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٧ 

 

  ا9نشطة -١
السPعودية بموجPب السPجل شركة بوان ("بوان" أو "الشركة") ، ھPي شPركة مسPاھمة سPعودية سPجلت فPي المملكPة العربيPة إن 

إن أسPھم الشPركة مدرجPة فPي . )م١٩٨٠اغسPطس   ٢٠الموافPق(ھPـ ١٤٠٠شPـوال  ٩بتاريPـخ  ١٠١٠٠٣٣٠٣٢التجاري رقم 
  .ديسمبر ٣١تنتھي السنة المالية للشركة في  .سوق اKسھم السعودية (تداول)

  

 للشركة والشركات التابعة التالية: على القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدةتشتمل 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  شركة بوان للصناعات الخشبية ("بوان الخشبية")

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

  الشركات التابعة غير المباشرة تشمل ما يلي:
  الملكية الفعلية   
   ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ٪ ٪ الموقع 

     بوان المعدنية:

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  السعودية  تحت التصفية – والمقاو5ت البناءوشييد تللشركة بوان 

      بوان الھندسية:

  ٨٥٫٥٠  ٨٥٫٥٠  السعودية  السعودية") ـ السعودية ("يوتيك ـالشركة المتحدة للمحو5ت الكھربائية 

  ٩٠٫٠٠  -  سوريا  مستبعده -سوريا")ـ  سوريا ("يوتيك ـ  الشركة المتحدة للمحو5ت الكھربائية  

 ٤٩٫٠٠ ٤٩٫٠٠  الجزائر  الجزائر") ـ الجزائر ("يوتيك ـ الشركة المتحدة للمحو5ت الكھربائية  
  ٨٥٫٥٠  ٨٥٫٥٠  السعودية  الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكھربائية ("يو إس إس جي")

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  السعودية  شركة بوان الكھربائية المحدودة
 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  السعودية  كانيكية المحدودةلYعمال المي  شركة بوان

     

     الخشبية: بوان

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ا3مارات  ا5مارات العربية المتحدة ـمؤسسة الراية Kعمال الخشب 

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  الكويت  الكويت ـشركة الراية Kعمال الخشب 

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  السعودية  شركة إنماء للمنصات المحدودة

  -  ١٠٠٫٠٠  السعودية   لخطوط المتحدة للخدمات اللوجيستيةشركة ا
     

     بناء القابضة:

 ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  السعودية  ("بناء للخرسانة الجاھزة") شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاھزة
 ٩٣٫٢٠ ٩٣٫٢٠  السعودية  شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة ("بناء بريكاست")

 

مليPPون ]  ١٦٫٤٨يوتيPك ـPـ سPPوريا بقيمPة المجموعPPة  ت، أسPتبعد٢٠١٧سPبتمبر  ٣٠الثEثPPة أشPھر المنتھيPة فPPي  فتPرة خEPل
صPافي القيمPة حصPة الشPركة مPن الPربح وكانPت اريخ ا5ستبعاد، في تمليون ] سعودي.  ٣٫٢٣سعودي، وحققت ربح قدره 

  . على التوالي مليون ] سعودي ١٢٫٤٩ومليون ] سعودي  ١٫٦٠مبلغ سوريا ــ يوتيك  ستثمار في شركةEالدفترية ل

شPPركة الخطPPوط المتحPPدة للخPPدمات  ، اسPPتحوذت المجموعPPة علPPي٢٠١٧سPPبتمبر  ٣٠خEPPل فتPPرة الثEثPPة أشPPھر المنتھيPPة فPPي 
  مليون ] سعودي. ٨بمبلغ اللوجيستية 



  شركة بوان والشركات التابعة لھا
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  (تتمة) (غير المدققة) المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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 (تتمة) ا9نشطة -١

بشكل رئيسي في أعمال تصنيع المعادن والصلب، المنصات الخشبية،  ("شركة بوان وشركاتھا التابعة") يتمثل نشاط المجموعة
ألواح الخشب الرقPائقي، ألPواح ملبسPة بPورق الPديكور وجميPع أعمPال التجPارة والPديكورات، والمحPو5ت والمحطPات الكھربائيPة 

 مجة والمنفردة ومنتجات الخرسانة الجاھزة والخرسانية.المد
 

 السياسات المحاسبية الھامة -٢

المعتمPدة مPن قبPل  : التقPارير الماليPة٣٤الPدولي رقPم وفقPا لمعيPار المحاسPبة  المرحليPة المPوجزة الموحPدة تم إعداد القوائم المالية
: تطبيPق المعPايير ١متطلبPات المعيPار الPدولي للتقريPر المPالي رقPم ، وتم تطبيPق ("الھيئة") الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

