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  إلى السادة المساهمين
 شركة بوان

 )شركة مساهمة سعودية(
 الرياض، المملكة العربية السعودية

 
 مقدمة

تابعة لها )يشار إليهم والشركات ال، شركة مساهمة سعودية قائمة المركز المالي األولية الموحدة لشركة بوان )"الشركة"(لقد فحصنا 
األولية الموحدة لفترتي اآلخر الربح أو الخسارة والدخل الشامل  وقائمة، 2021 سبتمبر 30سم "المجموعة"( كما في إمجتمعين ب

 التسعةوالتدفقات النقدية لفترة  الملكيةلتغيرات في حقوق القوائم األولية الموحدة لأشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، و التسعةالثالثة و
ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن واإليضاحات، بما في ذلك  أشهر المنتهية في ذلك التاريخ

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  القوائمهذه وعرض عن إعداد اإلدارة هي المسؤولة  "التقرير المالي  34المالية األولية الموجزة وفقا
 الموجزة استناداً  الموحدة المالية األولية القوائماألولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه 

 فحصنا.إلى 
 

 نطاق الفحص
ً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم ) ( "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع 2410لقد قمنا بالفحص وفقا

المالية األولية الموحدة الموجزة من توجيه استفسارات  القوائمالمستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص 
شخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص لأل يبشكل أساس

ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقا
تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور المهمة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية مراجعة. وعليه، فلن إلى  وبالتالي لن يمكننا من الوصول

 نبدي رأي مراجعة.
 

 اإلستنتاج 
الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع  الموحدة لم يلفت إنتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية، فحصناإلى  ستناداً إ

 المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 أمر آخر
كذلك مراجعة و 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةالثالثة و للشركة لفترتيالموحدة الموجزة  األوليةالمالية  القوائمفحص تم 

استنتاج فحص  صدر تقريرأآخر، والذي مستقل حسابات  مراجعمن قبل  2020ديسمبر  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  القوائم
 على التوالي. 2020مارس  8و 2020 نوفمبر 1بتاريخ  وتقرير مراجعة غير معدلين

 
 البسام وشركاؤه

 4636صندوق بريد 
 31952الخبر 

 العربية السعوديةالمملكة 
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 معلومات عامة .1
بموجب السجل التجاري رقم  ،المملكة العربية السعودية الرياض، شركة بوان )"بوان" أو "الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في

السنة تنتهي . السعودية )تداول(يتم تداول أسهم الشركة في السوق المالية  (.1980أغسطس  20)الموافق  1400شوال  9بتاريخ  1010033032
 .من كل عام ديسمبر 31 فيالمالية للشركة 

 
هو نفسها  اتبقى كمعنوان المكتب الرئيسي للمجموعة واألنشطة الرئيسية لشركة بوان والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"( ن إ

 .2020ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  القوائمفي  المفصح عنها
 

 عدادإلأساس ا .2
 لتزاماإل قائمة

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في الموحدة الموجزة عداد هذه القوائم المالية األولية إتم 
المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية وغيرها من  "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، (34)

 )"الهيئة"(. للمراجعين والمحاسبين
 

 جنباً إلى جنبأن تقرأ  يجب، لذا السنوية الماليةالمعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم  جميعالموحدة الموجزة األولية  الماليةوال تتضمن القوائم 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين النتائج ن إذلك، إلى  ضافةإ .2020ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  السنويةالموحدة  الماليةالقوائم مع 
 .1202 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة المالية النتائج التي قد تكون متوقعةإلى  ال تشير بالضرورة 2021سبتمبر  30في 
 

 أساس القياس
ات إلتزامستثناء بعض األدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة وإوفقا لعرف التكلفة التاريخية بالموحدة الموجزة تم إعداد القوائم المالية األولية 

 .ذي الصلة لتزاملإل التي تم قياسها بالقيمة الحالية منافع الموظفين المحددة
 

أقرب ألف لاير إلى  باللاير السعودي، وهو العملة الوظيفية للمجموعة، وتم تقريب جميع القيمالموحدة الموجزة تم عرض هذه القوائم المالية األولية 
 سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.

