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  (غير المدققة)٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  والستة الث"ثة تىلفتر

 

٧ 

 

  

 

 السياسات المحاسبية الھامة -٢

المعتمOدة مOن قبOل  : التقOارير الماليOة٣٤الOدولي رقOم وفقOا لمعيOار المحاسOبة  المرحليOة المOوجزة الموحOدة تم إعداد القوائم المالية

: تطبيOق المعOايير ١، وتم تطبيOق متطلبOات المعيOار الOدولي للتقريOر المOالي رقOم يئة")("الھ الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

الOذي  ١٥رقOم ل\يضاح   با2شارة. الدولية للتقرير المالي للمرة اKولى في إعداد ھذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  ة المرحلية الموجزة الموحدة.يوضح أثر تطبيق ھذه المعايير على القوائم المالي
  

 وفقOOاً  تOOم إعOOدادھا ٢٠١٧ يونيOOو ٣٠أشOOھر المنتھيOOة فOOي  السOOتةو الثDثOOة تOOىإن القOOوائم الماليOOة المرحليOOة المOOوجزة الموحOOدة لفتر

 وفقاً  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١جميع الفترات السابقة حتى ل الموحدة للمجموعة تم إعداد القوائم المالية .للمعايير الدولية للتقرير المالي

  .("الھيئة")الصادرة عن المحاسبية للمعايير 
 

 تOىيير الدوليOة للتقريOر المOالي لفتروبناء على ذلك، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعا

ديسمبر  ٣١م ، ٢٠١٦يناير  ١م، با2ضافة إلى بيانات فترة المقارنة كما في ٢٠١٧يونيو  ٣٠الثDثة والستة اشھر المنتھية في 

م كما ھو مبين في ملخص السياسات المحاسبية الھامة. وعنOد ٢٠١٦يونيو  ٣٠لثDثة والستة أشھر المنتھية في الفترتى  ٢٠١٦

وھOو تOاريخ  ٢٠١٦ينOاير  ١حOدة للمجموعOة كمOا فOي إعداد القوائم المالية الموحدة تم إعداد قائمة المركز المالي ا6فتتاحيOة المو

على التعديDت التي أجرتھا المجموعOة  ١٥تحول المجموعة إلى تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. ويحتوي ا2يضاح رقم 

المرحليOOة ل ا$خOOر قائمOOة الOOربح أو الخسOOارة والOOدخل الشOOامل لتعOديل قوائمھOOا الماليOOة المعOOدة وفقOOا للمعOOايير الصOOادرة عOOن الھيئOة،

وقOائمتي التغيOرات فOي حقOوق الملكيOة والتOدفقات  م٢٠١٦يونيOو  ٣٠أشھر المنتھية فOي الثDثة والستة  تىلفترالموجزة الموحدة 

ونتيجOة لتطبيOق المعOايير الدوليOة للتقريOر . م٢٠١٦يونيOو  ٣٠النقدية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشھر المنتھيOة فOي 

م وقائمOة الOربح أو ٢٠١٦ديسOمبر  ٣١م و ٢٠١٦ينOاير  ١كمOا فOي  ةد تم تعديل كDً مOن قائمOة المركOز المOالي الموحOدالمالي فق

م. وقOOائمتي ٢٠١٦يونيOOو  ٣٠الثDثOة والسOOتة أشOOھر المنتھيOOة فOOي  تOOىل المرحليOOة المOOوجزة الموحOOدة لفترالخسOارة والOOدخل الشOOام

 م.٢٠١٦يونيو  ٣٠المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشھر المنتھية في حقوق الملكية في والتغيرات   التدفقات النقدية

  

 المرحلية المOوجزة  قائمة المركز المالي، ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنةالدخل الشامل ا$خر إجمالي  اتتم عرض تسوي

ضOOمن القOOوائم الماليOOة  ٢٠١٦ديسOOمبر  ٣١وحقOOوق الملكيOOة كمOOا فOOي  ٢٠١٦ديسOOمبر  ٣١و ٢٠١٦ينOOاير  ١كمOOا فOOي  الموحOOدة

  . ٢٠١٧مارس  ٣١ المرحلية الموجزة الموحدة للفترة المنتھية في

  

 ر الدولية للتقرير المOاليالمتفقة مع المعاييجزة الموحدة بإستخدام السياسات المحاسبية تم إعداد ھذه القوائم المالية المرحلية المو

مOارس  ٣١مOع تلOك الموضOحة فOي القOوائم الماليOة المرحليOة المOوجزة الموحOدة لفتOرة الثDثOة أشOھر المنتھيOة فOي  ىوالتي تتماش

٢٠١٧.  
 

