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٢  
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٣  
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٤  
 

  ةقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة الموحد
 

٥  
 

  األولية الموجزة الموحدة ات حول القوائم الماليةإيضاح
 

١٥ - ٦  
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  األنشطة .١
 

بموجب السجل التجاري  ،المملكة العربية السعودية الرياض، بوان ("بوان" أو "الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في شركة
. يتم تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) ).١٩٨٠أغسطس  ٢٠(الموافق  ١٤٠٠شوال  ٩بتاريخ  ١٠١٠٠٣٣٠٣٢رقم 

  ديسمبر. ٣١ة هي إن نهاية السنة المالية للشرك
 

  "المجموعة"):معا ن القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة المرفقة تشمل القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها التالية (إ
  

  الملكية الفعلية 
 ٢٠٢٠  

٪   
٢٠١٩  

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

  ١٠٠٫٠٠   ١٠٠٫٠٠  عات الهندسية ("بوان الهندسية")شركة بوان للصنا
  ١٠٠٫٠٠   ١٠٠٫٠٠  شركة ارنون للصناعات البالستيكية ("أرنون")

  ٩٥٫٠٠   ٩٥٫٠٠  شركة بوان للصناعات الخشبية ("بوان الخشبية")
  ٩٥٫٠٠   ٩٥٫٠٠  الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية ("المتحدة لالخشاب")

  ٥٦٫٧٥   ٥٦٫٧٥  لالستثمارات الصناعية ("بناء القابضة") شركة بناء القابضة

 
  نسبة الملكية   تشمل الشركات التابعة غير المباشرة ما يلي:

  
  الموقع

٢٠٢٠  
٪  

٢٠١٩  
٪  

    

     بوان الهندسية:
  ٨٥٫٥٠  ٨٥٫٥٠  المملكة العربية السعودية  ")السعودية -("يوتيك  السعودية -الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية 
  ٤٩٫٠٠  ٤٩٫٠٠  الجزائر  ("يوتيك الجزائر") الجزائر -الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية 

  ٨٥٫٥٠  ٨٥٫٥٠  المملكة العربية السعودية  ("يو أس أس جي") الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية
  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  عربية السعوديةالمملكة ال  شركة بوان الكهربائية المحدودة ("بوان الكهربائية")

   عمال الميكانيكية المحدودةألشركة بوان ل
  ١٠٠٫٠٠  -  المملكة العربية السعودية  تم تصفيتها -("بوان الميكانيكية")  

    

     بوان الخشبية:
  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  مؤسسة الراية ألعمال النجارة ـ اإلمارات العربية المتحدة

  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  الكويت  شركة الراية ألعمال النجارة ـ الكويت
  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  المملكة العربية السعودية  نماء للمنصات")إشركة انماء للمنصات المحدودة ("

  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  المملكة العربية السعودية  شركة الخطوط المتحدة للخدمات اللوجيستية المحدودة ("يو ال ال اس")
    

     ناء القابضة:ب
  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  المملكة العربية السعودية  شركة بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة ("بناء للخرسانة الجاهزة")

  ٩٣٫٢٠  ٩٣٫٢٠  المملكة العربية السعودية  ("بناء بريكاست") شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة
  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  العربية السعوديةالمملكة   هلية للنقل المحدودةألالشركة ا

  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  المملكة العربية السعودية  شركة توتال للبناء
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  االنشطة (تتمه) .١
 

يتمثل نشاط المجموعة بشكل رئيسي في أعمال تصنيع المعادن والصلب، والمنصات الخشبية، وألواح الخشب الرقائقي، وألواح ملبسة 
والديكورات، والمحوالت والمحطات الكهربائية المدمجة والمنفردة ومنتجات الخرسانة الجاهزة وإنتاج  بورق الديكور وجميع أعمال النجارة

  منتجات التعبئة والعزل المرنة.
 

