
















 شركة كیمائیات المیثانول
  (شركة مساھمة سعودیة) 

  )غیر مراجعةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة (
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  (بالریال السعودي)

  المخزون
ة  .یظھر المخزون على أساس التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل تحدد تكلفة المخزون بصفة رئیسیة على أساس طریق

المتوسط المرجح وتتضمن المصاریف المتكبدة في الحصول على المخزون أو تكالیف اإلنتاج المتكبدة لتحویلھ إلى حالتھ وجلبھ إلى 
اج واألعمال تحت التنفیذ تتضمن التكلفة حصة مناسبة من مصار ،في حالة المخزون المصنع  .مكانھ الحالي والمصاریف یف اإلنت

ة،  ناقصاً  .على أساس طاقة التشغیل العادیة العامة ال العادی یاق األعم ي س در ف ع المق ارة عن سعر البی القیمة المحققة الصافیة عب
  .تكالیف اإلكمال المقدرة ومصاریف البیع 

  
  الذمم المدینة

د  تم عمل مخصص لل خصم المخصصات. تظھر الذمم المدینة بالصافي بع ة التحصیل ی د اإلدارة أن عملی دما تعتق ة عن ذمم المدین
  .مشكوك فیھا 

  
  موجودات غیر ملموسة

ة  ط األنابیب المملوكة ألطراف آخرینخطو استخدامیتم إظھار القیمة المقدرة لحق  ام والمنتجات التام واد الخ ل الم والمستخدمة لنق
  المقدرة للمنافع المستقبلیة لھا .غیر ملموسة ویتم إطفاؤھا على مدى الفترة  الصنع كموجودات

  
  ستھالكوالمعدات / اال المصنعالممتلكات، 
راكم .تناقصاً اإلس والمعدات بالتكلفة المصنع ،جمیع الممتلكات یتم تسجیل ى الصیانة واإلصالح  ھالك المت ر المصروفات عل تعتب

ة مصروفات إداریة بینما ترسمل المصروفات على التحسینات  ار اإلنتاجی دى األعم ى م ت عل درةوتستھلك بطریقة القسط الثاب  المق
ود  للموجودات. تطفأ التحسینات على العقارات المستأجرة بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة للموجودات أو فترة عق

  اإلیجار، أیھما أقصر.
  

  األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة الرئیسیة كما یلي:
  

  السنوات       
  ٣٣٫٣٣       المباني

  ٥       التحسینات على األراضي المستأجرة
  ٢٠-١٠       المصنع ، المعدات وقطع الغیار الرأسمالیة

  ٤       السیارات
  ١٠-٧       األثاث ، التركیبات ومعدات المكتب

  ٨-٤       أجھزة حاسب آلي وبرمجیات
ة شطبت وائم المالی ن الق ة م تبعدة وإستھالكاتھا المتراكم ة تكلفة الموجودات المس اتج  األولی ل الن ى ، ویحم ان أم خسارة عل اً ك ربح

  في وقت اإلستبعاد. األولیة قائمة الدخل
  

  في الموجودات  اإلنخفاض
ن  الموجوداتمراجعة لتحدید عن ما إذا كان ھنالك أي مؤشر یدل على أن ھذه البتاریخ كل قائمة مركز مالي ب اإلدارةتقوم  تعاني م

ة  دى قیم د م ك الموجودات لتحدی ة لالسترداد لتل ة القابل دیر القیم خسارة انخفاض في قیمتھا. وفي حالــة وجـود ذلك المؤشر، یتم تق
ة خسارة اإلنخفاض . وفي حالـة عدم القدرة على تقدیر القیمة القابل ة القابل وم الشركة بتقدیرالقیم ة لالسترداد ألحد الموجودات ،  تق

  لإلسترداد لوحدة تولید النقد التي ینتمي لھا ذلك األصل.
  