الPذي  ١٥رقPم ل^يضاح   با3شارة. الدولية للتقرير المالي للمرة اKولى في إعداد ھذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  يوضح أثر تطبيق ھذه المعايير على القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

  

 وفقPاً  تPم إعPدادھا ٢٠١٧ سPبتمبر ٣٠أشPھر المنتھيPة فPي  والتسPعة الثEثPة تPىإن القوائم المالية المرحلية المPوجزة الموحPدة لفتر

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

  .("الھيئة")الصادرة عن  المحاسبيةللمعايير 
 

 تPىيير الدوليPة للتقريPر المPالي لفتروبناء على ذلك، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعا

 ٣١م، ٢٠١٦ينPPاير  ١م، با3ضPPافة إلPPى بيانPات فتPPرة المقارنPPة كمPا فPPي ٢٠١٧ سPبتمبر ٣٠اشPھر المنتھيPPة فPPي  والتسPPعةالثEثPة 

م كما ھو مبين في ملخPص السياسPات المحاسPبية ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  والتسعةلثEثة لفترتى او ٢٠١٦ديسمبر 
 ٢٠١٦ينPاير  ١الھامة. وعند إعداد القوائم المالية الموحدة تم إعداد قائمة المركز المالي ا5فتتاحية الموحدة للمجموعة كمPا فPي 

علPPى التعPPديEت التPPي  ١٥تطبيPPق المعPPايير الدوليPPة للتقريPPر المPPالي. ويحتPPوي ا3يضPPاح رقPPم وھPPو تPPاريخ تحPPول المجموعPPة إلPPى 
قائمPة الPربح أو الخسPارة والPدخل الشPامل لأجرتھا المجموعة لتعديل قوائمھا المالية المعPدة وفقPا للمعPايير الصPادرة عPن الھيئPة، 

وقPائمتي التغيPرات فPي حقPوق  م٢٠١٦ سPبتبمر ٣٠أشھر المنتھية في  والتسعةالثEثة  تىلفترالمرحلية الموجزة الموحدة ا$خر 
م. ونتيجPPة لتطبيPPق ٢٠١٦ سPPبتمبر ٣٠أشPPھر المنتھيPPة فPPي  التسPPعةالملكيPPة والتPPدفقات النقديPPة المرحليPPة المPPوجزة الموحPPدة لفتPPرة 

ديسPمبر  ٣١م و ٢٠١٦ينPاير  ١ي كمPا فP ةالمعايير الدولية للتقريPر المPالي فقPد تPم تعPديل كEPً مPن قائمPة المركPز المPالي الموحPد
 ٣٠أشPھر المنتھيPة فPي  والتسPعةالثEثPة  تPىل المرحليPة المPوجزة الموحPدة لفترم وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشام٢٠١٦

 أشPھر المنتھيPة التسPعةحقوق الملكية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة في والتغيرات  م. وقائمتي التدفقات النقدية٢٠١٦ سبتمبر

 م.٢٠١٦ سبتبمر ٣٠في 
  

، قائمة المركز المالي المرحلية المPوجزة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنةالدخل الشامل ا$خر إجمالي  تم عرض تسويات
ضPPمن القPPوائم الماليPPة  ٢٠١٦ديسPPمبر  ٣١وحقPPوق الملكيPPة كمPPا فPPي  ٢٠١٦ديسPPمبر  ٣١و ٢٠١٦ينPPاير  ١حPPدة كمPPا فPPي المو

  . ٢٠١٧مارس  ٣١دة للفترة المنتھية في المرحلية الموجزة الموح
  

 ر الدولية للتقرير المPاليالمتفقة مع المعاييتم إعداد ھذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة بإستخدام السياسات المحاسبية 

مPارس  ٣١منتھيPة فPي مPع تلPك الموضPحة فPي القPوائم الماليPة المرحليPة المPوجزة الموحPدة لفتPرة الثEثPة أشPھر ال ىوالتي تتماش
٢٠١٧.  