مليون لایر  ٨١٫٠١، على إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة ٢٠١٩ابريل  ٢في قرارها بتاريخ  العمومية، وافقت الجمعية ٢٠١٩في عام 
  من خالل التحويل من االحتياطي النظامي. ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ سعودي كما في

 
  .٢٠٢٠مارس  ١٥تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بتصفية بوان الميكانيكية في 

 
  عدادإلأساس ا .٢

 
  بيان االلتزام

 ٣٤وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠٢٠مارس  ٣١عداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في إتم 
والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  " المعتمد في المملكة العربية السعودية،ةاألولي ةرير الماليا"التق

  القانونيين ("الهيئة").
 

علومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالية السنوية، لذا يجب أن تقرأ وال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة جميع الم
ضافة لذلك، النتائج لفترة الثالثة أشهر إ .٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في بالتزامن مع 

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١د تكون متوقعة للسنة المالية للسنة المنتهية في ال تشير بالضرورة إلى النتائج التي ق ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في 
 

  أساس القياس
يمة العادلة تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة وفقا لعرف التكلفة التاريخية باستثناء بعض األدوات المالية التي تم قياسها بالق

  قييمها اكتوارياً.والتزامات منافع الموظفين المحددة، والتي تم ت
 

رب تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية للمجموعة، وتم تقريب جميع القيم إلى أق
  ألف لایر سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.

 
  لسلع والخدمات.تستند التكلفة التاريخية عادة إلى القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل ا

 
  السياسات المحاسبية الهامة .٣

 
في إعداد القوائم المالية  إنَّ السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة تتماشى مع تلك المستخدمة

حولها، ما عدا تبني بعض المعايير الجديدة  ات المرفقةيضاحإل، وا٢٠١٩ديسمبر  ٣١الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
  صبحت سارية المفعول في الفترة الحالية.أوالمعدلة التي 
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  السياسات المحاسبية الهامة (تتمه)  .٣
 

  التي ليس لها أي تأثير المطبقة المعايير المعدلة 
 ٢٠٢٠يناير  ١المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد صبحت سارية أفيما يلي المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتي 

لم يكن لتبني المعايير الدولية للتقرير المالي أثر جوهري على القوائم المالية  لموجزة الموحدة.ألولية اوقد تم تبنيها في هذه القوائم المالية ا
  ترتيبات مستقبلية. لألعوام الحالية أو السابقة لكنها قد تؤثر على احتساب معامالت أو

 
  السياسات ٨عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -تعريف األهمية  
  المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء 

 

ا أو حجبها يمكن أن يتوقع بشكل معقول التأثير على تزويرها أو ، "المعلومات جوهرية إذا كان حذفهينص على أن التعريف الجديد الوارد
القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر المعلومات 

  المالية حول إعداد تقارير محددة شخصية".
 

  تجميع األعمال ٣لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم التعديالت على ا -تعريف األعمال 
 

مجموعة من األنشطة واألصول المكتسبة، كحد أدنى، على  وتعني التعديالت أنه، لكي يتم اعتباره كنشاط تجاري، يجب أن تتضمن
ة الدولي أيضاً أن األعمال يوضح مجلس معايير المحاسب دخاالت وعملية جوهرية تساهم بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات.إ

أي أن المدخالت والعمليات المطبقة على هذه  يمكن أن توجد بدون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات.
  المدخالت يجب أن يكون لها "القدرة على المساهمة في إنشاء مخرجات" بدالً من "القدرة على إنشاء مخرجات".