ة لألصل   أو (إذا تم تقدیر القیمة القابلة لإلسترداد لألصل (أو وحدة تولید النقد) بأقل من قیمتھا الدفتریة ، یتم تخفیض القیمة الدفتری
ة األصل وحدة تولی ي قیم اض ف د النقد) التي ینتمي إلیھا األصل لتساوي قیمتھا المقدرة لإلسترداد وتقید الخسارة الناتجة عن اإلنخف

  في الحال.  األولیة كمصروف في قائمة الدخل
  

ة زداد عن القیم ة  عند عكس الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض ، فإن القیمة األساسیة لألصل (وحدة تولید النقد) سوف ت درة القابل المق
اض  لإلسترداد) على أن ال تتعدى ھذه القیمة بعد الزیادة قیمة األصل األساسیة المحددة. في حالة لم یكن ھنالك خسارة نتیجة لإلنخف

  .األولیة في األصل (أو وحدة تولید النقد) في  السنوات السابقة ، یتم إثبات عكس خسارة اإلنخفاض كإیراد في قائمة الدخل
  

٨  



 شركة كیمائیات المیثانول
  (شركة مساھمة سعودیة) 

  )غیر مراجعةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة (
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  (بالریال السعودي)
  

  رسوم تسھیالت 
عودي   ناعیة الس ة الص ندوق التنمی ھیالت ص دوى تس ة ج وم دراس ھیالت رس وم التس ل رس دوى  .تمث ة ج وم دراس اء رس تم إطف ی

 .الفترةالمرابحة وإعادة الھیكلة على مدى فترة التسھیالت ویتم تسجیلھا بالصافي بعد طرح المطلوبات المستحقة في نھایة 
  

  مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
ة ــمخصص مكاف ابـحتسإیتم  ة العربی ـالسعأة نھایة الخدمة وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملك غ مستحـ ل مبل ى ـودیة ویمث د عل ق یقی

ي حجارھذه المكافأة على أساس القیمة ال حتسابإ، ویتم األولیة  قائمة الدخل ي یستحقھا الموظف ف ھ ـالة تركـیة للمزایا المقررة الت
  .األولیة العمل في تاریخ قائمة المركز المالي

  
 صدار األسھمإاإلحتیاطي النظامي / عالوة 

من  %١٠ویل ـة تحـــ،على الشرك ةــاسي للشركــام األســــــمتطلبات نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظتمشیا مع 
دفوع ، ویح  %٥٠الدخل السنوى لالحتیاطي النظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي  صــافي ال الم ـمن رأس الم ة ــ ة العمومی ق للجمعی

  على المساھمین. یاطي غیر متاح للتوزیععند بلوغھ الحد المطلوب. ھذا اإلحتحتیاطي اإلھذا  التوقف عن تكوین
ادة على القیمة اإلسمیة ــلایر سعودي والتي تمثل القیمة اإلضافیة المحصلة زی ٧٢٫٨٥٠٫٠٧١أضیفت عالوة إصدار األسھم البالغة 

  .حتیاطي النظامياإل، بالصافي بعد حسم مصروفات الطرح، إلى  المصدرة لألسھم
  

  مشاریع تحت التنفیذ
دات  راء اآلالت والمع یید وش ة بالتش روفات ذات العالق ل المص ال ، وك واد ، العم ة الم ذ تكلف ت التنفی اریع تح من مش ة تتض الالزم

  لتوسعة مصنع الشركة.
م تح ـت ة للمـ ـتلكمویل التكلف ـات ، المصنع والمعـــ ذلك المش، دات ــ دء التشغیل التجاري ل د ب ـوتستھلك عن ة ــ روع بإستخدام طریق

تقبلیة ،  ادیة.ــــالثابت على مدى الفترة المقدرة األقل للمنفعة اإلقتص القسط السنوي  افع مس ى من ؤدي إل ي ال ت الیف المشروع الت تك
  عند حدوثھا. قائمة الدخل االولیةیتم شطبھا من 

  
  المبیعات

رة  ل الشركة خالل الفت ن قب وردة م ـاعة الم تحقة للبضــــ ـوترة والمس ة المفــ ـات القیم ل المبیعـ ـل تمث م ، وتسجـ د حس بالصافي بع
ى ــالخصم التج اري وخصم الكمیة. ویتم اإلعتراف بالمبیعـــات عند إنتقـــال المخاطــــر والمنافع الھامة المتعلقة بملكیة البضاعة إل

  تكون قیمة المبیعات قابلة للقیاس بشكل موثوق ویكون ذلك عادة عند تسلیمھا للعمیل.  المشتري بحیث
  

  العمالت األجنبیة
ـتسجل المع العمالت األجنبیـ تم ب ي ت ـامالت الت امالتـ ت حدوث المع ائدة وق ل الس عار التحوی اللایر السعودي حسب أس اد . ة ب ویع

ات ودات والمطلوب دة الموج ل أرص ة تحوی ة  ذات الطبیع اریخ قائم ائدة بت ل الس عار التحوی ة بأس العمالت األجنبی جلة ب ة المس النقدی
  المركز المالي. 

