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تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

مساهمي شركة بوان/ إلى السادة

المقدمة

شركة مساهمة سعودية والشركات التابعة لها )"الشركة"(  بوانالمرفقة الخاصة بشركة الموحدة لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي األولية 

لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترتي لاألولية الموحدة  والقائمة، 2322سبتمبر  03)يشار إليهم مجتمعين بإسم "المجموعة"( كما في 

سعة أشهر المنتهية الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، والقوائم األولية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الت

ه القوائم المالية بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذ ا  في ذلك التاريخ وملخص

"التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية.  03لمحاسبة رقم ل الدولي معيارلوفقا  لوعرضها العادل الموجزة األولية الموحدة 

.الموجزة استنادا  إلى فحصنااألولية الموحدة هذه القوائم المالية  بشأني إبداء استنتاج فمسؤوليتنا  وتتمثل

نطاق الفحص 

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" 2343لقد قمنا بالفحص وفقا  للمعيار الدولي الرتباطات الفحص )

خاص المسؤولين المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتألف فحص المعلومات المالية األولية من طرح استفسارات، بشكل أساسي على األش

يتم  عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويُعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي

لوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح على القيام بها وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتبعا  لذلك فإنه ال يمكننا من ا

 دراية بجميع األمور الُمهمة التي يمكن اكتشافها خالل أي من عمليات المراجعة. وبناء  عليه، فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة.

 االستنتاج 

جميع الجوانب استنادا  إلى فحصنا، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد بأن المعلومات المالية األولية الموجزة المرفقة غير ُمعدة، من 

 ( المعتمد في المملكة العربية السعودية.03للمحاسبة )الجوهرية، وفقا  للمعيار الدولي 

عن البسام وشركاؤه

أحمد البسامإبراهيم 

محاسب قانوني 

 003ترخيص رقم:  

هـ4333ربيع الثاني  5 الرياض: 

م2322أكتوبر  03الموافق: 











 شركة بوان
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  2322 سبتمبر 03أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

- 6 - 

 

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

السنة تنتهي . يتم تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( (.1991أغسطس  21)الموافق  1411شوال  9بتاريخ  1111133132
 .من كل عام ديسمبر 31 فيالمالية للشركة 

 
هو  اتبقى كم"المجموعة"( يشار إليهم مجتمعين بإسم والشركات التابعة لها )عنوان المكتب الرئيسي للمجموعة واألنشطة الرئيسية لشركة بوان ن إ

 .2121ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  القوائمفي  نفسها المفصح عنها
 

 عدادإلأساس ا .2
 لتزاماإل قائمة

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2122 سبتمبر 31في  تينالمنتهيأشهر  تسعةوال الثالثة تيلفترالموحدة 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 أن تقرأ  يجب، لذا الموحدة السنوية الماليةالمعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم  جميعالموحدة الموجزة األولية  الماليةوال تتضمن القوائم 
أشهر  تسعةوالالثالثة  تيلفترالنتائج ن إذلك، إلى  ضافةإ .2121ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  السنويةالموحدة  الماليةالقوائم مع  إلى جنب

 .2122ديسمبر  31المنتهية في  النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة الماليةإلى  ال تشير بالضرورة  2122 سبتمبر 31في  تينالمنتهي
 

 المالية للشركة وشركاتها التابعة )المجموعة(. القوائمتتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة 
 

 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.

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

 
 ياسات المحاسبية الهامةالس .0

 سنويةال الماليةفي إعداد القوائم  مع تلك المستخدمةالموحدة الموجزة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية  المحاسبية السياساتتتوافق 
الجديدة والمعدلة التي ر بعض المعايي اعتمادباستثناء ، بهاات المرفقة يضاحإلوا 2121ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما فيللشركة الموحدة 

 صبحت سارية المفعول في الفترة الحالية.أ
 

 2322يناير  1السارية اعتباراً من  المعايير الجديدة وتعديالت المعايير والتفسيرات
وتم توضيحها في القوائم المالية  2122يناير  1، هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتباًرا من ولكنال توجد معايير جديدة صادرة، 

 للمجموعة.الموحدة الموجزة على القوائم المالية األولية  جوهري، ولكن ليس لها تأثير 2121ديسمبر  31للسنة المنتهية في الموحدة للمجموعة 
 

 والمصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكداألحكام الهامة  .4
سياسات المحاسبية يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من اإلدارة اتخاذ األحكام والتقديرات واالفتراضات التي لها أثر على تطبيق ال