 

  مفاهيم في المعايير الدولية للتقرير الماليالإطار في راجع تعديالت على م 
 

 ٢ رقام :أتعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي  -تعديالت على المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي 
، وتفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي  ٣٨و  ، ٣٧،  ٣٤،  ٨،  ١رقام أ، ومعايير المحاسبة الدولية  ١٤، و  ٦،  ٣، 
طار المفاهيمي واالقتباس إللى اإصدارات المتعلقة باالشارة المرجعية إللتحديث تلك ا ٣٢، والتفسير رقم  ٢٢، و  ٢٠،  ١٩،  ١٢ مارقأ

  إلى إصدار مختلف من اإلطار المفاهيمي.انها تشير شارة إلى إلمنه أو ا
 

  األدوات المالية ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم اإلفصاحات و األدوات المالية: ٧يار الدولي للتقرير المالي رقم المع
 

  .معدل الفائدة بين البنوكالتعديالت المتعلقة بإصدارات ما قبل االستبدال في سياق إصالح 
 

  لتي لم تصبح سارية المفعول بعدالمعاييـر الدولية الجديدة والمعدلة والتفسيرات الصادرة وا
 

  لفتراتلساري المفعول  
  السنوية التي تبدأ في أو بعد

  

  عقود التأمين ١٧ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  ٢٠٢٠يناير  ١

أن يتم قياس مطالبات التأمين بالقيمة الحالية  ١٧يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ن وضع هذه المتطلبات إ ة قياس وعرض موحدة لجميع عقود التأمين.للوفاء، ويوفر طريق

يستبدل المعيار  عقود التأمين.للتحقيق هدف المحاسبة الثابتة، والمحاسبة على أساس مبدأ 
 ١عقود التأمين اعتباراً من  ٤المعيار الدولي للتقرير المالي  ١٧الدولي للتقرير المالي رقم 

  .٢٠٢٢يناير 

 

  

  : القوائم المالية الموحدة والمعيار١٠رقم  يرير المالتقت على المعيار الدولي للالتعديال 
  : االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ٢٨المحاسبي الدولي رقم  

ما  نيالتب تاريخ التطبيق لم يحدد بعد.
  زال مسموحا.

لموجودات من المستثمر لشركته الزميلة بمعالجة البيع او المساهمة في ا تتعلق التعديالت
  أو مشروعه المشترك.
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  االحكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك .٤
 

 ً للمعايير الدولية للتقرير المالي إستخدام التقديرات واالفتراضات التي لها أثرعلى  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة وفقا
وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه  المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف المصرح عنها. تطبيق السياسات

مة لحاالت عدم هاال مصادرالإن التقديرات واالفتراضات الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة و التقديرات.
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في مماثلة لتلك المبينة  ات كانتقديرالتأكد من الت

 

توجد ال  ترى أنهلقد نظرت اإلدارة في التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة للمجموعة و
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة التي تم الكشف عنها في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في األحكام والتقديرات الهامفصاحات إتغييرات على 

 
  ربحية السهم .٥

 
الشركة مقسماً على المتوسط المرجح لعدد األسهم البالغ  مالكيتعتمد ربحية السهم األساسية والمخفضة على صافي ربح الفترة العائد إلى 

  يكن هناك أي بند مخفض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم.لم  الفترة.خالل مليون سهم  ٦٠عددها 
 

  ممتلكات ومصنع ومعدات .٦
 

     مليون لایر سعودي  ١١٫٤٩بقيمة  ومعدات ، قامت المجموعة بشراء ممتلكات ومصنع٢٠٢٠مارس  ٣١خالل الفترة المنتهية في 
  ).٢٠١٩مارس  ٣١للفترة المنتهية في  مليون ريـال سعودي ٩٫٦٨(

 
  هرةالش .٧

 
من حصص ملكية انماء  ٪١٠٠باالستحواذ على  للصناعات الخشبية والمعدنية، قامت شركة بوان الخشبية والمتحدة ٢٠١٤خالل عام 
مليون ريـال سعودي وهي تمثل المبالغ المدفوعة بالزيادة عن صافي القيمة الدفترية لصافي  ٠٫٣٣تم االعتراف بشهرة بمبلغ  للمنصات.