  تدرج كافة فروقات التحویل في قائمة الدخل األولیة.
  

  المصروفات
لیم البض صروفاتم یارات تس ـالبیع والتوزیع ھي تلك التي تتعلق على وجھ التحدید بموظفي المبیعات والتخزین وس باإلضافة اعة ـ

اء المصإإلى مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. وب ة وإطف اء المالی ة روفاتستثناء األعب ة  المؤجل  اتـالمصروف، تصنف كاف
  عمومیة وإداریة. كمصروفاترى ــاألخ

  
  الزكاة
  مخصص للزكاة وفقاً لألنظمة الزكویة السعودیة ویحمل على قائمة الدخل األولیة. یحسب

ین ككل. قدر للفترةالزكاة الممخصص على  اً الزكاة في القوائم المالیة األولیة بناءمخصص حتساب إتم  اة مخصص الفروقات ب الزك
في  تتم تسویتھعلى الحسابات التفصیلیة للوعاء الزكوي للسنة  اً للفترة بناءالمحسوب خالل الفترات األولیة ومخصص الزكاة الفعلي 

  .الفترةنھایة 
٩  

  



 
  المیثانولشركة كیمائیات 

  (شركة مساھمة سعودیة) 
  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة (غیر مراجعة)

  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
  (بالریال السعودي)

  
  (خسارة) / ربحیة السھم

ط  ى المتوس رة عل ربح للفت ارة / ال افي الخس یم ص ربح بتقس افي ال ن ص ھم م ة الس ارة) / ربحی ب (خس ھم تحتس دد األس رجح لع الم
  .  ائمة خالل الفترةـــالق

ل  اب التموی ل أتع د تنزی ات بع ن العملی تحتسب ربحیة (خسارة ) السھم من العملیات الرئیسیة المستمرة بتقسیم الربح /( الخسارة) م
  والزكاة للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة .

ة الربح / یتم إحتساب ربحیة السھم من العملیات األخرى بتقسیم صافي  دد األسھم القائم الخسارة األخرى على المتوسط المرجح لع
  خالل الفترة .

  
  التقاریر القطاعیة

ا یسمى (بالقطاعات حسب األ دیم الخدمات وھي م اج أو تق نشطة)، أو یمثل القطاع وحدة قابلة للتحدید في الشركة التي تقوم باإلنت
ة)،  اطق الجغرافی ا یسمى (بالقطاعات حسب المن ة اقتصادیة محددة وھي م تلك التي تقوم باإلنتاج أو تقدیم الخدمات في نطاق بیئ

اطات ــرى. وتعتبر اإلدارة جمیع نشـــر ومنافع القطاعات األخــھ المختلفة عن مخاطــاع مخاطره ومنافعـــــل قطـعلى أن یكون لك
  ، ولذلك یتم إصدار التقاریر المالیة للقطاع الجغرافي فقط. اع تشغیلي واحدــالشركة كقط

  
  القیم العادلة

ى أسـیتم تقدیر القیمة العادلة للبنود التي تشتم ـل على عمولة عل ة المخصومة بـ دفقات النقدی ـأسع استخداماس الت ود ـار العمولـ ة للبن
  شابھة.تذات الشروط وخصائص المخاطر الم

  
  التغیر في السیاسات المحاسبیة ١ – ٢

ار  ع الغی ت قط زات . كان مالیة والمحف ار الرأس ع الغی ق بقط ا یتعل بیة فیم ة المحاس ر السیاس ة بتغیی رة الحالی ي الفت ركة ف ت الش قام
تموالمحفزات في السابق  ة ی رة الحالی ن الفت داءاً م د صرفھا. إبت دات عن ات ، مصنع ومع ى ممتلك ت إل ي المخزون وحول  تضمن ف

تم إستھالك قطع  دئیاً ، وی ا مب راف بھ دات واإلعت ات ، المصنع والمع تصنیف قطع الغیار الرأسمایة والمحفزات كجزء من الممتلك
ى  الرأسمالیةالغیار  على مدى األعمار اإلنتاجیة لألصول التى تنتمي إلیھا ، كما یتم إستھالك المحفزات عند صرفھا لإلستھالك عل

تبقاة تم تطبیق ھذه السیاسة المحاسبیة التى تم تغییرھا بأثر رجعي وذلك بإعادة  اً .شھر ١٨إلى  ١٢مدى فترة  تصنیف األرباح المس
رة  ابقة  اإلفتتاحیة، الممتلكات ، المصنع والمعدات ، المخزون وخسارة الفت غ الس ون لایر سعودي و  ١٫٨٦بمبل ون  ٢٥٫٧٢ملی ملی