 استخدام التقديرات -٣

الموحدة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھOا اسOتخدام تقOديرات وافتراضOات الموجزة المرحلية يتطلب إعداد القوائم المالية 

 المحتملOOة كمOOا فOOي تOOاريخ القOOوائم الماليOOة مطلوبOOاتتOOؤثر علOOى مبOOالغ الموجOOودات والمطلوبOOات، وا2فصOOاح عOOن الموجOOودات وال

. وبالرغم من أن ھذه التقديرات مبنيOة علOى الفترة وعلى مبالغ ا2يرادات والمصروفات خDل تلك الموحدة ، المرحلية الموجزة

  أفضل ما توفر ل\دارة من معلومات عن اKحداث وا2جراءات الحالية، فقد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات .

  



  ن والشركات التابعة لھاشركة بوا
                        (شركة مساھمة سعودية)

        

  (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  (غير المدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  والستة الث"ثةتى لفتر

٨ 
 

  

 (تتمة) استخدام التقديرات  -٣

Dرة تتم مراجعة ھذه التقديرات وا6فتراضات باستمرار. يتم إظھار أثر التعديOى الفتOبية فOديرات المحاسOت الناتجة عن تغير التق

المقبلOة السنة التى حدث فيھا التغيOر والفتOرات  التى حدث فيھا التغير فقط أو على بالفترةالتى تحدث فيھا إذا كان التعديل يتعلق 

ق التOى تخضOع للتقOدير وا6فتراضOات المقبلOة. إن أھOم المنOاط والفتراتالتى حدث فيھا التغير  بالفترةإذا كان أثر التعديل يتعلق 

المرحليOة المOوجزة والتى تؤثر على السياسOات المحاسOبية المطبقOة وبالتOالى قOد تOؤثر علOى المبOالغ المدرجOة فOى القOوائم الماليOة 

  ھى كما يلى:الموحدة 

 . تقدير نسبة ا2نجاز في العقود طويلة اKجل •

 والمعدات . والمنشآتلممتلكات تقدير العمر ا2نتاجي المقدر والقيمة المتبقية ل •

 المحددة.منافع موظفين  مطلوباتا6فتراضات المستخدمة لتحديد القيمة ا6كتوارية ل •

 المستحقات والمخصصات. •
  

  السھم  ربحية -٤

ة لفتOر c سOعودي مليOون ٣٠,٤٩ البOالغ مOالكي الشOركةالفترة العائOدة إلOى  ربحتعتمد ربحية السھم اKساسية والمخفضة على 

c سOعودي  مليOون ٨,٩٠ومبلOغ  c سعودي) مليون ٨١٫٧٥ :٢٠١٦يونيو  ٣٠( ٢٠١٧يونيو  ٣٠الستة أشھر المنتھية في 

علOى المتوسOط المOرجح  مقسOماً  c سعودي) مليون ٥٣٫٢٢: ٢٠١٦يونيو  ٣٠( ٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الثDثة أشھر المنتھية 

  .لكل الفتراتسھم  مليون ٦٠ھا الصادرة البالغ عددلعدد اKسھم 
  

 الممتلكات والمنشآت والمعدات  -٥

 مليون ١٣,٤٩ بشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات بمبلغالمجموعة  قامت، ٢٠١٧يونيو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھية في خDل 

  c سعودي). مليون ٢٤٫٢٨: ٢٠١٦ يونيو c٣٠ سعودي (
 

  الشھرة  -٦

 ١٦٩٫٧٧تم ا6عتOراف بشOھرة بلغOت  . السعودية -من الحصص في يوتيك  ٪٨٥٫٥وذت الشركة على استح ، ٢٠١٠في عام 

مليOون ريOـال سOعودي عنOOد ا6سOتحواذ والتOى تمثOOل المبOالغ المدفوعOة بالزيOOادة عOن صOافي القيمOOة الدفتريOة لصOافي الموجOOودات 

لتعديل صافي القيمة الدفتريOة لصOافي الموجOودات المحOددة  مليون ريـال سعودي ٢٦٫٦٧المستحوذ عليھا وبعد تخصيص مبلغ 

  لقيمتھا العادلة.