 

 استخدام التقديرات -٣

الموحدة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھPا اسPتخدام تقPديرات وافتراضPات المرحلية الموجزة يتطلب إعداد القوائم المالية 

 وائم الماليPPةالمحتملPPة كمPPا فPPي تPPاريخ القPP مطلوبPPاتتPPؤثر علPPى مبPPالغ الموجPPودات والمطلوبPPات، وا3فصPPاح عPPن الموجPPودات وال

. وبالرغم من أن ھذه التقديرات مبنيPة علPى الفترةوعلى مبالغ ا3يرادات والمصروفات خEل تلك  الموحدة ، المرحلية الموجزة

  أفضل ما توفر ل^دارة من معلومات عن اKحداث وا3جراءات الحالية، فقد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات .
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٩ 

 

  

 (تتمة) اتاستخدام التقدير  -٣

تتم مراجعة ھذه التقديرات وا5فتراضات باستمرار. يتم إظھار أثر التعديEت الناتجة عن تغير التقPديرات المحاسPبية فPى الفتPرة 

المقبلPة السنة التى حدث فيھا التغيPر والفتPرات  التى حدث فيھا التغير فقط أو على بالفترةالتى تحدث فيھا إذا كان التعديل يتعلق 

المقبلPة. إن أھPم المنPاطق التPى تخضPع للتقPدير وا5فتراضPات  والفتراتالتى حدث فيھا التغير  بالفترةأثر التعديل يتعلق إذا كان 

المرحليPة المPوجزة والتى تؤثر على السياسPات المحاسPبية المطبقPة وبالتPالى قPد تPؤثر علPى المبPالغ المدرجPة فPى القPوائم الماليPة 

  ھى كما يلى:الموحدة 

 . ا3نجاز في العقود طويلة اKجلتقدير نسبة  •

 والمعدات . والمنشآتتقدير العمر ا3نتاجي المقدر والقيمة المتبقية للممتلكات  •

 المحددة.منافع موظفين  مطلوباتا5فتراضات المستخدمة لتحديد القيمة ا5كتوارية ل •

 المستحقات والمخصصات. •
  

  السھم  ربحية -٤

لفتPرة  ] سPعودي مليPون ٥٣٫٧٨ البPالغ مPالكي الشPركةالفترة العائPدة إلPى  ربحلى تعتمد ربحية السھم اKساسية والمخفضة ع

]  مليPون ٢٣٫٢٩ومبلPغ  ] سPعودي) مليون ١٠٢٫٨٥ :٢٠١٦ سبتمبر ٣٠( ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في التسعة 

علPى  مقسPماً  ] سPعودي) ونمليP ٢١٫١١: ٢٠١٦ سPبتمبر ٣٠( ٢٠١٧ سPبتمبر ٣٠فPيسعودي لفتPرة الثEثPة أشPھر المنتھيPة 

  .لكل الفتراتسھم  مليون ٦٠الصادرة البالغ عددھا المتوسط المرجح لعدد اKسھم 
  

 الممتلكات والمنشآت والمعدات  -٥

 ٢٨٫٣٥ بشPراء ممتلكPات ومنشPآت ومعPدات بمبلPغالمجموعPة  قامPت، ٢٠١٧ سPبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في التسعة فترة خEل 

  ] سعودي). مليون ٣٣٫٣٣: ٢٠١٦ بتمبرس ٣٠] سعودي ( مليون
 

  الشھرة  -٦

 ١٦٩٫٧٧تم ا5عتPراف بشPھرة بلغPت  . السعودية -من الحصص في يوتيك  ٪٨٥٫٥استحوذت الشركة على  ، ٢٠١٠في عام 

مليPون ريPـال سPعودي عنPPد ا5سPتحواذ والتPى تمثPPل المبPالغ المدفوعPة بالزيPPادة عPن صPافي القيمPPة الدفتريPة لصPافي الموجPPودات 

مليون ريـال سعودي لتعديل صافي القيمة الدفتريPة لصPافي الموجPودات المحPددة  ٢٦٫٦٧لمستحوذ عليھا وبعد تخصيص مبلغ ا

  لقيمتھا العادلة.

كامPل حصPص ملكيPة انمPاء للمنصPات. تPم  قامت شركة بوان الخشبية والمتحدة لYخشاب با5سPتحواذ علPى ، ٢٠١٤خEل عام 

ريـال سعودي وھي تمثPل المبPالغ المدفوعPة بالزيPادة عPن صPافي القيمPة الدفتريPة لصPافي  ونملي ٠٫٣٣ھرة بمبلغ ا5عتراف بش

مليPPون ريPPـال سPPعودي لتعPPديل القيمPPة الدفتريPPة لصPPافي الموجPPودات  ٢١٫٣٥الموجPPودات المسPPتحوذ عليھPPا بعPPد تخصPPيص مبلPPغ 

والمعدات، بينمPا تPم  والمنشآتا للممتلكات مليون ريـال سعودي تم تخصيصھ ٣٫٢٩المحددة لقيمتھا العادلة والتي تتضمن مبلغ 