 
 السلع والخدمات. القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابلإلى  تستند التكلفة التاريخية عادة

 
 السياسات المحاسبية الهامة .3

 سنويةال الماليةفي إعداد القوائم  مع تلك المستخدمةالموحدة الموجزة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية  المحاسبية السياساتتتوافق 
الجديدة والمعدلة التي ر بعض المعايي باستثناء اعتماد، بهاات المرفقة يضاحإلوا 2020 ديسمبر 31 وللسنة المنتهية في كما فيللشركة الموحدة 

 صبحت سارية المفعول في الفترة الحالية.أ
 

 2021يناير  1السارية اعتباراً من  المعايير الجديدة وتعديالت المعايير والتفسيرات
وتم توضيحها في القوائم المالية  2021يناير  1، هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتباًرا من ولكنال توجد معايير جديدة صادرة، 

 للمجموعة.الموحدة الموجزة القوائم المالية األولية على  جوهريالسنوية الموحدة للمجموعة، ولكن ليس لها تأثير 
 

 والتفسيرات غير سارية المفعولير المعايالمعايير الدولية للتقرير المالي وتعديالت 
، 2021يناير  1زامية لفترة التقرير السنوية التي تبدأ في لإ غير وهي تم اصدار التعديالت التالية على المعايير من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية

جميع هذه التعديالت سارية إما لفترات التقارير السنوية التي ن إلم تقم المجموعة بتطبيقها مبكًرا.  هأن إال وحيثما يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت
على  جوهريها تأثير جميع، وليس من المتوقع أن يكون ل2023يناير  1، أو لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 2022يناير  1تبدأ في أو بعد 

 المالية الموحدة للمجموعة: القوائم
 
 متداولة أو غير متداولةك: تصنيف المطلوبات (1رقم )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -
 تكاليف تنفيذ العقد - ملزمة: العقود ال(37رقم )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -
 قبل االستخدام المقصود تحصيالتال -معدات وال المصنع: الممتلكات و(16)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 اإلطار المفاهيميإلى  : اإلشارة(3رقم ) يالت على المعيار الدولي للتقرير الماليتعد -
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 التأكدعدم حكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير ألا .4
على تطبيق السياسات المحاسبية أثر واالفتراضات التي لها  والتقديرات األحكام اتخاذمن اإلدارة الموحدة الموجزة يتطلب إعداد القوائم المالية األولية 

إن التقديرات واالفتراضات الهامة  وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. .صاريفيرادات والمإلموجودات والمطلوبات واالمدرجة للمبالغ الو
في القوائم  المطبقةات كانت مماثلة لتلك قديرمة لحاالت عدم التأكد من التهاال مصادرالو التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة

 .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في و كما في المالية الموحدة السنوية
 

وحكومية محليا وفي السوق الذي  ( ألي قيود تنظيمية19-المحتمل لوباء فيروس كورونا )كوفيد  ومع ذلك، قامت اإلدارة بشكل استباقي بتقييم التأثير
أن األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالية وال توجد إلى  تعمل فيه المجموعة. خلصت اإلدارة

 .2020ديسمبر  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  قوائمتغييرات على األحكام والتقديرات الهامة المفصح عنها في ال
 

 ربحية السهم .5
حملة حقوق الملكية إلى  العائد الفترةتعرض الشركة ربحية السهم األساسية والمخفّضة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم ربح 

. يتم تحديد فترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل ال الغير مستمرةالعادية للشركة بشكل منفصل لكل من العمليات المستمرة و
 فترةحملة حقوق الملكية العادية للشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الإلى  العائد الفترةربحية السهم المخفّضة بتعديل ربح 

. نظًرا ألن الشركة ليس لديها مثل هذه األسهم العادية المحتملة المخفّضة، فإن حساب وعرض ربحية لتأثيرات جميع األسهم العادية المحتملة المخفّضة
  السهم األساسية والمخفّضة للشركة سيكونان متطابقين.