كامOل حصOص ملكيOة انمOاء للمنصOات. تOم  قامت شركة بوان الخشبية والمتحدة لXخشاب با6سOتحواذ علOى ، ٢٠١٤خDل عام 

عOن صOافي القيمOة الدفتريOة لصOافي  ريـال سعودي وھي تمثOل المبOالغ المدفوعOة بالزيOادة مليون ٠٫٣٣ھرة بمبلغ ا6عتراف بش

مليOOون ريOOـال سOOعودي لتعOOديل القيمOOة الدفتريOOة لصOOافي الموجOOودات  ٢١٫٣٥الموجOOودات المسOOتحوذ عليھOOا بعOOد تخصOOيص مبلOOغ 

والمعدات، بينمOا تOم  والمنشآتمليون ريـال سعودي تم تخصيصھا للممتلكات  ٣٫٢٩المحددة لقيمتھا العادلة والتي تتضمن مبلغ 

 مليون ريـال سعودي كموجودات غير ملموسة محددة. ١٨٫٠٦ا6عتراف بالمبلغ المتبقي بقيمة 
  

  

  



  شركة بوان والشركات التابعة لھا
                        ة)(شركة مساھمة سعودي

        

  (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  (غير المدققة)٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  والستة الث"ثة تىلفتر

 

٩ 

 

  

  رأس المال -٧

 مصدرإجمالي رأس مال ب ٢٠١٧ يونيو c٣٠ سعودي كما في  ١٠قيمة كل منھا صادرة مليون سھم  ٦٠يوجد لدى الشركة 

  ركة في رأس المال خDل فترة التقرير.ح أى ھناك ولم يكن. مليون c سعودي ٦٠٠بمبلغ 
  

 قروض -٨

  المستحق إلى بنوك ١-٨

حصلت المجموعة على تسھيDت بنكية ("التسھيDت") من بنوك محلية على شكل قروض قصOيرة اKجOل ومرابحOات اسDOمية 

جاريOة السOائدة. ھOذه وعقود مبادلة آجلة واعتمادات مستندية وخطابات ضمان . تخضOع التسOھيDت للفائOدة بحسOب المعOد6ت الت

التسھيDت مضمونة بسندات Kمر وضمانات مشOتركة مOن المجموعOة. تتضOمن اتفاقيOات التسOھيDت شOروطاً تتطلOب المحافظOة 

  على نسب مالية معينة.
 

  جل9قروض  ٢-٨

تسOOدد ھOOذه القOOروض علOOى أقسOOاط ربOOع سOOنوية / نصOOف  KجOOل مOOن بنOOوك محليOOة.مجموعOOة علOOى تسOOھيDت قOOروض حصOOلت ال

تخضع القروض للفائدة بحسب النسب التجارية السائدة. ھذه القروض مضOمونة بسOندات KمOر وضOمانات مشOتركة مOن  ة.سنوي

  المجموعة. 
 

  صندوق التنمية الصناعية السعوديقروض  ٣-٨

Oك لبنOعودي وذلOجل من صندوق التنمية الصناعية السKاء حصلت بناء للخرسانة الجاھزة وبناء بريكاست على قروض طويلة ا

والمنشOOآت وبOOرھن الممتلكOOات  مOOن الشOOركاء ةوتوسOOعة مصOOانعھما، ھOOذه القOOروض مضOOمونة بسOOندات KمOOر وضOOمانات مشOOترك

. خDOل سب مالية معينOة خDOل فتOرة القOروضتتضمن اتفاقيات القروض شروطاً تتطلب الحفاظ على ن .والمعدات المتعلقة بھما

والمعOدات والمنشOآت سداد كامل رصيد القرض القائم وتم إعفOاء الممتلكOات ، قامت بناء بريكاست ب٢٠١٦عام الربع الثاني من 

 المرھونة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي. 
 