 مليون ريـال سعودي كموجودات غير ملموسة محددة. ١٨٫٠٦ا5عتراف بالمبلغ المتبقي بقيمة 
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١٠ 

 

  

  رأس المال -٧

إجمPالي رأس مPال ب ٢٠١٧ سPبتمبر ٣٠] سPعودي كمPا فPي  ١٠قيمPة كPل منھPا صPادرة مليPون سPھم  ٦٠يوجد لPدى الشPركة 

  حركة في رأس المال خEل فترة التقرير. أى ھناك ولم يكن. ] سعودي مليون ٦٠٠بمبلغ  مصدر
  

 قروض -٨

  المستحق إلى بنوك ١-٨

حصلت المجموعة على تسھيEت بنكية ("التسھيEت") من بنوك محلية على شكل قروض قصPيرة اKجPل ومرابحPات اسEPمية 

يEت للفائPدة بحسPب المعPد5ت التجاريPة السPائدة. ھPذه وعقود مبادلة آجلة واعتمادات مستندية وخطابات ضمان . تخضPع التسPھ

التسھيEت مضمونة بسندات Kمر وضمانات مشPتركة مPن المجموعPة. تتضPمن اتفاقيPات التسPھيEت شPروطاً تتطلPب المحافظPة 

  على نسب مالية معينة.
 

  جل9قروض  ٢-٨

علPPى أقسPPاط ربPPع سPPنوية / نصPPف تسPPدد ھPPذه القPPروض  KجPPل مPPن بنPPوك محليPPة.مجموعPPة علPPى تسPPھيEت قPPروض حصPPلت ال

تخضع القروض للفائدة بحسب النسب التجارية السائدة. ھذه القروض مضPمونة بسPندات KمPر وضPمانات مشPتركة مPن  سنوية.

  المجموعة. 
 

  صندوق التنمية الصناعية السعوديقروض  ٣-٨

نمية الصناعية السPعودي وذلPك لبنPاء حصلت بناء للخرسانة الجاھزة وبناء بريكاست على قروض طويلة اKجل من صندوق الت

والمنشPPآت وبPPرھن الممتلكPPات  ة مPPن الشPPركاءوتوسPPعة مصPPانعھما، ھPPذه القPPروض مضPPمونة بسPPندات KمPPر وضPPمانات مشPPترك

. خEPل سب مالية معينPة خEPل فتPرة القPروضتتضمن اتفاقيات القروض شروطاً تتطلب الحفاظ على ن .والمعدات المتعلقة بھما

والمعPدات والمنشPآت ، قامت بناء بريكاست بسداد كامل رصيد القرض القائم وتم إعفPاء الممتلكPات ٢٠١٦عام الربع الثاني من 

 المرھونة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي. 
 

 توزيعات ا9رباح -٩

 سعودي لكل ] ٠٫٩٠: ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠] سعودي لكل سھم ( ٠٫٦٥تم ا3عEن خEل الفترة عن توزيعات أرباح بقيمة 

 مليPPPون ] سPPPعودي)، وتPPPم دفPPPع توزيعPPPات أربPPPاح ٥٤: ٢٠١٦سPPPبتمبر  ٣٠مليPPPون ] سPPPعودي ( ٣٩بلPPPغ سPPPھم) بإجمPPPالي 

  مليون ] سعودي). ٥٣٫٩٩: ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠مليون ] سعودي ( ٣٨٫٩٥خEل الفترة بمبلغ  للمساھمين العاديين

  
  واSرتباطات  المحتملة المطلوبات   - ١٠

 ٢٧٫٧٢: ٢٠١٦ ديسPمبر ٣١( التقريPركمPا فPي تPاريخ  مليPون ] سPعودي ١٦٫٩٢رأسمالية بمبلPغ  إرتباطاتوعة لدى المجم

مليPون  ٢١٫٧٨: ٢٠١٦ ديسPمبر ٣١] سPعودي ( مليون ٢١٫٤٣عقود إيجار تشغيلي بمبلغ  وإرتباطات مليون ] سعودي)

  .] سعودي)
  

مليون ] سعودي كمPا  ٥٦٢٫٥٣عتمادات مستندية وخطابات ضمان بمبلغ محتملة ناتجة من ا مطلوباتيوجد لدى المجموعة 

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



  شركة بوان والشركات التابعة لھا
                        (شركة مساھمة سعودية)

        

  (تتمة)(غير المدققة) المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  والتسعة تى الث"ثةلفتر

 

١١ 

 

 

 

 أحداث >حقة لفترة التقرير   - ١١

  .ة الموجزة الموحدةالقوائم المالية المرحليبعد فترة التقرير تتطلب تعديل أو إفصاح منفصل في ھذه  أحداث 5 توجد أي
  