مليون ريـال سعودي لتعديل القيمة الدفترية لصافي الموجودات المحددة لقيمتها  ٢١٫٣٥ذ عليها بعد تخصيص مبلغ الموجودات المستحو
والمعدات، بينما تم االعتراف بالمبلغ المتبقي  والمصنعمليون ريـال سعودي تم تخصيصها للممتلكات  ٣٫٢٩العادلة والتي تتضمن مبلغ 

  جودات غير ملموسة محددة.مليون ريـال سعودي كمو ١٨٫٠٦بقيمة 
 

مليون لایر  ٤٫٠٧حصص شركة أرنون وتم االعتراف بشهرة بقيمة  من ٪١٠٠، استحوذت الشركة على ٢٠١٩يناير  ١اعتبارا من 
  ).١٢ إيضاحسعودي (

 
  اختبار انخفاض قيمة الشهرة

ن القيمة الدفترية للشهرة قد أشرات على ؤا تكون هناك مدارة بممارسة اختبار االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بالشهرة سنوياً وعندمإلتقوم ا
تعتقد إدارة المجموعة أن أي تغير محتمل في االفتراضات الرئيسية المستخدمة في اختبارات االنخفاض  تعرضت إلي انخفاض في القيمة.

االعتراف م وبالتالي، لم يت سترداد.الالقابلة ل لن يؤدي إلى أن تتجاوز القيمة الدفترية للشهرة القيمة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في قيمة الشهرة في 
  .٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في انخفاض في قيمة الشهرة ب



  شركة بوان والشركات التابعة لها
   (شركة مساهمة سعودية)

 
  )تتمه( يضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدةإ

  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  ذلك)(كافة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف 

 
 

- ١٠ -  

  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى .٨
 

  فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة خالل الفترة/ السنة:
 

 
  مارس ٣١ 

٢٠٢٠   
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩   

   )عةمراج(   )مراجعة(غير   

   ٥٩٬٧٦٦   ٦٧٬١٤١   الرصيد االفتتاحي في بداية الفترة / العام
   ١١٬٠٩٤   -   )١٢ إيضاحاستحواذ على شركة تابعة (

   ٧٬١٦٩   ٣٬١٥٠   عادة قيـاس مخصص الخسارةإصافي 
    )١٠٬٨٨٨(   -   شطب خالل الفترة / السنة

    ٦٧٬١٤١   ٧٠٬٢٩١   الرصيد الختامي في نهاية الفترة / السنة
 

  أس المالر .٩
 

بإجمالي  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وكما في  ٢٠٢٠مارس  ٣١لایر سعودي كما في  ١٠مليون سهم صادرة قيمة كل منها  ٦٠يوجد لدى الشركة 
  حركة على رأس المال خالل الفترة الحالية.ي كن هناك أتولم  مليون لایر سعودي. ٦٠٠رأسمال مصدر بمبلغ 

 
  القروض .١٠

 

  مستحق إلى بنوك ١-١٠
موعة تسهيالت بنكية ("التسهيالت") من بنوك محلية على شكل قروض قصيرة األجل ومرابحات إسالمية وعقود مبادلة آجلة لدى المج

هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر  تخضع التسهيالت للفائدة بحسب المعدالت التجارية السائدة. واعتمادات مستندية وخطابات ضمان.
  تضمن اتفاقيات التسهيالت شروطاً تتطلب المحافظة على نسب مالية معينة.ت وضمانات مشتركة من المجموعة.

 

  قروض ألجل ٢-١٠
تخضع القروض للفائدة بحسب  تسدد هذه القروض على أقساط ربع / نصف سنوية. لدى المجموعة تسهيالت قروض ألجل من بنوك محلية.

  مانات مشتركة من المجموعة.ن هذه القروض مضمونة بسندات ألمر وضإ النسب التجارية السائدة.
 

  قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي ٣-١٠
حصلت المجموعة على قروض متنوعة من صندوق التنمية الصناعية السعودي لبناء وتوسعة مصانع قطاع الخرسانة والبالستيك وتسليم 

عة ورهن ممتلكات ومصنع ومعدات بقيمة إن هذه القروض مضمونة بسندات ألمر وضمانات مشتركة من المجمو المشروع الجاري.
ويستحق  ).٢٠١٩ديسمبر  ٣١كم في  مليون ريـال سعودي ٤١٤٫٧٢( ٢٠٢٠مارس  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٣٩٩٫١٥دفترية تبلغ 

   .٢٠٢٣السداد النهائي في عام 
 

قروض ال، بلغت ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في  .تتضمن اتفاقيات التسهيالت تعهدات تتطلب المحافظة على نسب مالية معينة وتعهدات أخرى
كما في  مليون لایر سعودي ٢٥٬٨٢(مليون لایر سعودي  ٢٥٫٨٢شركة تابعة للمجموعة ب علقةتمصندوق التنمية الصناعية السعودي ال من
وبات متداولة كمطل الجزء غير المتداول لهذه القروض يتم عرض .مع بعض التعهدات متوافقة هذه القروض لم تكن، )٢٠١٩ديسمبر  ٣١
زيادة في الجزء غير المتداول من هناك  المالية، لكانت للتعهداتلو لم يكن هناك خرق  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

  ).٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  مليون ريـال سعودي ٢١٫١٢(مليون لایر سعودي  ٢١٫١٢القروض بمبلغ 



  شركة بوان والشركات التابعة لها
   (شركة مساهمة سعودية)

 
  )تتمه( يضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدةإ

  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  ذلك)(كافة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف 

 
 

- ١١ -  

  المطلوبات المحتملة وااللتزامات .١١
 

كما في  مليون ريـال سعودي ١٤٫٨١(مليون لایر سعودي كما في تاريخ التقرير  ١٤٫٠٦موعة التزامات رأسمالية بمبلغ يوجد لدى المج
  ).٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 

مليون لایر سعودي كما في تاريخ  ٦٠٣٫٩٥يوجد لدى المجموعة مطلوبات محتملة ناتجة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان بمبلغ 
  ).٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  يون لایر سعوديمل ٥٤٠٫٨٨(التقرير 

 

  االستحواذ على شركة تابعة .١٢
 

مليون ريـال  ١٩١٫٠٠شركة أرنون من قبل جهة ذات عالقة مقابل  رأسمالمن  ٪١٠٠، استحوذت الشركة على ٢٠١٩يناير  ١اعتبارا من 
التعبئة والتغليف العازلة المرنة التي تخدم  تعمل شركة أرنون في إنتاج منتجات سعودي وبذلك، اصبحت الشركة تسيطر على أرنون.

  .٣ رقم كشركة على النحو المحدد في المعيار الدولي للتقرير المالي وتصنفصناعات تغليف المواد الغذائية ومواد البناء 
 

مليون لایر سعودي و  ٥٧٣٫٩١بلغت القيمة الدفترية للموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها من شركة أرنون 
مليون ريـال سعودي وهي تمثل المبالغ بالزيادة عن صافي  ٤٫٠٧تم االعتراف بشهرة بمبلغ  مليون لایر سعودي على التوالي. ٤٣٦٫٦٢

لدفترية مليون ريـال سعودي لتعديل القيمة ا ٤٩٫٦٤القيمة الدفترية لصافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد بعد تخصيص مبلغ 
مليون ريـال سعودي تم تخصيصها للممتلكات والمصنع والمعدات،  ٣٥٫٦١لصافي الموجودات المحددة لقيمتها العادلة والتي تتضمن مبلغ 

وتشمل الموجودات غير الملموسة القابلة للتحديد عالقات العمالء  مليون ريـال سعودي كموجودات غير ملموسة محددة. ١٤٫٠٣ومبلغ 
  اري.واالسم التج

 
ظروف السوق السائدة باالعتبار والظروف الحالية أخذ المهنية والتقدير المهني للُمقيم، بعد  تم تحديد القيم العادلة اعتمادا على الخبرة

تقييم جراء التقييم من قبل مقُيم مستقل حسب معايير التقييم الدولية، وقد تم التوصل إلى نتائج الإتم  للموجودات ومصادر معلومات السوق.
  .المفتوح بالرجوع إلى نماذج القيمة للسوق

 
  تم تنفيذ عملية تخصيص سعر الشراء من قبل طرف ثالث مستقل على أساس تقرير تقييم الخبير المستقل.