 توزيعات ا9رباح -٩

c سOعودي لكOل  ٠٫٥٠: ٢٠١٦ يونيOو c٣٠ سعودي لكل سOھم ( ٠٫٦٥تم ا2عDن خDل الفترة عن توزيعات أرباح بقيمة 

للمسOاھمين  مليون c سعودي)، وتم دفع توزيعOات أربOاح ٣٠: ٢٠١٦ يونيو ٣٠مليون c سعودي ( ٣٩بلغ سھم) بإجمالي 

  مليون c سعودي). ٢٩٫٩٩: ٢٠١٦ يونيو ٣٠مليون c سعودي ( ١٤٫٩٨خDل الفترة بمبلغ  العاديين

  
  واSرتباطات  المحتملة المطلوبات   - ١٠

 ٢٧٫٧٢: ٢٠١٦ ديسOمبر ٣١( التقريOركمOا فOي تOاريخ  مليOون c سOعودي ٢٩٫٣٢رأسمالية بمبلOغ  إرتباطاتلدى المجموعة 

مليOون  ٢١٫٧٨: ٢٠١٦ ديسOمبر c٣١ سOعودي ( مليون ٢١٫٧٣عقود إيجار تشغيلي بمبلغ  وإرتباطات مليون c سعودي)

  .c سعودي)
  

مليون c سعودي كمOا  ٤٣٤٫٩٣ت ضمان بمبلغ محتملة ناتجة من اعتمادات مستندية وخطابا مطلوباتيوجد لدى المجموعة 

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



  ن والشركات التابعة لھاشركة بوا
                        (شركة مساھمة سعودية)

        

  (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  (غير المدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  والستة الث"ثةتى لفتر

١٠ 

 

 

 

 أحداث >حقة لفترة التقرير   - ١١

  .القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدةبعد فترة التقرير تتطلب تعديل أو إفصاح منفصل في ھذه  أحداث 6 توجد أي
  

 ذات ع"قة أطرافت مع المعام" - ١٢

  ذات عDقة: أطرافخDل الفترة، قامت المجموعة بإجراء المعامDت التالية مع 

 الث"ثةفترة   
  أشھر المنتھية

  يونيو ٣٠في 

 الثDثةفترة 
  أشھر المنتھية

  يونيو ٣٠في 

  فترة الستة  
  أشھر المنتھية

  يونيو ٣٠في 

  الستةفترة 
  أشھر المنتھية

  يونيو ٣٠ في
  ٢٠١٦  ٢٠١٧    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
 (بآ�ف الريا�ت السعودية)  (بآ�ف الريا�ت السعودية)  

 ١٣٦٫٨٧٤ ٨٠٫٩٢٥  ٧٣٫٦٢٨ ٣٥٫٣٣٧  إيرادات 

 ١٢٫٦٩٢ ٤٫٢٧٣  ٥٫٩٢٠ ١٫٦٥٢  مشتريات

 ١٫٣٢٧ ٥٢٠  ٦٩٥ ٢٢٧  امتياز رسوم 

  

ق بشOOكل رئيسOOي بالمعOOامDت ذات عDقOOة تتعلOOأطOOراف إن اKرصOOدة المسOOتحقة مOOن وإلOOى ، ٢٠١٦و ٢٠١٧ يونيOOو ٣٠كمOOا فOOي 

  المذكورة أعDه.
  

 القطاعية التقارير - ١٣

  وافقت ا2دارة على القطاعات التشغيلية المتعلقة بأنشطة المجموعة التي تتوافق مع عمليات إعداد التقارير الداخلية للمجموعة.

  إن القطاعات التشغيلية للمجموعة ھي كما يلي:

  