 
 :االحتسابيعكس الجدول التالي الربح والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في عمليات 

 

 
 المنتهية فيلفترة الثالثة أشهر 

 سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

 سبتمبر 30

 2021 2020 2021 2020 

 (مدققة)غير  (مدققة)غير  (مدققة)غير  (مدققة)غير  

الربح العائد إلى حملة حقوق الملكية العادية للشركة والمستخدم في 
 حساب الربحية األساسية لكل سهم:

  
  

 62,996 127,541 31,212 40,815 المستمرةمن العمليات  - 

 (2,752) (1,806) (1,637) 118 من العمليات غير المستمرة - 

 40,933 29,575 125,735 60,244 
     

 60,000 60,000 60,000 60,000 فترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل ال

     

     ربحية السهم األساسية والمخفضة

 1.05 2.13 0.52 0.68 من العمليات المستمرة العائدة لحملة حقوق الملكية العادية للشركة - 

 (0.05) (0.03) (0.03) 0.00 من العمليات غير المستمرة العائدة لحملة حقوق الملكية العادية للشركة - 

مجموع الربحية األساسية والمخفّضة للسهم الواحد العائدة إلى حملة 
 1.00 2.10 0.49 0.68 الملكية العادية في الشركة.حقوق 

     

 ممتلكات ومصنع ومعدات .6
لفترة المنتهية في ا) لاير سعودي مليون 34.82 بمبلغ ومعدات قامت المجموعة بشراء ممتلكات ومصنع ،1202 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في 

 مليون لاير سعودي(. 37.70: 2020 سبتمبر 30
 

 تجارية وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة .7
 :خالل الفترة / السنةدينة التجارية المتوقعة على مدى العمر والتي تم االعتراف بها مقابل الذمم الم ئتمانااليوضح الجدول التالي الحركة في خسارة 

 

 2020ديسمبر 31 2021 سبتمبر 30 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 141.67 83.764 الفترة / السنةفي بداية 

.1008 صافي إعادة قيـاس مخصص الخسارة  203.31 

 (580.14) - شطب خالل الفترة / السنة

.46891 الفترة / السنةفي نهاية   764.83 
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 رأس المال .8
مال مصدر  بإجمالي رأس 2020ديسمبر  31و 2021 سبتمبر 30كما في للسهم لاير سعودي  10قيمة كل منها  مصدرمليون سهم  60لدى الشركة 

 حركة على رأس المال خالل الفترة الحالية.ي كن هناك أتلم  مليون لاير سعودي. 600 قيمةب
 

 القروض .9
 قروض قصير االجل 1-9

ت لدى المجموعة تسهيالت بنكية )"التسهيالت"( على شكل قروض قصيرة األجل ومرابحات إسالمية وعقود مبادلة آجلة واعتمادات مستندية وخطابا
  هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر وضمانات مشتركة من المجموعة. نإ السائدة. السوقتخضع التسهيالت للفائدة بحسب معدالت  ضمان.

 
 مطلوبة للبنوك قروض ألجل 2-9

بحسب القروض للفائدة هذه تخضع  تسدد هذه القروض على أقساط ربع / نصف سنوية.، وقروض ألجل من بنوك محلية علىالمجموعة  حصلت
 القروض مضمونة بسندات ألمر وضمانات مشتركة من المجموعة.ن هذه إ .السائدة السوقمعدالت 

 
 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي 3-9

لبناء وتوسعة مصانع قطاع الخرسانة والبالستيك وتسليم  )"الصندوق"( حصلت المجموعة على قروض متنوعة من صندوق التنمية الصناعية السعودي
إن هذه القروض مضمونة بسندات ألمر وضمانات مشتركة من المجموعة ورهن ممتلكات ومصنع ومعدات بقيمة دفترية تبلغ  مشروع جاري.

لقروض يستحق السداد النهائي  مليون لاير سعودي(. 403.90: 2020ديسمبر  31) 2021 سبتمبر 30سعودي كما في  مليون لاير 77.409
 .2023في عام الصندوق 

 
 ي من الشروط المطلوبة في جعلأسبب تلم ت ،2020ديسمبر  31و 2021 سبتمبر 30مالية معينة. كما في  تعهداتالحفاظ على عاله ألب القروض طتت

 عند الطلب بموجب اتفاقيات القرض. القروض مستحقة السداد
 

 رتبطاتالمحتملة واال اتلتزاماإل .10
مليون لاير  01.5: 2020ديسمبر  31) 2021 سبتمبر 30لاير سعودي كما في  مليون 0.48ات رأسمالية بمبلغ إلتزاميوجد لدى المجموعة 

 سعودي(.
 