والي . ملیون لایر سعودي ٠٫١٣٧ و ملیون لایر سعودي ، )٢٧٫٧٢( لایر سعودي ى الت ادة تصنیف ر عل م إع د ت الي فق صید وبالت
غ  ة بمبل رة الحالی ون لایر سعودي ،  ٢٫٤١األرباح المستبقاة اإلفتتاحي ، الممتلكات ، المصنع والمعدات والمخزون للفت  ٢٢٫٨١ملی

  ) ملیون لایر سعودي على التوالي .٢٥٫٢٢ملیون لایر سعودي ، و (
ي حال غ وف ى بمبل دات أعل ات، المصنع والمع تكون الممتلك بیة ، س ة المحاس ي السیاس ر ف ك تغیی ن ھنال م یك ون لایر  ٠٫١٥١ة ل ملی

   سعودي ، ویكون الربح والخسارة أعلى بنفس المبلغ .
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  شركة كیمائیات المیثانول
  (شركة مساھمة سعودیة) 

  (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  (بالریال السعودي)

  
 قروض قصیر األجل - ٣

روض قصیرة األجل لتمویل  تسھیالت بنكیةعلي الشركة  حصلت ة الق رأس المال العامل من قبل بنوك محلیة. ویتم احتساب عمول
  .سندات ألمرمضمونة بموجب القروض قصیرة األجل إن باألسعار التجاریة. 

  
  ألجلقروض  - ٤

  مما یلي : ألجلتتألف القروض 
  

٢٠١٦مارس  ٣١  ٢٠١٥مارس  ٣١    

 ٣٢٢٫٢٤٥٫٠٠٠  ٢٥٢٫٦٨٥٫٠٠٠ )١تسھیالت مرابحة المشروع (

 ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠  )١مرابحة رأس المال العامل (تسھیالت 

 ٣٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠ )٢صندوق التنمیة الصناعیة السعودي(قرض 

)٨٦٨٫٢٤٢٫١٣(  ناقصاً: الرسوم المؤجلة غیر المطفأة   )٣٦٤٫٧٠٤٫١٨(  

  ١٣٢٫٤٤٢٫٦٩٩   ٦٣٦٫٥٤٠٫٣٧٦  

  
  وموضحة في قائمة المركز المالي كما یلي:

  

٢٠١٦مارس  ٣١  ٢٠١٥مارس  ٣١    

 ٢٢٢٫٩٧٦٫٥٠٤  ١٩٫٥٣٨٫٥٠٥ الجـزء المـتداول من القروض ألجل

 ٥٤٠٫٥٦٤٫١٣٢  ٦٧٩٫٩٠٣٫٦٢٧  قروض طویلة األجل

 ٧٦٣٫٥٤٠٫٦٣٦  ٦٩٩٫٤٤٢٫١٣٢ اإلجمالي

  
ي دیسمبر ) أ١( ل مرابحة م٢٠٠٧برمت الشركة ف اق تموی ع  اتف وك، وھ مجموعةم ن البن ك ي م ة المصرفیة، بن المؤسسة العربی

ك السعودي البریطاني  الریاض، مجموعة سامبا المالیة، ي التجاري والبن ك األھل دي، البن م البنك السعودي الھولن یھم اس ق عل (یطل
وفیر ة") لت ھیل المرابح ي تس اركون ف ھیالت  "المش ة تس ة بقیم عودي ل ٩٤٠مرابح ون لایر س روعملی ة  لمش ل ومرابح ادة تموی إع

ة  ة بقیم ھیالت مرابح ة  ٣٧٫٥تس ي للمرابح ل الفرع ل والتموی ال العام ل رأس الم ة لتموی ھیالت مرابح عودي، وتس ون لایر س ملی
د استالم  ٥٢٥ون لایر سعودي.وقد تم سداد قرض تسھیل مرابحة المشروع البالغ ملی١٥٠االحتیاطیة بقیمة  ملیون لایر سعودي عن

 قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي.
وك، وھ أبرمت الشركةم ٢٠٠٩في أكتوبر ن البن ع مجموعة م ة المشروع م ة ي: اتفاقیة تمویل مرابحة فائض تكلف المؤسسة العربی