 القطاع المعدني والخشبي  •

 القطاع الكھربائي  •

 الخرسانةقطاع   •

 أخرى  •
  

 لكل قطاع تشغيلي: فيما يلي تحليل إيرادات ونتائج المجموعة وفقاً       
  

  أشھر المنتھية  الستةفترة   
  ٢٠١٧يونيو  ٣٠في 

  أشھر المنتھية في الستةفترة   
   ٢٠١٦يونيو  ٣٠ 

    
  اSيرادات

 ربح/ (خسارة)
  القطاع 

  
  ا2يرادات

  (خسارة) /ربح
  القطاع 

 (بآ�ف الريا�ت السعودية)  اسم القطاع

 ٦٧٫٩٨٩ ٨٠٥٫٠٦٤ ٢٥٫٣٥٣ ٧٢٧٫٦٩١  القطاع المعدني والخشبي

 ١٧٫٣٩٨ ٣٤٥٫٦٩٠ ٧٫٤٢٣ ٢٠٥٫٢٢٥  القطاع الكھربائي

 ١١٫٦٢٦ ١٠٣٫٠٩٣ ٨٫١٢٩ ٩٢٫٧٣٥  قطاع الخرسانة

 )٥٫٦٩٣( -  )٤٫٧٣٢( -  أخرى

 ٩١٫٣٢٠ ١٫٢٥٣٫٨٤٧ ٣٦٫١٧٣ ١٫٠٢٥٫٦٥١  اSجمالي 

  

  

  
  
  



  شركة بوان والشركات التابعة لھا
                        ة)(شركة مساھمة سعودي

        

  (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  (غير المدققة)٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  والستة الث"ثة تىلفتر

 

١١ 

 

  

  (تتمة) التقارير القطاعية  -١٣

  

  : (تتمة)فيما يلي تحليل إيرادات ونتائج المجوعة وفقاً لكل قطاع تشغيل لھا

  
  أشھر المنتھية  الث"ثةفترة   

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠في 
  أشھر المنتھية  الثDثةفترة   

   ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 

    
  اSيرادات

(خسارة)  ربح/
  القطاع 

  
  ا2يرادات

  (خسارة) /ربح
  القطاع 

 (بآ�ف الريا�ت السعودية)  اسم القطاع

 ٤٢٫٣٤٢ ٤٠٦٫٩١٩ ٨٫٦٤٥ ٣٣٧٫٠١١  القطاع المعدني والخشبي

 ١١٫٩٢٩ ١٨٤٫١٦٨ ١٫٨٤٢ ٩٤٫٤٧٠  القطاع الكھربائي

 ٦٫١١٦ ٥١٫٥٧٤ ٣٫٢٢٣ ٤٤٫١٧٦  قطاع الخرسانة

 )٢٫٠٣٩( -  )٢٫٤١٨( -  أخرى

S٥٨٫٣٤٨ ٦٤٢٫٦٦١ ١١٫٢٩٢ ٤٧٥٫٦٥٧  جمالي ا 

  

  لكل قطاع تشغيلي: موجودات ومطلوبات المجموعة وفقاً تحليل فيما يلي 
  

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  المطلوبات  الموجودات  المطلوبات  الموجودات  

 (بآ�ف الريا�ت السعودية)  
      اسم القطاع

 ٥٩٨٫٩٨٨ ٩٦٨٫٩٨٢ ٥٧٠٫٧٠٥ ٩٤٣٫٥٦٤  القطاع المعدني والخشبي

 ٣٠٦٫٢٣٦ ٧٣٠٫٣٤٥ ٢٧٣٫٧٢٦ ٧١٤٫٢٤١  القطاع الكھربائي

 ١٢٠٫٧٦٦ ٢٣٦٫٠٩٧ ١٢٥٫٧٥٤ ٢٤٣٫٨٢٢  قطاع الخرسانة

 ١٤٫٩١٨ ١٫٨٧٢ ٣٥٫٧٤٦ ١٫٢٤٣  أخرى

 ١٫٠٤٠٫٩٠٨ ١٫٩٣٧٫٢٩٦ ١٫٠٠٥٫٩٣١ ١٫٩٠٢٫٨٧٠  المجموع

  

  التطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات  - ١٤

: ٩التعOديDت بمOOا فيھOOا المعيOار الOOدولي للتقريOر المOOالي رقOOم ولمعOايير أو التفسOOيرات بكOOر لمال تطبيOOقالموعOOة عOدم اختOارت المج

: ١٦، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ءللتقرير المالي: إيرادات العقود مع العمD ١٥اKدوات المالية، والمعيار الدولي رقم 

  عقود ا2يجار.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ن والشركات التابعة لھاشركة بوا
                        (شركة مساھمة سعودية)

        

  (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  (غير المدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  والستة الث"ثةتى لفتر

١٢ 

 