 2021 سبتمبر 30كما في لاير سعودي  مليون 610.35بمبلغ يوجد لدى المجموعة مطلوبات محتملة ناتجة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان 
 مليون لاير سعودي(. 21.693 :2020ديسمبر  31)

 
 ذات عالقة جهاتمعلومات  .11

 عالقة:الذات  الجهات، قامت المجموعة بإجراء المعامالت الجوهرية التالية مع الفترات المعروضةخالل 
 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

 سبتمبر 30

 2021 2020 2021 2020 

 (مدققة)غير  (مدققة)غير  (مدققة)غير  (مدققة)غير  

 152.885 186.914 54.719 54.193 اإليرادات

 18.056 37.053 5.468 13.573 مشتريات ورسوم امتياز

     

 ، تتعلق المبالغ المستحقة من وإلى أطراف ذات عالقة بشكل رئيسي بالمعامالت المذكورة أعاله.1202 سبتمبر 30كما في 
 

مليون لاير  3.53 مبلغ :2020مليون لاير سعودي ) 3.55 قصيرة وطويلة األجل لكبار موظفي اإلدارة في الشركة الموظفين، بلغت منافع الفترةخالل 
 .الشركةالتنفيذيين الرئيسيين على مستوى وموظفو اإلدارة الرئيسيون المدراء كبار سعودي(. يشمل 

 
 

 اإليرادات .12
 71.21: مبلغ 2020مليون لاير سعودي ) 61.47بمبلغ  لبيع البضائع خالل فترة زمنيةإن إيرادات المجموعة ناتجة من عقود مبرمة مع العمالء 

إيضاح  بالرجوع إلى .مليون لاير سعودي( 62،21.64: مبلغ 2020مليون لاير سعودي ) 90،2.316بمبلغ  وفي وقت محدد مليون لاير سعودي(
 "القطاعات التشغيلية". (8)رير المالي رقم للتقلإليرادات من كل قطاع قابل للتحديد بموجب المعيار الدولي  13
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 التقارير القطاعية .13
المتخذ الرئيسي للقرار التشغيلي. يتم إبالغ المعلومات إلى  عن قطاعات األعمال التشغيلية بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة التقريريتم 

 التشغيلي ألغراض تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاع الذي يركز على أنواع السلع أو الخدمات المقدمة. المتخذ الرئيسي للقرارإلى  القطاعية
 

 المتعلقة بأنشطة المجموعة التي تتوافق مع عمليات إعداد التقارير الداخلية للمجموعة. عمالوافقت اإلدارة على قطاعات األ
 

 يوالخشب يدنالمع •

 البالستيك •

 ئيالكهربا •

 يالخرسان •

التي تمثل الشركة القابضة )المكتب الرئيسي( واألنشطة  القطاعات األخرى تتمثل في القطاع المتبقي ويتكون من شركة بوان) أخرى •

 (المرتبطة بها التي يتم تنفيذها على مستوى المكتب الرئيسي
 

 قطاع:فيما يلي تحليل إيرادات ونتائج المجموعة وفقاً لكل 

 

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 
 2021 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 
 2020 سبتمبر 30

 الربح )الخسارة( اإليرادات الربح )الخسارة( اإليرادات القطاع

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 82,727 1,144,835 119,468 1,654,402 المعدني والخشبي

 (24,984) 245,682 5,045 359,021 الكهربائي

 12,703 193,189 28,628 249,037 البالستيك

 (3,592) 130,122 (9,344) 115,910 الخرساني

 (12,137) - (16,489) - أخرى

 2,378,370 127,308 1,713,828 54,717 

 

 

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 
 2021 سبتمبر 30

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 2020 سبتمبر 30

 الربح )الخسارة( اإليرادات الربح )الخسارة( اإليرادات القطاع

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 31,937 343,445 36,436 499,751 المعدني والخشبي

 (10,797) 94,274 4,387 103,522 الكهربائي

 4,608 63,059 7,474 81,642 البالستيك

 1,800 48,004 (1,112) 42,520 الخرساني

 641 - (4,173) - أخرى

 727,435 43,012 548,782 28,189 

 

 فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات المجموعة وفقاً لكل قطاع:

 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30 

 مطلوبات موجودات مطلوبات موجودات القطاع

 )مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 482,046 915,618 507,515 957,855 المعدني والخشبي

 427,733 577,445 364,944 542,905 البالستيك

 335,818 401,008 320,146 395,763 الكهربائي

 153,755 260,577 157,477 253,630 الخرساني

 73,561 73,684 58,260 51,852 المكتب الرئيسي

 2,202,005 1,408,342 2,228,332 1,472,913 
 

ة بين تمثل اإليرادات القطاعية المذكورة أعاله اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين واألطراف ذات العالقة. لم تكن هناك إيرادات جوهري
يساوي  ما عميل بأكثر من أوعالوة على ذلك، لم يساهم أي . 2020و  2021 سبتمبر 30في  تينالمنتهي أشهر التسعةو الثالثة تيالقطاعات خالل فتر

 .2020و  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  التسعةفترتي الثالثة و ٪ من إيرادات المجموعة في10
 

 .التشغيلية للمجموعة وأسواق النشاط الرئيسية في المملكة العربية السعودية الموجوداتتقع غالبية 
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 العادلةقياس القيمة  .14
تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع  تقيس المجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ كل قائمة مركز مالي.

العادلة بناء على افتراضات ويُحدَّد قياس القيمة  أصل ما أو مدفوع لتحويل مطلوب ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
 بإجراء معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوب إما:

 
 ، أولتزامفي السوق الرئيسة لألصل أو اإل -
 .لتزامأو في ظل عدم وجود سوق رئيسة، في أكثر األسواق منفعة لألصل أو اإل -

 
لقيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام افتراضات يستخدمها وتُقَاس ا ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متوفرة للمجموعة.

 المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وعلى افتراض أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
ي السوق على تحقيق منافع اقتصادية من استخدام األصل على نحو أفضل ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المشاركين ف

 مشارك آخر في السوق يستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.إلى  وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه
 

وفيما يلي بيان  المالية، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.وتُصنَّف كافة الموجودات والمطلوبات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم 
ة لقياس القيمة العادلة ككل:  بذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ

 

 نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.الق اسواألاألسعار الُمدَرجة )بدون تعديل( في  - المستوى األول •
 

 غيربصورة مباشرة أو  مالحظتها ويمكن لهاالعادلة  القيمة لقياس والهامةتعتبر مدخالت المستوى األدنى  فنية تقييمطرق  - المستوى الثاني •
 مباشرة.

 

 قابلة للمالحظة. غير لهاالعادلة  القيمة لقياس والهامةتعتبر مدخالت المستوى األدنى تقييم طرق  - المستوى الثالث •
 

في التسلسل الهرمي للقيمة  األوليتم تصنيف الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة في نهاية فترة التقرير على أنها المستوى 
 .الحاليةفترة اللم تكن هناك حركات بين مستويات التسلسل الهرمي خالل  العادلة.

 
 .لمدرجة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة تقارب قيمها العادلةالقيم الدفترية لألدوات المالية ا تقارب

 
 (19 -جائحة فيروس كورونا )كوفيد .15

مع  .جراءات االحترازية المطلوبةإلعمال والتأكد من ااألمواصلة ل الضروريةتطبيق التدابير تواصل المجموعة عملياتها دون أي انقطاع جوهري بعد 
بناًء ، دارةاإل ومع ذلك، تعتقد ، من الصعب التنبؤ بمدى ومدة التأثير االقتصادي بالكامل حتى اآلن.19-والتطورات على وضع كوفيدالتغيرات استمرار 

الت التسهيإلى  كافية وإمكانية الوصولالسيولة اللديها ، وأن لمجموعةل داء الماليأله ليس هناك تأثير كبير على اأن ،والمعلومات المتاحة على تقييمها
 اتها المالية في المستقبل المنظور عند استحقاقها.إلتزامالتمويلية لمواصلة الوفاء ب