 ذات ع"قة أطرافالمعام"ت مع  - ١٢

  ذات عEقة: أطرافخEل الفترة، قامت المجموعة بإجراء المعامEت التالية مع 

 الث"ثةفترة   
  أشھر المنتھية

  سبتمبر ٣٠في 

 الثEثةفترة 
  أشھر المنتھية

  سبتمبر ٣٠في 

  التسعةفترة   
  أشھر المنتھية

  سبتمبر ٣٠في 

  التسعةفترة 
  ھر المنتھيةأش
  سبتمبر ٣٠ في

  ٢٠١٦  ٢٠١٧    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
 (بآ�ف الريا�ت السعودية)  (بآ�ف الريا�ت السعودية)  

       

 ١٨٠٫٠٩٢ ١١٤٫١٤٠  ٤٣٫٢١٨ ٣٣٫٢١٥  إيرادات 

 ٢١٫٦١٩ ٦٫٠٤٩  ٧٫٦٠٠ ١٫٢٥٦  رسوم امتياز مشتريات و

  

ذات عEقPة تتعلPق بشPكل رئيسPي بالمعPامEت أطPراف لPى ، إن اKرصPدة المسPتحقة مPن وإ٢٠١٦و ٢٠١٧ سPبتمبر ٣٠كما في 

  المذكورة أعEه.
  

 القطاعية التقارير - ١٣

  وافقت ا3دارة على القطاعات التشغيلية المتعلقة بأنشطة المجموعة التي تتوافق مع عمليات إعداد التقارير الداخلية للمجموعة.

  إن القطاعات التشغيلية للمجموعة ھي كما يلي:

  

 دني والخشبيالقطاع المع  •

 القطاع الكھربائي  •

 الخرسانةقطاع   •

 أخرى  •
  

 : لكل قطاع فيما يلي تحليل إيرادات ونتائج المجموعة وفقاً       
  

  أشھر المنتھية  التسعةفترة   
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠في 

  أشھر المنتھية في التسعةفترة   
   ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ 

    
  اSيرادات

 ربح/(خسارة)
  القطاع 

  
  داتا3يرا

  (خسارة)/ربح
  القطاع 

 (بآ�ف الريا�ت السعودية)  اسم القطاع

 ٨٧٫١٧٧ ١٫١٣١٫٠٥١ ٤٩٫٣١٠ ١٫١٢٧٫٧٢٣  القطاع المعدني والخشبي

 ٢١٫٨٧٢ ٥١٠٫٨٨٧ ٨٫٠٤٨ ٢٦٨٫٩٣٦  القطاع الكھربائي

 ١٣٫٢٧٥ ١٤٦٫٩٢٧ ١٣٫٠٤٦ ١٣٥٫٩٣٤  قطاع الخرسانة

 )٧٫٥٧٥( -  )٦٫٨٥٤( -  أخرى

 ١١٤٫٧٤٩ ١٫٧٨٨٫٨٦٥ ٦٣٫٥٥٠ ١٫٥٣٢٫٥٩٣  اSجمالي 

  

  

  
  



  شركة بوان والشركات التابعة لھا
                        (شركة مساھمة سعودية)

        

  (تتمة) (غير المدققة) المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  والتسعة تى الث"ثةلفتر
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  (تتمة) التقارير القطاعية  -١٣

  

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

  
  أشھر المنتھية  الث"ثةفترة   

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠في 
  أشھر المنتھية  الثEثةفترة   

   ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

    
  اSيرادات

ة) ربح/(خسار
  القطاع 

  
  ا3يرادات

  (خسارة)/ربح
  القطاع 

 (بآ�ف الريا�ت السعودية)  اسم القطاع

 ١٩٫١٨٨ ٣٢٥٫٩٨٧ ٢٣٫٩٥٧ ٤٠٠٫٠٣٢  القطاع المعدني والخشبي

 ٤٫٤٧٤ ١٦٥٫١٩٧ ٦٢٥ ٦٣٫٧١١  القطاع الكھربائي

 ١٫٦٤٩ ٤٣٫٨٣٤ ٤٫٩١٧ ٤٣٫١٩٩  قطاع الخرسانة

 )١٫٨٨٢( -  )٢٫١٢٢( -  أخرى

 ٢٣٫٤٢٩ ٥٣٥٫٠١٨ ٢٧٫٣٧٧ ٥٠٦٫٩٤٢  اSجمالي 

  

  : لكل قطاع موجودات ومطلوبات المجموعة وفقاً تحليل فيما يلي 
  

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  المطلوبات  الموجودات  المطلوبات  الموجودات  