 
لعامة تم الحصول على موافقة عدم ممانعة من الهيئة اكما أرنون خالل الفترة،  باالستحواذ علىاإلجراءات القانونية المتعلقة اكتملت 
  للمنافسة.

 
  ٪ من المقابل المدفوع لشراء شركة تابعة.١٥تحتفظ الشركة بضمان مصرفي بنسبة 

 
بلغ النقد وما في حكمه المكتسب عند  مليون لایر الناشئ عن شراء أرنون نقداً بالكامل. ١٩١٫٠٠تم دفع صافي التدفق النقدي الخارج البالغ 

  ودي.مليون لایر سع ٢٫٧٥أرنون  االستحواذ على
 

قيمة المتوقعة الناشئة عن االستحواذ والقوى العاملة، والتي لم يتم االعتراف بها المليون لایر سعودي على  ٤٫٠٧تشتمل الشهرة البالغة 
 ىالقوى العاملة ليست أصالً يمكن تحديده ليتم إدراجه بشكل منفصل عن الشهرة، لذلك يتم تصنيف القيمة المنسوبة إلى القو بشكل منفصل.

  العاملة في الشهرة.
 

مليون لایر سعودي مقابل مخصص المخزون المسجل في  ٢٧٫٩٦وافق الشريك السابق على تعويض الشركة بمبلغ  ٢٠١٩في عام 
  تم تحصيل مبلغ التعويض في الفترة الالحقة من تاريخ التقرير. .٢٠١٩

 



  شركة بوان والشركات التابعة لها
   (شركة مساهمة سعودية)

 
  )تتمه( يضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدةإ

  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  ذلك)(كافة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف 

 
 

- ١٢ -  

  معلومات جهات ذات عالقة .١٣
 

  التالية مع جهات ذات عالقة: الجوهرية التخالل الفترة، قامت المجموعة بإجراء المعام
 

لفترة الثالثة أشهر  
 ٣١المنتهية في 

  ٢٠٢٠مارس 

لفترة الثالثة أشهر  
 ٣١المنتهية في 

  ٢٠١٩ مارس

 

   )مراجعة(غير    )مراجعة(غير  
     

   ٤٧٬٩٤٩   ٦٦٬٦٠٠  اإليرادات
   ٤٬٨٠٣   ٤٬٥٧٥  مشتريات ورسوم امتياز

   ١٩١٬٠٠٠   -  )١٢ إيضاحاستحواذ على شركة تابعة (
 

  ، كانت األرصدة المستحقة من وإلى جهات ذات عالقة تتعلق بشكل رئيسي بالمعامالت المذكورة أعاله.٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
 

  االيرادات .١٤
 

ت من كل يراداإلل ١٥ إيضاحانظر  يرادات المجموعة ناتجة من عقود مع العمالء لبيع البضائع خالل فترة زمنية وفي وقت محدد.إن إ
  :"القطاعات التشغيلية" ٨قطاع قابل للتحديد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
  التقارير القطاعية .١٥

 

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

 المعدني والخشبي  
 البالستيك  
 لكهربائيا  
 الخرساني  
 المركز الرئيسي  

 

  فيما يلي تحليل إيرادات ونتائج المجموعة وفقاً لكل قطاع :
 

  لفترة الثالثة أشهر  
  ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في 

   لفترة الثالثة أشهر 
  ٢٠١٩مارس  ٣١المنتهية في 

  الـربح (الخسارة)   يراداتإلا   الـربح (الخسارة)   يراداتإلا  القطاع
  )مراجعة(غير    )مراجعة(غير    )مراجعة(غير    )راجعةم(غير  
        