  

 للتقرير الماليتطبيق المعايير الدولية  أثر  - ١٥
   

 المرحلية الموجزة الموحدة الشامل ا8خر الربح أو الخسارة والدخلأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة  ١ .١٥

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

 

 إيضاح

 المبالغ المسجلة سابقاً 
للمعايير الصادرة  وفقاً 

  عن الھيئة

  
أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
  للتقرير المالي

  
 المبالغ المسجلة وفقاً 
للمعايير الدولية 
  للتقرير المالي

 السعودية)(بآ�ف الريا�ت    

 ١٫٢٥٣٫٨٤٧ - ١٫٢٥٣٫٨٤٧  إيرادات 

 )١٫٠٥٠٫٠٥٤( )١٫٣٣٣( )١٫٠٤٨٫٧٢١( أ المبيعاتفة تكل

 ٢٠٣٫٧٩٣ )١٫٣٣٣( ٢٠٥٫١٢٦  إجمالي الدخل

 )٢٩٫٤٧١( - )٢٩٫٤٧١(  بيع وتوزيع مصاريف

 )٦٨٫٩٠٨( ٥٧ )٦٨٫٩٦٥( جب، إداريةمصاريف 

 ٣٫٤١٩ ١٤٨ ٣٫٢٧١  ج إيرادات أخرى 

 والزكاة ويليةمالمصاريف التالربح قبل 
 وضريبة الدخل

 
١٠٨٫٨٣٣ )١٫١٢٨( ١٠٩٫٩٦١ 

 )١٢٫٤٦١( )٢٤٣( )١٢٫٢١٨( ب  مصاريف تمويلية

 ٩٦٫٣٧٢ )١٫٣٧١( ٩٧٫٧٤٣   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 )٥٫٠٥٢( (٤٥٣) )٤٫٥٩٩( ھـ  وضريبة الدخل الزكاة

 ٩١٫٣٢٠ )١٫٨٢٤( ٩٣٫١٤٤    الفترة ربح

      

      الشامل ا8خر الدخل
 الربح أوالى  يعاد تصنيفه >حقاً  دق بند

  :الخسارة
    

 )٢٫٤٤٥( )٢٫٤٤٥( - د  فروقات تحويل عمليات بعمDت أجنبية

 ٨٨٫٨٧٥ )٤٫٢٦٩( ٩٣٫١٤٤  للفترة  الدخل الشاملإجمالي 

 

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في الستة لفترة  الربحتسوية  ٢. ١٥

    
  إيضاح

 الربح قبل الزكاة
  يبة الدخلوضر

  
  ربح الفترة

 السعودية)(بآ�ف الريا�ت    

 ٩٣٫١٤٤ ٩٧٫٧٤٣   للمعايير الصادرة عن الھيئة  وفقاً  ربح الفترة المسجل

 )١٫٣٣٣( )١٫٣٣٣(   أ  المحددة منافع موظفينلمطلوبات تقييم ا6كتواري 

  )٣٨(  )٣٨(  ب  تكاليف ترتيبات مدينة

 )٤٥٣( -    ھـ  ي عرض ضريبة الدخلالفرق ف

 ٩١٫٣٢٠ ٩٦٫٣٧٢    وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ربح الفترة المسجل

 )٢٫٤٤٥(     خسارة شاملة أخرى 

 ٨٨٫٨٧٥     للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقاً الدخل الشامل للفترة إجمالي 
  

  

  

  

  

  

  

  



  شركة بوان والشركات التابعة لھا
                        ة)(شركة مساھمة سعودي

        

  (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  (غير المدققة)٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  والستة الث"ثة تىلفتر

 

١٣ 

 

  

    (تتمة)لية للتقرير المالي أثر تطبيق المعايير الدو -١٥
  

المرحليFة المFوجزة  الشFامل ا8خFر الربح أو الخسارة والدخلأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة   تسوية ٣. ١٥

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الث"ثةلفترة  الموحدة

 