إن التقديرات واالفتراضات الهامة  الفعلية عن هذه التقديرات.وقد تختلف النتائج  والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف.
في القوائم  المطبقةالتي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من التقديرات كانت مماثلة لتلك 

 .2121 ديسمبر 31للسنة المنتهية في و المالية الموحدة السنوية كما في
 

 ربحية السهم .5
العائد إلى حملة حقوق الملكية  الفترة. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم ربح العادي للسهمتعرض الشركة ربحية السهم األساسية والمخفّضة 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم تحديد  الغير مستمرةالعادية للشركة بشكل منفصل لكل من العمليات المستمرة و
العائد إلى حملة حقوق الملكية العادية للشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة  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 والمخّفضة للشركة سيكونان متطابقين.
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 )تتمة( ربحية السهم .5
 :االحتسابيعكس الجدول التالي الربح والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في عمليات 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 سبتمبر 03 في
 أشهر المنتهية تسعةاللفترة 

 سبتمبر 03 في

 2322 
 )غير مدققة(

2121 
 )غير مدققة(

2322 
 )غير مدققة(

2121 
 )غير مدققة(

لشركة والمستخدم في حساب الربحية ا مساهميالعائد إلى الفترة  / )خسارة( ربح
     األساسية لكل سهم

 423,534 222,004 33,045 27,200 العمليات المستمرةمن  -

 (4,036) - 440 - العمليات غير المستمرةمن  -

 27,200 33,900 222,004 425,305 

     

 63,333 90,000 63,333 90,000 فترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل ال

     

     والمخفضةربحية السهم األساسية 

 2640 0600 3660 0694 لشركةا مساهمي إلى ةالعائد العمليات المستمرةمن  -

 (3630) - - - لشركةا مساهمي إلى ةالعائد المستمرةغير العمليات من  -

 2643 0600 3660 0694 لشركةا مساهميالعائدة إلى  ةوالمخفض ةإجمالي ربحية السهم األساسي

     

 ومعداتممتلكات ومصنع  .6
لفترة المنتهية في ا) لاير سعودي مليون 52.61 بمبلغ ومعدات قامت المجموعة بشراء ممتلكات ومصنع ،2122 سبتمبر 31خالل الفترة المنتهية في 

 مليون لاير سعودي(. 34.92: 2121 سبتمبر 31
 

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

 

 2121 ديسمبر 31 2322 سبتمبر 03 

 
 )مدققة( )غير مدققة(

 64..93 22,383 الفترة / السنةكما في بداية 

 16.561 13,083 لفترة / السنةل عةقمتوال االئتمانمخصص خسارة 

 (9.244) (2,580) خالل الفترة / السنة/ تعديالت شطب 

 92.191 22,877 الفترة / السنةكما في نهاية 

 
 رأس المال .8

بإجمالي رأس مال مصدر  2121ديسمبر  31و 2122 سبتمبر 31لاير سعودي للسهم كما في  11مليون سهم مصدر قيمة كل منها  61لدى الشركة 
 مليون لاير سعودي. لم تكن هناك أي حركة على رأس المال خالل الفترة الحالية. 611بقيمة 

 
على إعادة  2122سبتمبر  19، وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2122سبتمبر  31خالل الفترة المنتهية في 

سوق ، عندما يرى مجلس اإلدارة أو ممثلوه المفوضون أن سعر السهم في ماليين سهم 3الحتفاظ بها كأسهم خزينة بحد أقصى شراء أسهمها بغرض ا
 يتضمن القرار جوانب مختلفة بما في ذلك تمويل هذه األسهم وفترة االحتفاظ بهذه األسهم. من قيمته العادلة.أقل السعودي األسهم 

 
 القروض .2

 قروض قصير االجل 2-1
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 2-2

القروض للفائدة بحسب هذه تخضع  تسدد هذه القروض على أقساط ربع / نصف سنوية.، وقروض ألجل من بنوك محلية علىالمجموعة  حصلت
 إن هذه القروض مضمونة بسندات ألمر وضمانات مشتركة من المجموعة. السائدة. السوقمعدالت 
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 )تتمة( القروض .2
 
 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي 2-0

لبناء وتوسعة مصانع قطاع الخرسانة والبالستيك وتسليم  )"الصندوق"( حصلت المجموعة على قروض متنوعة من صندوق التنمية الصناعية السعودي
 44.93إن هذه القروض مضمونة بسندات ألمر وضمانات مشتركة من المجموعة ورهن ممتلكات ومصنع ومعدات بقيمة دفترية تبلغ  مشروع جاري.