  ١٦٬٧٤٩   ٤٠٤٬٧٠٩   ٢٩٬٧٦٥   ٤٥٠٬٩٢٥  المعدني والخشبي
  ٧٬٤٠٤   ٧٥٬٧١٣   ٥٬٧٠٨   ٧٢٬٩٨٩  البالستيك
  )٨٬١٧١(   ٦٦٬١١٥    )٧٬٩٦٣(   ٧١٬٥٩٠  الكهربائي
  ١٬٨٣١   ٥٠٬٢٧٤    )٢٬٩٣٣(   ٤٧٬٤٥٠  الخرساني

  )٢٬٩٥٣(   -    )١١٬٥٥٦(   -  المركز الرئيسي
        
 ١٤٬٨٦٠   ٥٩٦٬٨١١   ١٣٬٠٢١   ٦٤٢٬٩٥٤  

 



  شركة بوان والشركات التابعة لها
   (شركة مساهمة سعودية)

 
  )تتمه( يضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدةإ

  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  ذلك)(كافة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف 

 
 

- ١٣ -  

  )ةالتقارير القطاعية (تتم  .١٥
 

  فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات المجموعة وفقاً لكل قطاع:
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠مارس  ٣١ 
  مطلوبات   موجودات   مطلوبات   موجودات  القطاع

  )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(غير    )مراجعة(غير  
        

  ٤٨٨٬١٧٠   ٨٣٣٬١٦٧   ٤٩٥٬٠٤١   ٨٦٧٬٨٥٥  المعدني والخشبي
  ٤٦١٬٤٢٥   ٦٢٢٬٠٩٦   ٤٧١٬٧٢٦   ٦٣٧٬٤١٠  البالستيك
  ٢٩٢٬٣٣٨   ٤٠٤٬١٦٩   ٣١٧٬٣٧١   ٤١٨٬٤١٧  الكهربائي
  ١٩٠٬٤٤٨   ٢٩٣٬٦٦٥   ١٩٤٬٩٩٤   ٢٩٩٬١٥٥  الخرساني

  ١٢٣٬٧١٩   ٩٩٬٨٠٧   ١٢٨٬٣٩١   ٩٣٬٤٥٧  المركز الرئيسي
        
 ١٬٥٥٦٬١٠٠   ٢٬٢٥٢٬٩٠٤   ١٬٦٠٧٬٥٢٣   ٢٬٣١٦٬٢٩٤  

 
  يرادات أخرىإ .١٦

 
مليون  ١٫١٩، تتمثل اإليرادات األخرى بشكل أساسي في مبيعات خردة ومواد بمبلغ ٢٠٢٠مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مليون لایر سعودي  ٠٫٤٢من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات بقيمة  ) وربح٢٠١٩مارس  ٣١في  مليون لایر سعودي ١٫١٦(لایر سعودي 
  ).٢٠١٩مارس  ٣١في  مليون لایر سعودي ٠٫٣٠(

 
  قياس القيمة العادلة .١٧

 
تمثل القيمة العادلة السعر  تقيس المجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ كل قائمة مركز مالي.

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

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

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

السوق يسعون لتحقيق أفضل أن المشاركين في  افتراضفي السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وعلى يستخدمها المشاركون 
ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من  مصالحهم االقتصادية.

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

 
 لعادلة.وتُصنَّف كافة الموجودات والمطلوبات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم المالية، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة ا

ة لقياس القيمة العادلة ككل:   وفيما يلي بيان بذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ
 

 األسعار الُمدَرجة (بدون تعديل) في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. - المستوى األول  
 

 طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو  - المستوى الثاني
  غير مباشرة.