 (بآ�ف الريا�ت السعودية)  
      اسم القطاع

 ٥٩٨٫٩٨٨ ٩٦٨٫٩٨٢ ٦٤٩٫٧٣٣ ١٫٠٢٩٫٣٥١  القطاع المعدني والخشبي

 ٣٠٦٫٢٣٦ ٧٣٠٫٣٤٥ ٢١٦٫٥١٥ ٦٥٠٫٨٠٣  القطاع الكھربائي

 ١٢٠٫٧٦٦ ٢٣٦٫٠٩٧ ١٣٣٫٣٤٧ ٢٥٦٫٥٦٥  قطاع الخرسانة

 ١٤٫٩١٨ ١٫٨٧٢ ١٢٫٣٩٥ ١٫٢٤٦  أخرى

 ١٫٠٤٠٫٩٠٨ ١٫٩٣٧٫٢٩٦ ١٫٠١١٫٩٩٠ ١٫٩٣٧٫٩٦٥  المجموع

  

  التطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات  - ١٤

: ٩التعPديEت بمPPا فيھPPا المعيPار الPPدولي للتقريPر المPPالي رقPPم ولمعPايير أو التفسPPيرات بكPPر لمال بيPPقتطالاختPارت المجموعPPة عPدم 

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

  عقود ا3يجار.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة بوان والشركات التابعة لھا
                        (شركة مساھمة سعودية)

        

  (تتمة)(غير المدققة) المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  والتسعة تى الث"ثةلفتر

 

١٣ 

 

  

 ير الدولية للتقرير الماليأثر تطبيق المعاي  - ١٥
   

 المرحلية الموجزة الموحدة الشامل ا6خر الربح أو الخسارة والدخلأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة  ١ .١٥

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

 

 إيضاح

 المبالغ المسجلة سابقاً 
للمعايير الصادرة  وفقاً 

  عن الھيئة

  
ر التحول إلى أث

المعايير الدولية 
  للتقرير المالي

  
 المبالغ المسجلة وفقاً 
للمعايير الدولية 
  للتقرير المالي

 السعودية)(بآ�ف الريا�ت    

 ١٫٧٨٨٫٨٦٥ - ١٫٧٨٨٫٨٦٥  إيرادات 

 )١٫٥١١٫٣٧٣( )٢٫٠٠٧( )١٫٥٠٩٫٣٦٦( أ المبيعاتتكلفة 

 ٢٧٧٫٤٩٢ )٢٫٠٠٧( ٢٧٩٫٤٩٩  إجمالي الدخل

 )٤٢٫٨٢٤( - )٤٢٫٨٢٤(  بيع وتوزيع يفمصار

 )٩٦٫٦٦٥( )٢٫٥٢٢( )٩٤٫١٤٣( جب، إداريةمصاريف 

 ٤٫٣٨٣ ٢٫٨٢٩ ١٫٥٥٤  ج إيرادات أخرى 

 والزكاة ويليةمالمصاريف التالربح قبل 
 وضريبة الدخل

 
١٤٢٫٣٨٦ )١٫٧٠٠( ١٤٤٫٠٨٦ 

 )٢٠٫٣٠٤( )٣٣٦( )١٩٫٩٦٨( ب  مصاريف تمويلية

 ١٢٢٫٠٨٢ )٢٫٠٣٦( ١٢٤٫١١٨   ة الدخلالربح قبل الزكاة وضريب

 )٧٫٣٣٣( )٥٦٦( )٦٫٧٦٧( ھـ  وضريبة الدخل الزكاة

 ١١٤٫٧٤٩ )٢٫٦٠٢( ١١٧٫٣٥١    الفترة ربح

      

      الشامل ا6خر الدخل
 الربح أوالى  يعاد تصنيفه >حقاً  قد بند

  :الخسارة
    

 )١٫٩٧٨( )١٫٩٧٨( - د  فروقات تحويل عمليات بعمEت أجنبية

 ١١٢٫٧٧١ )٤٫٥٨٠( ١١٧٫٣٥١  للفترة  الدخل الشاملإجمالي 

 

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في التسعة لفترة  الربحتسوية  ٢. ١٥

    
  إيضاح

 الربح قبل الزكاة
  وضريبة الدخل

  
  ربح الفترة

 السعودية)(بآ�ف الريا�ت    

 ١١٧٫٣٥١ ١٢٤٫١١٨   للمعايير الصادرة عن الھيئة  وفقاً  ربح الفترة المسجل

 )٢٫٠٠٧( )٢٫٠٠٧(   أ  لمطلوبات منافع موظفين المحددةتقييم ا5كتواري 

  )٢٩(  )٢٩(  ب  تكاليف ترتيبات مدينة

 )٥٦٦( -    ھـ  الفرق في عرض ضريبة الدخل

 ١١٤٫٧٤٩ ١٢٢٫٠٨٢    وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ربح الفترة المسجل