يستحق السداد النهائي لقروض الصندوق في عام  مليون لاير سعودي(. 93.65: 2121ديسمبر  31) 2122 سبتمبر 31 سعودي كما في مليون لاير
2123. 

 

ي من الشروط المطلوبة في جعل أسبب ت، لم ت2121ديسمبر  31و 2122 سبتمبر 31مالية معينة. كما في  تعهداتالحفاظ على تتطلب القروض أعاله 
 مستحقة السداد عند الطلب بموجب اتفاقيات القرض. القروض

 
 طاتارتبالمحتملة واال اتلتزاماإل .13

مليون لاير  12.96: 2121ديسمبر  31) 2122 سبتمبر 31لاير سعودي كما في  مليون 15.51ات رأسمالية بمبلغ إلتزاميوجد لدى المجموعة 

 سعودي(.
 

 2122 سبتمبر 31كما في لاير سعودي  مليون 645.24بمبلغ محتملة ناتجة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان  إرتباطاتيوجد لدى المجموعة 
 مليون لاير سعودي(. 39.43. :2121ديسمبر  31)

 
 ذات عالقة جهاتمعلومات  .11

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

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 سبتمبر 03 في

 أشهر المنتهية تسعةاللفترة 
 سبتمبر 03 في

 2322 
 )غير مدققة(

2121 
 )غير مدققة(

2322 
 )غير مدققة(

2121 
 )غير مدققة(

     اإليرادات

 406,943 022,097 53,490 72,000 مشتريات 

 06,460 086908 40,036 86844 رسوم امتياز

 240 263 972 093 

     

 ، تتعلق المبالغ المستحقة من وإلى أطراف ذات عالقة بشكل رئيسي بالمعامالت المذكورة أعاله.2122 سبتمبر 31كما في 
 

مليون لاير  3.55 مبلغ :2121لاير سعودي ) مليون 4.14 موظفي اإلدارة في الشركةقصيرة وطويلة األجل لكبار  الموظفين، بلغت منافع الفترةخالل 
 .الشركةالتنفيذيين الرئيسيين على مستوى وموظفو اإلدارة الرئيسيون المدراء كبار سعودي(. يشمل 

 
 اإليرادات .12

 .61.4: مبلغ 2121مليون لاير سعودي ) 45..11بمبلغ  إن إيرادات المجموعة ناتجة من عقود مبرمة مع العمالء لبيع البضائع خالل فترة زمنية
 (13)إيضاح  انظر .مليون لاير سعودي( 2.316.91: مبلغ 2121مليون لاير سعودي ) 2.5.3.99بمبلغ  وفي وقت محدد سعودي(مليون لاير 

 "القطاعات التشغيلية". (9)لإليرادات من كل قطاع قابل للتحديد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 التقارير القطاعية .10
التشغيلية بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى المتخذ الرئيسي للقرار التشغيلي. يتم إبالغ المعلومات  يتم التقرير عن قطاعات األعمال

 دمة.القطاعية إلى المتخذ الرئيسي للقرار التشغيلي ألغراض تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاع الذي يركز على أنواع السلع أو الخدمات المق
 

 قطاعات األعمال المتعلقة بأنشطة المجموعة التي تتوافق مع عمليات إعداد التقارير الداخلية للمجموعة. وافقت اإلدارة على
 

 المعدني والخشبي 
 البالستيك 
 ئيالكهربا 
 الخرساني 
 واألنشطة المرتبطة بها  "المكتب الرئيسي"التي تمثل الشركة القابضة  القطاعات األخرى تتمثل في القطاع المتبقي ويتكون من شركة بوان) أخرى

 (التي يتم تنفيذها على مستوى المكتب الرئيسي
 



 شركة بوان
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  2322 سبتمبر 03أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( التقارير القطاعية .10
 فيما يلي تحليل إيرادات ونتائج المجموعة وفقاً لكل قطاع:

 
 المجموع أخرى خرسانة كهرباء بالستيك المعدن والخشب 

 03أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
       غير مدققة - 2322 سبتمبر

 0,972,242 - 288,008 447,204 087,978 2,888,202 اإليرادات

 242,277 (29,711) 2,920 28,802 29,079 200,902 ةفتر)الخسارة( لل/ الربح 

 0,282,292 29,122 010,298 494,902 194,094 2,014,709 مجموع الموجودات

 2,499,802 10,724 291,991 211,042 249,892 181,299 مجموع المطلوبات

       