 
   هامة خالل الفترةحداث أ .16

 17.69بلغ صافي قيمتها الدفترية تمما أدى إلى إلحاق أضرار بأصول  ات البالستيكالصناع اشتعلت النيران في أحد مصانع قطاع ،2020خالل عام 
، استلمت الفترة خالل سعودي. مليون لاير 17.69مطالبة تأمين مدينة بمبلغ  وقامت بإثباتمطالبة تأمين  تقديمقامت المجموعة ب ن لاير سعودي.مليو

  مليون لاير سعودي من شركة التأمين يمثل دفعة جزئية مقابل مطالبة التأمين المقدمة.  .609المجموعة 
 

 توزيعات االرباح .17
 لاير سعودي للسهم الواحد بقيمة 0.6قدرها على مساهمي الشركة وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية  ،2021مارس  4في 
 مليون لاير سعودي. 36تبلغ 

 
لاير سعودي للسهم الواحد  0.75 قدرهاوافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة ، 2021أغسطس  4في 

 .مليون لاير سعودي 45بقيمة تبلغ 
 

 حداث الحقة لتاريخ التقريرأ .18
ديل أو افصاح لم تقع أية أحداث بعد نهاية فترة التقرير وحتى تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والتي قد تتطلب تع

 ألولية الموحدة الموجزة.منفصل بهذه القوائم المالية ا
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 مجموعة استبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع .19
الجزائر بقيمة -يوتك شركة كامل حصتها في  أبرمت عقد لبيعالسعودية(  -التابعة )يوتك  ها، أعلنت المجموعة أن إحدى شركات2021يناير  31في 

خالل  من السلطات المختصة. النظامية. تخضع عملية البيع لجميع الموافقات (مليون لاير سعودي 30 أي ما يعادل)مليون دوالر أمريكي  8قدرها 
صافي تم استبعاد  وعليه ،مليون لاير سعودي( 26.60أي ما يعادل مليون دوالر أمريكي ) 7.09 اقدره بقيمة معدلةالفترة، اكتملت معاملة البيع 

ً مليون لاير سعودي  2.11صافي خسارة قدرها  نتج عنهمحتفظ بها للبيع مما ك مصنفة استبعادالمتعلقة بمجموعة  الموجودات ة ترجم احتياطي متضمنا
 .ةالموحد ةاألوليالشامل اآلخر والدخل الخسارة  وأالربح  قائمةسعودي تم تحقيقه وتحويله إلى مليون لاير  2.17قدره و مبلغبعمالت أجنبية 

 
المحتفظ به مليون لاير سعودي  4.09البالغ  ما في حكمهبالصافي مع النقد و المتحصل من البيع، تم عرض ةالموحد األوليةالتدفقات النقدية  قائمةفي 
 .الجزائر-يوتك  شركةفي 

 
 عرض فترة المقارنة تبويبإعادة  .20

أشهر  التسعةفترتي الثالثة ولقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة في قامت المجموعة "بإعادة عرض" بعض األرصدة 
 التي تتعلق بجميع عمليات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع. 2021 سبتمبر 30المنتهيتين في 

 
 إن. على النتائج المبلغ عنهاهذه أي تأثير  التبويبلعمليات إعادة  . لم يكنلتتماشى مع عرض الفترة الحاليةبعض مبالغ المقارنة  تبويبتمت إعادة 

  عمليات إعادة التصنيف الرئيسية كما يلي:
 

 إلى التبويبإعادة  من التبويبإعادة 

أشهر  التسعةلفترة 
 المنتهية في

 2020 سبتمبر 30

أشهر  الثالثةلفترة 
 المنتهية في

 2020 سبتمبر 30

    

    الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدةقائمة الربح أو 

 

 1.915 4.205 يراداتإلا مبيعات خردة – صافي أخرى،إيرادات 

 
في قائمة الربح أو  0202 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة والتغيير في التصنيف على الربح المعلن عنه مسبقًا  اؤثر هذيال 

دفقات النقدية األولية الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة للفترات المنتهية بذلك التاريخ والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية في قائمة الت
 أشهر المنتهية بذلك التاريخ. التسعةالموحدة لفترة 

 
 موجزةال اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة .21

 26 في قبل مجلس إدارة الشركة من 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في الموحدة الموجزة تم اعتماد القوائم المالية األولية 
 .2021 أكتوبر

 
 