 )١٫٩٧٨(     خسارة شاملة أخرى 

 ١١٢٫٧٧١     للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقاً الدخل الشامل للفترة لي إجما
  

  

  

  

  

  

  



  شركة بوان والشركات التابعة لھا
                        (شركة مساھمة سعودية)

        

  (تتمة) (غير المدققة) المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  والتسعة تى الث"ثةلفتر

١٤ 

 

  

  

    (تتمة)أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  -١٥
  

المرحليFة المFوجزة  الشFامل ا6خFر الربح أو الخسارة والدخلأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة   تسوية ٣. ١٥

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  الث"ثةلفترة  لموحدةا

 

 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    

 ٥٣٥٫٠١٨ - ٥٣٥٫٠١٨  ت إيرادا

 )٤٦١٫٣١٩( )٦٧٤( )٤٦٠٫٦٤٥( أ المبيعاتتكلفة 

 ٧٣٫٦٩٩ )٦٧٤( ٧٤٫٣٧٣  إجمالي الدخل

 )١٣٫٣٥٣( - )١٣٫٣٥٣(  بيع وتوزيع  مصاريف

 )٢٧٫٧٥٧( )٢٫٥٧٩( )٢٥٫١٧٨( ج ب، إداريةمصاريف 

 ٩٦٤ ٢٫٦٨١ )١٫٧١٧(  ج إيرادات أخرى 

زكاة ويلية والمالربح قبل المصاريف الت
 وضريبة الدخل

 
٣٣٫٥٥٣ )٥٧٢( ٣٤٫١٢٥ 

 )٧٫٨٤٣( )٩٣( )٧٫٧٥٠( ب  مصاريف تمويلية

 ٢٥٫٧١٠ )٦٦٥( ٢٦٫٣٧٥   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

  )٢٫٢٨١( )١١٣( )٢٫١٦٨( ھـ  وضريبة الدخل الزكاة

 ٢٣٫٤٢٩ )٧٧٨( ٢٤٫٢٠٧    الفترة ربح
      

      ا9خر لشاملاالدحل 
ً  يعاد تصنيفه قد بند الربح أو الى  >حقا

  :الخسارة
    

 ٤٦٧ ٤٦٧ � د  فروقات تحويل عمليات بعمEت أجنبية

 ٢٣٫٨٩٦ )٣١١( ٢٤٫٢٠٧  للفترة  الدخل الشاملإجمالي 

 

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  الث"ثةلربح لفترة اتسوية  ٤. ١٥

    
  إيضاح

 الربح قبل الزكاة
  وضريبة الدخل

  
  ربح الفترة

 السعودية)(بآ�ف الريا�ت    

 ٢٤٫٢٠٧ ٢٦٫٣٧٥   للمعايير الصادرة عن الھيئة وفقاً  ربح الفترة المسجل

 )٦٧٤( )٦٧٤(  أ  المحددة منافع موظفينلمطلوبات تقييم ا5كتواري 

 ٩ ٩  ب  تكاليف ترتيبات مدينة

 )١١٣( -   ھـ  الفرق في عرض ضريبة الدخل

 ٢٣٫٤٢٩ ٢٥٫٧١٠    للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقاً  ربح الفترة المسجل

 ٤٦٧      خراK شاملالدخل ال

 ٢٣٫٨٩٦     للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقاً للفترة  الدخل الشاملإجمالي 

  

  

  



  شركة بوان والشركات التابعة لھا
                        (شركة مساھمة سعودية)

        

  (تتمة)(غير المدققة) المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  والتسعة تى الث"ثةلفتر

 

١٥ 

 

  

    (تتمة)أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  -١٥ 
  

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠تسوية حقوق الملكية كما في  ٥. ١٥

  
    إيضاح

 سبتمبر ٣٠كما في 
٢٠١٦  

 السعودية) (بآ�ف الريا�ت      

 ٩٠٤٫٤٤٩    للمعايير الصادرة عن الھيئة وفقاً  إجمالي حقوق الملكية

     

 )٦٫٢٨٣(  أ     المحددة منافع موظفينلمطلوبات تقييم ا5كتواري 

 )٢٣٦(  ب    تكاليف ترتيبات مدينة

 )٦٫٥١٩(    على حقوق الملكية تإجمالي التعدي"