 إيضاح

 المبالغ المسجلة سابقاً 
للمعايير الصادرة  وفقاً 

  عن الھيئة

  
أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
  للتقرير المالي

  
 المبالغ المسجلة وفقاً 
للمعايير الدولية 
  للتقرير المالي

 السعودية)(بآ�ف الريا�ت    

 ٦٤٢٫٦٦١ - ٦٤٢٫٦٦١  إيرادات 

 )٥٢٢٫٠١٦( )١١٧( )٥٢١٫٨٩٩( أ المبيعاتلفة تك

 ١٢٠٫٦٤٥ )١١٧( ١٢٠٫٧٦٢  إجمالي الدخل

 )١٥٫٢١٤( - )١٥٫٢١٤(  بيع وتوزيع  مصاريف

 )٣٩٫٩٠٤( ٢٩٣ )٤٠٫١٩٧( ج ب، إداريةمصاريف 

 ١٫٤٤٧ )١٨٩( ١٫٦٣٦  ج إيرادات أخرى 

ويلية والزكاة مالربح قبل المصاريف الت
 وضريبة الدخل

 
٦٦٫٩٧٤ )١٣( ٦٦٫٩٨٧ 

 )٦٫١٤٢( )١١٣( )٦٫٠٢٩( ب  مصاريف تمويلية

 ٦٠٫٨٣٢ )١٢٦( ٦٠٫٩٥٨   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

  )٢٫٤٨٤( )٢٤٥( )٢٫٢٣٩( ھـ  وضريبة الدخل الزكاة

 ٥٨٫٣٤٨ )٣٧١( ٥٨٫٧١٩    الفترة ربح
      

      :ىا9خر ةلشاملاالخسارة 
ً  صنيفهيعاد ت لن بند أو  حالربالى  >حقا

  :الخسارة
    

 )٥٠٩( )٥٠٩( � أ   محددة  منافع موظفينإعادة احتساب 

ً  يعاد تصنيفه قد بند الربح أو الى  >حقا
  :الخسارة

    

 )١٫٠٣٧( )١٫٠٣٧( � د  فروقات تحويل عمليات بعمDت أجنبية

 ٥٦٫٨٠٢ )١٫٩١٧( ٥٨٫٧١٩  للفترة  الدخل الشاملإجمالي 

 

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الث"ثةالربح لفترة تسوية  ٤. ١٥

    
  إيضاح

 الربح قبل الزكاة
  وضريبة الدخل

  
  ربح الفترة

 السعودية)(بآ�ف الريا�ت    

 ٥٨٫٧١٩ ٦٠٫٩٥٨   للمعايير الصادرة عن الھيئة وفقاً  ربح الفترة المسجل

 )١١٧( )١١٧(  أ  المحددة منافع موظفينلمطلوبات 6كتواري تقييم ا

 )٩( )٩(  ب  تكاليف ترتيبات مدينة

 (٢٤٥) -   ھـ  الفرق في عرض ضريبة الدخل

 ٥٨٫٣٤٨ ٦٠٫٨٣٢    للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقاً  ربح الفترة المسجل

 )١٫٥٤٦(     خسارة شاملة أخرى 

 ٥٦٫٨٠٢     للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقاً  للفترة الدخل الشاملإجمالي 



  ن والشركات التابعة لھاشركة بوا
                        (شركة مساھمة سعودية)

        

  (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  (غير المدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  والستة الث"ثةتى لفتر

١٤ 

 

  

    (تتمة)أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  -١٥ 
  

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠تسوية حقوق الملكية كما في  ٥. ١٥

  
    إيضاح

 يونيو ٣٠كما في 
٢٠١٦  

      
ا�ت (بآ�ف الري
 السعودية)

 ٩٠٦٫٤١٧    للمعايير الصادرة عن الھيئة وفقاً  إجمالي حقوق الملكية

     

 )٥٫٦٠٧(  أ     المحددة منافع موظفينلمطلوبات تقييم ا6كتواري 

 )٢٤٧(  ب    تكاليف ترتيبات مدينة

 )٥٫٨٥٤(    إجمالي التعديل على حقوق الملكية

 ���,��	    للمعايير الدولية للتقرير المالي وق الملكية وفقاً إجمالي حق
  

  

  

  

المعايير الدولية للتقرير المالي علFى قائمFة التFدفقات النقديFة المرحليFة المFوجزة الموحFدة لفتFرة السFتة أشFھر  تطبيقأثر  ٦. ١٥

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في 

 