اض ك الری اني المصرفیة، بن ك السعودي البریط ي التجاري والبن ك األھل دي، البن ك السعودي الھولن ة، البن امبا المالی ، مجموعة س
ةلتغطیة الزیادة في تكالیف المشروع (یطلق علیھم اسم "المشاركون في تسھیل المرابحة وفیر تسھیل مرابحة لتغطی ي") لت  الزیادة ف

ملیون لایر سعودي لتمویل مشاریع التوسعة الجاریة. وفقًا لالتفاقیة، یتم تسدید المبالغ المسحوبة بموجب  ٣٢٦تكلفة المشروع بقیمة 
  .م٢٠١١نوفمبر  ١٨أي في  بدء استخدام القرضھذا التسھیل بعد عامین من تاریخ 

 
اض، م من البنوك، وھ عادة تمویل مع مجموعةإم، قامت الشركة باتفاقیة ٢٠١١یونیو  ٥في  ك الری : البنك السعودي البریطاني، بن

ي تسھیل المرابحة") إل ن (مجموعة سامبا المالیة (یطلق علیھم جمیعاً اسم "المشاركون ف ل م ل ك ادة تموی ائم من ١ع ) الرصید الق
ة  ة المشروع واتفاقی لتسھیل مرابح غ  تموی ل بمبل ال العام اریخ ٥٠٦رأس الم ون لایر سعودي بت مبر  ٢٦ ملی ) ٢(وم، ٢٠٠٧دیس

  م.٢٠٠٩أكتوبر  ٢٧ملیون لایر سعودي بتاریخ  ٣٢٦بمبلغ  تغطیة الزیادة في تكلفة المشروعتفاقیة ا
  
  
  
  
  

١١  
  



  شركة كیمائیات المیثانول
  (شركة مساھمة سعودیة) 

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة (غیر مراجعة)
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر النتھیة في 

  (بالریال السعودي)

  
ة ٢٠١١یونیو  ٥طبقاً التفاقیة تسھیل المرابحة بتاریخ  ون  ٦٨٢م فان اتفاقیة مرابحة المشروع البالغ ون لایر سعودي سوف تك ملی

بة لتسھیل مرابحة رأس ٢٠١٧م حتى دیسمبر ٢٠١١من یولیو  ءً امستحقة السداد على أربعة عشر قسطاً نصف سنوي ابتد م. بالنس
ھ سوف  ١٥٠المال العامل البالغ  دیملیون لایر سعودي فإن ى عشرة أقساط نصف سنویة ابت ایر اكون مستحق السداد عل ن  ین ًء م

دة لتسھیالت مرابحة  م.٢٠١٧م حتى دیسمبر ٢٠١٣ مشروع. التسھیالت مضمونة دخلت الشركة  في إتفاقیة مقایضة أسعار الفائ
ذكورة أعاله. تسجل األقساط المستحقة خالل  ل التسھیالت الم رة بسندات ألمر. على الشركة التقید ببعض الشروط الخاصة بك فت

دة ام  واح الل ع ة.  خ ات متداول الي كمطلوب ز الم ة المرك اریخ قائم ن ت ة ٢٠١٥م ادة جدول وك إع ع البن ن جمی ركة م ت الش م طلب
وك ملیون لایر سعودي.  ٣٢٧٬٦٨٥ریة المتبقیة بمبلغ القروض التجا ة من مجموعة البن ادة الجدول د بإع ى تأكی حصلت الشركة عل

م . سوف تبدأ الدفعیات المعاد ٢٠١٦م و٢٠١٥ملیون لایر سعودي والتى تستحق في  ١٣٧٬٧٥٦الحالیة إلعادة جدولة أقساط بمبلغ 
  م .٢٠٢٢یسمبر م والقسط األخیر في د٢٠١٨یونیو  ٢٨جدولتھا من 

  
اً ٢٠١١مایو  ١٥) توصلت الشركة في ٢( م إلتفاقیة مع صندوق التنمیة الصناعیة السعودي إلعادة ھیكلة الرصید المدین القائم. وفق

قسط. تم سداد القسط األول في ینایر  ١٥لایر سعودي سوف تسدد على  ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠لإلتفاقیة، فإن الدیون المعاد ھیكلتھا بلغت 
  م. ٢٠١٨ستحق القسط االخیر في أكتوبرم وی٢٠١٢

ي ام  ف ة ٢٠١٥ع ھا البالغ ة قروض ادة جدول عودي بإع ناعیة الس ة الص ندوق التنمی ب لص ركة بطل دمت الش ون لایر  ٣٨٥م تق ملی
ة ٢٠١٦فبرایر  ٤سعودي، وفي  ة األقساط البالغ ادة جدول م حصلت الشركة على تأكید من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي بإع