 

 ى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.طرق تقييم تعتبر مدخالت المستو - المستوى الثالث  



  شركة بوان والشركات التابعة لها
   (شركة مساهمة سعودية)

 
  )تتمه( يضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدةإ

  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  ذلك)(كافة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف 

 
 

- ١٤ -  

  )ةقياس القيم العادلة (تتم  .١٧
 

رب بصورة فيما يلي مقارنة، حسب الفئة، للقيم الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية للشركة، بخالف تلك المدرجة بقيمها الدفترية التي تقا
  معقولة القيم العادلة:

 

  ٢٠٢٠رس ما ٣١
القيمة 
   الدفترية

القيمة مجموع 
   العادلة

المستوى 
   األول

   المستوى
   الثاني

    المستوى
   الثالث

           

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
            الربح أو الخسارة

           
   -   -   ٤١٬٧١٨   ٤١٬٧١٨   ٤١٬٧١٨  سهم المدرجةألاستثمارات ا

 
 

   القيمة الدفترية  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
مجموع القيمة 

   العادلة
المستوى 

 األول
    المستوى 

 الثاني
     المستوى 

  الثالث
           

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
            الربح أو الخسارة

           
   -   -   ٤٨٬٧٧٥   ٤٨٬٧٧٥   ٤٨٬٧٧٥  سهم المدرجةألاستثمارات ا

 
 لعادلة.يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن القيم الدفترية لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة تقارب قيمها ا

  .٢٠٢٠مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في لم تكن هناك حركات بين المستويات 
 

  معلومات إضافية .١٨
 

  البالستيك عحريق في أحد مصانع قطا
البالستيك، مما أدى إلى تلف األصول التي بلغت صافي قيمتها الدفترية قطاع ت النيران في أحد مصانع ـ، اشتعل٢٠٢٠فبراير  ١١في 

مليون لایر سعودي مقابل خسارة ناجمة عن مثل هذه  ٤٢٫٣٦يتمتع قطاع البالستيك بتغطية تأمينية بقيمة  مليون لایر سعودي. ١٧٫٦٩
قدمت المجموعة مطالبة تأمين وتقوم بتجهيز المستندات المطلوبة الستكمال  والتعويض عن الخسائر الناجمة عن توقف العمل.الحادثة 

ن المبلغ أن اإلدارة على ثقة بإمن التأمين في دفاتر المجموعة.  وذمة مدينة مليون لایر سعودي ك ١٧٫٧المطالبة. وقامت اإلدارة بقيد مبلغ 
القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة، ان مطالبة التأمين ال  على هذه الموافقهاعتباراً من تاريخ كامل من شركة التأمين. تحصيل بالقابل لل

  تزال قيد التنفيذ.
 

  )١٩-جائحة فيروس كورونا (كوفيد
عة وايراداتها وتوافر منتجاتها وتأخر ، على سبيل المثال ال الحصر، تعطل عمليات المجمو١٩-قد تشمل اآلثار المحتملة عن انتشار كوفيد

تراقب الموظفين وتأثر قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ومخصص المخزون.  بأضرار صحية على تحصيل المبالغ من العمالء وتأثر
موعة عملياتها دون . تواصل المجالتي تعمل فيها المجموعة القطاعات المذكوره سابقاوتأثيره على  ١٩-جائحة كوفيد باستمرارالمجموعة 

  .جراءات االحترازية المطلوبةإلأعمالها والتأكد من اتطبيق التدابير لتمكين المجموعة من مواصلة أي انقطاع جوهري بعد 
 

ومع ذلك،  ، من الصعب التنبؤ بمدى ومدة التأثير االقتصادي بالكامل حتى اآلن.١٩-التغيرات والتطورات على وضع كوفيدمع استمرار 
كافية السيولة اللديها ، وأن لمجموعةل داء الماليأله ليس هناك تأثير كبير على اأن ،والمعلومات المتاحة بناًء على تقييمها، دارةإلا تعتقد

  وإمكانية الوصول إلى التسهيالت التمويلية لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل المنظور عند استحقاقها.



  شركة بوان والشركات التابعة لها
   (شركة مساهمة سعودية)

 
  )تتمه( يضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدةإ

  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  ذلك)(كافة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف 

 
 

- ١٥ -  

  تقريرحداث الحقة لتاريخ الأ .١٩
 

  ال توجد أحداث بعد فترة التقرير تتطلب تعديل أو إفصاح منفصل في هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
 

  اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة .٢٠
 

  .٢٠٢٠يونيو  ١٠تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بتاريخ 