 0,970,289 - 288,008 447,288 089,499 2,888,202 إيرادات القطاع

 (721) - - (12) (870) - إيرادات بين القطاعات

 0,972,242 - 288,008 447,204 087,978 2,888,202  إيرادات خارجية

 
 المجموع أخرى خرسانة كهرباء بالستيك المعدن والخشب 

       غير مدققة -2322 سبتمبر 03كما في 
 0,420,220 89,910 010,298 491,270 194,170 2,011,049 موجودات القطاع

 (27,929) (28,429) - (119) (127) (442) تعديالت التوحيد

 0,282,292 29,122 010,298 494,902 194,094 2,014,709 مجموع الموجودات

       

 2,120,197 12,089 274,101 218,924 249,892 179,420 مطلوبات القطاع

 (21,798) (440) (27,740) (0,282) - (24,044) تعديالت التوحيد

 2,499,802 10,724 291,991 211,042 249,892 181,299 مجموع المطلوبات

 
 المجموع أخرى خرسانة كهرباء بالستيك المعدن والخشب 

 03أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
       غير مدققة -2321 سبتمبر

 2,030,033 - 445,943 059,324 239,303 4,653,332 اإليرادات

 423,030 (46,309) (9,033) 5,335 20,620 449,360 ةفتر)الخسارة( لل/ الربح 

       

 2,030,360 - 445,943 059,440 239,000 4,653,332 إيرادات القطاع

 (090) - - (92) (034) - إيرادات بين القطاعات

 2,030,033 - 445,943 059,324 239,303 4,653,332  إيرادات خارجية

 
 المجموع أخرى خرسانة كهرباء بالستيك المعدن والخشب 

       مدققة - 2321ديسمبر  01كما في  
 2,232,352 00,330 253,933 094,630 553,393 934,233 مجموع الموجودات

 4,342,053 90,532 432,533 032,233 052,523 303,330 مجموع المطلوبات

       

 2,226,905 64,393 253,933 094,030 554,440 934,233 موجودات القطاع

 (23,400) (20,049) - (235) (649) - تعديالت التوحيد

 2,232,352 00,330 253,933 094,630 553,393 934,233 مجموع الموجودات

       

 4,303,054 90,532 493,346 032,093 052,640 393,350 مطلوبات القطاع

 (22,334) - (40,469) (690) (09) (0,353) تعديالت التوحيد

 4,342,053 90,532 432,533 032,233 052,523 303,330 مجموع المطلوبات

 

الناتجة من العمالء الخارجيين واألطراف ذات العالقة. عالوة على ذلك، لم يساهم أي عميل بأكثر تمثل اإليرادات القطاعية المذكورة أعاله اإليرادات 
 .2121و 2122 سبتمبر 31في  تينالمنتهيأشهر  تسعةوالالثالثة  تيفترأي من  ٪ من إيرادات المجموعة في11يساوي  ما من أو

 

 التشغيلية للمجموعة وأسواق النشاط الرئيسية في المملكة العربية السعودية. الموجوداتتقع غالبية 
 



 شركة بوان
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
  2322 سبتمبر 03أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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   جوهريةأحداث  .14
 69..1، اشتعلت النيران في أحد مصانع قطاع البالستيك مما أدى إلى إلحاق أضرار بموجودات يبلغ صافي قيمتها الدفترية 2121فبراير  11في 

مليون لاير  1.19مبلغ بمخزون مليون لاير سعودي و 16.5بلغ تقيمة دفترية صافي بممتلكات والمصنع والمعدات  تتضمنمليون لاير سعودي والتي 
مليون لاير سعودي مقسم مقابل خسارة األصول  33، وافقت اإلدارة على تسوية نهائية مع شركة التأمين بمبلغ إجمالي قدره 2121. خالل عام سعودي

مليون لاير سعودي تم  15.31ربح قدره  صافي مليون لاير سعودي على التوالي. نتج عن ذلك 11مليون لاير سعودي و  23بمبلغ  وتوقف األنشطة
في نفس  لاير سعودي على التوالي مليون 5.31مليون لاير سعودي و 11في إيرادات أخرى بمبلغ  المتبقيتوقف األعمال و إيرادتكلفة  ضمن تهإثبا

 .2122استالم الدفعة النهائية في عام  وتم 2121جزئية في عام تم استالم دفعات . السنة

 
 توزيعات االرباح .15

 بإجماليلاير سعودي للسهم الواحد  1.95وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة  2122أغسطس  9في 
 .مليون لاير سعودي 51.1

 
 الموجزة اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة .16

 .2 في قبل مجلس إدارة الشركة من 2122 سبتمبر 31في  تينالمنتهيأشهر  تسعةوال الثالثة تيلفترالموحدة الموجزة تم اعتماد القوائم المالية األولية 
 .2122 أكتوبر

 