 إيضاح

 المبالغ المسجلة سابقاً 
درة للمعايير الصا وفقاً 

  عن الھيئة

  
  

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
  للتقرير المالي

  
  

 المبالغ المسجلة وفقاً 
للمعايير الدولية 
  للتقرير المالي

 السعودية)(بآ�ف الريا�ت    

 ٣٧٫٤٤٥ )١٫٨٠٠( ٣٩٫٢٤٥ و من اKنشطة التشغيلية التدفقات النقدية 

فقات النقدية المستخدمة في التد
 اKنشطة ا2ستثمارية  

  
)٢٣٫٧٦٩( -  )٢٣٫٧٦٩( 

  ٩٫٦٢٥  ١٫٨٠٠  ٧٫٨٢٥  ومن اKنشطة  التمويلية   التدفقات النقدية 

      

 ٢٣٫٣٠١ -  ٢٣٫٣٠١   صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

      

 ٧٣٫٩٧١ -  ٧٣٫٩٧١   نقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 ٩٧٫٢٧٢ - ٩٧٫٢٧٢  نقد وما في حكمه في نھاية الفترة 
  

  

  

  

  

   
   

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  شركة بوان والشركات التابعة لھا
                        ة)(شركة مساھمة سعودي

        

  (تتمة)المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  (غير المدققة)٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  والستة الث"ثة تىلفتر

 

١٥ 

 

  
 (تتمة) أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  -١٥

     

    إيضاحات حول التسويات ٧. ١٥

  
ددة ھي عبارة عن مطلوبات منافع لما بعد الخدمة، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي المح منافع الموظفينإن مطلوبات          .أ 

، ونتج عن ھذا التغيير نقص في حقوق الملكية : مزايا العاملين أن يتم قياس المطلوبات من ھذا النوع اكتوارياً ١٩رقم 

 c١٫٣٣ سعودي و ألف ١١٧، ونقص في الربح بقيمة ٢٠١٦يونيو  ٣٠مليون c سعودي كما في  ٥٫٦١بمبلغ 

بمبلغ  ا6كتواري التغير، إن على التوالي ٢٠١٦يونيو  ٣٠مليون c سعودي لفترة الثDثة والستة أشھر المنتھية في 

المحددة تم تسجيلھا كجزء من الخسارة  منافع الموظفينمن إعادة قياس مطلوبات  تنتجمليون c سعودي  ٠٫٥١

 .١٩وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٦يونيو  ٣٠املة ا$خرى لفترة الثDثة أشھر المنتھية في الش

 

: اKدوات المالية: ٣٩إعادة تصنيف تكاليف الترتيبات المدينة إلى قروض لتتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم  .ب 

دينة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وقد تم إطفاء ھذا ا6عتراف والقياس، وإعادة قياس تكاليف الترتيبات الم

c سعودي  ألف ٢٤٧الرصيد سابقا على أساس القسط الثابت، ونتج عن ھذا التغيير نقص في حقوق الملكية بمبلغ 

ة لفترة الثDثة والستألف c سعودي  ٣٨وألف c سعودي  ٩ونقص في الربح بمبلغ  ،٢٠١٦يونيو  ٣٠كما في 

 على التوالي.  ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر

  

إعادة تصنيف المصاريف التي تم تسويتھا مقابل ا2يرادات اKخرى إلى مصاريف إدارية لتتوافق مع قواعد المقاصة  .ج 

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

 

Dت اKجنبية كجزء من الدخل الشامل ا$خر وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة ا2فصاح عن حركة احتياطي ترجمة العم    .د 

 : عرض  القوائم المالية.١الدولي رقم 

  

  إعادة تصنيف ضريبة الدخل التي تم إدراجھا سابقا كجزء من حصص الملكية غير المسيطرة.   ھـ. 

  

ة التمويلية إلى اKنشطة التشغيلية وفقاً لمتطلبات معيار و.  إعادة تصنيف مكافأة أعضاء مجلس ا2دارة المدفوعة من اKنشط  

 : قائمة التدفقات النقدية. ٧المحاسبة الدولي رقم 

  
 اعتماد القوائم المالية  -١٦

  م ٢٠١٧أغسطس  ٣ تم اعتماد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة بتاريخ
 