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

  

  

  

أشFھر التسFعة ة المرحليFة المFوجزة الموحFدة لفتFرة المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة التدفقات النقديF تطبيقأثر  ٦. ١٥

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في 

 

 إيضاح

المبالغ المسجلة 
 ً للمعايير  وفقاً  سابقا

  الصادرة عن الھيئة

  
  

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
  للتقرير المالي

  
  

 المبالغ المسجلة وفقاً 
للمعايير الدولية 
  للتقرير المالي

 السعودية)�ت (بآ�ف الريا   

 ١٧٫٩٧٤ )١٫٨٠٠( ١٩٫٧٧٤ و التدفقات النقدية من اKنشطة التشغيلية 

 )٣١٫٥١٨( -  )٣١٫٥١٨(  اKنشطة ا3ستثمارية   منالتدفقات النقدية 

  ٣٦٫٥١٥  ١٫٨٠٠  ٣٤٫٧١٥  و  التدفقات النقدية من اKنشطة التمويلية   

      

 ٢٢٫٩٧١ -  ٢٢٫٩٧١   كمهصافي الزيادة في النقد وما في ح

      

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

 ٩٦٫٩٤٢ - ٩٦٫٩٤٢  نقد وما في حكمه في نھاية الفترة 
  

  

  

  

  

   
   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شركة بوان والشركات التابعة لھا
                        (شركة مساھمة سعودية)

        

  (تتمة) (غير المدققة) المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  والتسعة تى الث"ثةلفتر

١٦ 

 

  
 (تتمة) أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  -١٥

     

    إيضاحات حول التسويات ٧. ١٥

  
المحددة ھي عبارة عن مطلوبات منافع لما بعد الخدمة، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي  منافع الموظفينبات إن مطلو         .أ 

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

 ٢و] سعودي  ألف ٦٧٤، ونقص في الربح بقيمة ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠مليون ] سعودي كما في  ٦٫٢٨بمبلغ 

 .على التوالي ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  والتسعةمليون ] سعودي لفترة الثEثة 

 

: اKدوات ٣٩لتتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم  مصاريف تمويليةإعادة تصنيف تكاليف الترتيبات المدينة إلى  .ب 

وقد تم إطفاء  .والقياس، وإعادة قياس تكاليف الترتيبات المدينة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي المالية: ا5عتراف

]  ألف ٢٣٦ونتج عن ھذا التغيير نقص في حقوق الملكية بمبلغ . ابقا على أساس القسط الثابتھذا الرصيد س

ألف  ٢٩بمبلغ  في الربح نقصو سعودي ] آ5ف ٩في الربح بمبلغ وزيادة  ،٢٠١٦سبتمبر  ٣٠سعودي كما في 

 على التوالي.  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھروالتسعة الثEثة  تيلفتر] سعودي 

  

إعادة تصنيف المصاريف التي تم تسويتھا مقابل ا3يرادات اKخرى إلى مصاريف إدارية لتتوافق مع قواعد المقاصة  .ج 

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

 

ا3فصاح عن حركة احتياطي ترجمة العمEت اKجنبية كجزء من الدخل الشامل ا$خر وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة     .د 

 : عرض  القوائم المالية.١الدولي رقم 

  

  يطرة.كجزء من حصص الملكية غير المس إعادة تصنيف ضريبة الدخل التي تم إدراجھا سابقاً    ھـ. 

  

و.  إعادة تصنيف مكافأة أعضاء مجلس ا3دارة المدفوعة من اKنشطة التمويلية إلى اKنشطة التشغيلية وفقاً لمتطلبات معيار   

 : قائمة التدفقات النقدية. ٧المحاسبة الدولي رقم 

  
 إيرادات أخرى   -١٦

مليPون ]  ٣٫٥٣مبيعPات خPردة بمبلPغ مPن اسPي بشPكل أس ٢٠١٧سPبتمبر  ٣٠تتضمن ا3يرادات اKخرى للفتPرة المنتھيPة فPي 

 ممتلكPات ومنشPآت ومعPدات)، وربPح إسPتبعاد ١مليون ] سعودي (إيضPاح  ٣٫٢٣وربح إستبعاد شركة تابعة بمبلغ  ،سعودي

  .  مليون ] سعودي) ١٫٨٦بشكل أساسي مبيعات خردة بمبلغ  تتضمن: ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠( مليون ] سعودي ١٫٢٠بمبلغ 

  
 اعتماد القوائم المالية  -١٧

   .م٢٠١٧ نوفمبر ٢ تم اعتماد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة بتاريخ
 