ي  ١٨٠ تحقة ف ون لایر سعودي والمس ي ٢٠١٦م و ٢٠١٥ملی دولتھا ف ادة ج داد المع ة الس دأ عملی ایر  ١٣م . تب والقسط م ٢٠١٧ین
  م.٢٠٢٠األخیر یستحق في 

  
 الزكاة - ٥

  
م من ٢٠١٠دیسمبر  ٣١م و٢٠٠٩دیسمبر  ٣١م ، حصلت الشركة على الربط النھائي للسنوات المنتھیة في ٢٠١٤خالل العام   )أ

ملیون لایر فیما یتعلق بالزكاة المدفوعة عن السنوات  ٤٫٨مصلحة الزكاة والدخل. وفقا للربط ، فمن حق الشركة استرداد مبلغ 
  م . ٢٠١٠م و ٢٠٠٩

 مما یلي: مارس ٣١المنتھـیة في  الفترةعن  ةالمحمل تتكون الزكاة  )ب
 

٢٠١٦مارس  ٣١  ٢٠١٥مارس  ٣١    

)٧٥٠٫٠٠٠( الحالیة الفترةالمحمل عن    )٧٥٠٫٠٠٠(  
)٧٥٠٫٠٠٠( صافي مخصص الفترة   )٧٥٠٫٠٠٠(  

 
 ج)  مخصص الزكاة

  مارس فیما یلي : ٣١تتمثل حركة مخصص الزكاة للفترة المنتھیة في 
  

٢٠١٦مارس  ٣١  ٢٠١٥مارس  ٣١    

    
)٤٫٤٨٠٫٦٢٥( الفترةبدایة  علىالرصید    )٢٫٨٠٠٫٠٠٠(  

 ٧٥٠٫٠٠٠  ٧٥٠٫٠٠٠ صافي مخصص الفترة
 -  - الفترةخالل المسدد 

)٣٫٧٣٠٫٦٢٥( المستلم في نھایة الفترة   )٢٫٠٥٠٫٠٠٠(  
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  شركة كیمائیات المیثانول
  (شركة مساھمة سعودیة) 

  المالیة األولیة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم 
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر النتھیة في 

  (بالریال السعودي)

  
  خسارة السھم  - ٦

  للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة. الخسارةتقسیم صافي بخسارة السھم  حتسابإیتم 
  التشغیل على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة. خسارةخسارة السھم من العملیات الرئیسیة المستمرة بتقسیم  حتسابإتم ی

ـاألخرى ناقصاً المصروفات األخ الخسارةریق تقسیم ـــالسھم من العملیات األخرى عن ط خسارة ابـــحتسإیتم  ى ـ رة عل رى للفت
  المرجح لعدد األسھم القائمة. المتوسط

  
  المعلومات القطاعیة - ٧

  أعمال الشركة كقطاع تشغیلي واحد فیما یتعلق بتقییم األداء وتوزیع الموارد.أنشطة وجمیع  أن إدارة الشركة ترى
طــیتم إصدار التقعلیھ  ة كقطاع تشغیلي واحدــالشرك أنشطـةعتبار اإلدارة لجمیع ونظراً إل ر .اریر المالیة للقطاع الجغرافي فق  تعتب
ن ــــملیون ری ١٠٥ بما یساوي ٠/٠ ٦٤حوالي  رة م ایر ١ال سعودي من مبیعات الشركة للفت ى ٢٠١٦ ین ارس ٣١م إل م ٢٠١٦ م

  ملیون لایر سعودي). ١٤٧بما یساوي  ٠/ ٠ ٦٣م: ٢٠١٥( من خالل عملیات التصدیرتمت 
  

  نتائج األعمال عن الفترة األولیة - ٨
ة جمیع التسویات الالزمة على القوائم المالیة األولیة لكي تظھر بعدل  بعملقامت إدارة الشركة  واحي الجوھری ة ومن جمیع الن لقائم

  .األولیة  المركز المالي للشركة ونتائج أعمالھا
  إن نتائج أعمال الفترة األولیة قد ال تمثل مؤشراً دقیقاً لنتائج أعمال الشركة ككل.

  
  أرقام المقارنة - ٩

  مع عرض الفترة الحالیة .  لتتالءمعض أرقام المقارنة تم إعادة تبویب ب
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