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معلومات عامة-١

بإنتاج سائل الفورمالدھید والیوریافرمالدھید أو خلیط )أو "كیمانول"ائیات المیثانول ("الشركة"شركة كیمتعمل

، محسنات الخرسانة، ھكسامین، راتنجات فینول فورمالدھیدراتنجات الفورمالدھیدمنھما یارافورمالدھید، 

ثاني مثایل أمین، أول مثایل أمین، ثالث أول، مثایل أمین، ثاني مثایل فورمامید، أول أكسید الكربون،،المیثانول

ثاني مثایل الكربون، بنتا أریثریتول، فورمات الصودیوم أسیتالدھید.

رقمسجل تجاري بموجبمسجلة في المملكة العربیة السعودیة وتعمل ھي شركة مساھمة سعودیةإن الشركة 

إن القوائم المالیة .)٢٠٠٨ینایر٩(ھـ١٤٢٨ذو الحجة ٣٠تاریخ بصادر في مدینة الدمام٢٠٥٠٠٥٧٨٢٨

٢٠٥٥٠٠١٨٧٠الدمام بموجب سجل تجاري مدینة في المرفقة تشمل حسابات الشركة وفرعھا المسجلاألولیة

، الجبیل ٢١٠١العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب إن .)١٩٨٩أغسطس١ھـ (١٤٠٩و الحجة ذ٢٨تاریخ ب

، المملكة العربیة السعودیة.٣١٩٥١

.٢٠١٦یولیو ٢٧بتاریخالشركة إدارةمجلس المرفقة من قبلاألولیة القوائم المالیة إصدار تم اعتماد 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

تم إدراجھا أدناه. تم تطبیق ھذه السیاسات األولیة القوائم المالیة ھذهفي إعدادالمطبقةالسیاسات المحاسبیة أھم

المعروضة، مالم یذكر غیر ذلك.الفتراتجمیعبشكل منتظم على

أسس اإلعداد١-٢

للمعیار اً االستحقاق المحاسبي، وطبقوفقاً لمبدأوعلى أساس التكلفة التاریخیة المرفقةاألولیة أعدت القوائم المالیة

لسیاسات أھم اتتوافق لصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.التقاریر المالیة األولیة لالمحاسبي 

المالیة القوائمفي المحاسبیة التي طبقتھا الشركة في إعداد قوائمھا المالیة األولیة مع تلك السیاسات الموضحة 

.٢٠١٥لسنةللشركة جعةالمراالسنویة 

لصادر ألولیة التقاریر المالیة اللمعیار المحاسبي لاً طبقوالستة أشھر لفترتي الثالثة تم إعداد القوائم المالیة األولیة 

جزء ال ككل فترة مالیة، على أساس الفترات المتكاملة، والتي تظھر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

االعتراف باإلیرادات، األرباح، المصاریف والخسائر للفترة خالل الفترة. یتجزأ من السنة المالیة. بناًء علیھ، تم 

تسویات التي تتكون بشكل رئیسي من المستحقات االعتیادیة التشمل القوائم المالیة األولیة المرفقة على جمیع

.لةالكي تظھر قائمة المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدیة بعدالمتكررة التي رأت إدارة الشركة أھمیتھا 

عن النتائج حقیقیاً قد ال تمثل مؤشراً ٢٠١٦یونیو ٣٠في تینالستة أشھر المنتھیوتي الثالثةفترإن نتائج أعمال 

یضاحات حولھا مع القوائم المالیة السنویة المالیة األولیة واإلالفعلیة ألعمال السنة كاملة. یجب قراءة ھذه القوائم 

.٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في المتعلقة بھایضاحات واإلالمراجعة 
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تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة٢-٢

المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة استخداملمعاییر المحاسبةوفقاً األولیة یتطلب إعداد القوائم المالیة

للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات المعروضةتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ

والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ القوائم المالیة، وكذلك المبالغ المعروضة لإلیرادات والمصاریف خالل فترة 

االفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تتضمن ویتم تقییم التقدیرات .یةالقوائم المال

اضات تتعلق بعمل تقدیرات وافترالشركةتقوم .توقعات باألحداث المستقبلیة التي یعتقد أن تكون مناسبة للظروف

.ھاریفھا، مع النتائج الفعلیة المتعلقة بنادراً ما تتساوى نتائج التقدیرات المحاسبیة، وفقاً لتع.بالمستقبل

العمالت األجنبیة تحویل ٣-٢

عملة التقاریر)أ(

عملة التقاریر للشركة.وھوالقوائم المالیة األولیة باللایر السعودي ھذهتعرض

عامالت وأرصدةم)ب(

ي سعـار الصـرف السائدة فأساس أاللایر السعودي على إلىاألجنبیةالمعامالت التي تتم بالعمالت یتم تحویل

أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وكذلك الناتجة من إثباتیتم تاریخ تلك المعامالت. 

باستخدام أسعار صرف العمالت كما في نھایة ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة الممسوكة بالعملة األجنبیة 

الستة وةالثالثصافي مبالغ األرباح والخسائر الناتجة عن صرف العمالت لفترتي إنضمن قائمة الدخل.الفترة

غیر جوھریة.٢٠١٥و٢٠١٦یونیو ٣٠أشھر المنتھیتین في 

ماثلھینقد وما ٤-٢

على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى عالیة السیولة قصیرة األجل یماثلھیشتمل النقد وما 

من تاریخ الشراء.قلأو أشھر أثالثة والتي تستحق خالل 

ذمم مدینة ٥-٢

تظھر الذمم المدینة بالمبالغ األصلیة للفواتیر ناقصاً مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم عمل مخصص 

تجاریة المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصیل للدیون ال

یتم قید ھذه المخصصات في قائمة الدخل وتظھر ب الشروط األصلیة للذمم المدینة.جمیع المبالغ المستحقة بموج

خصص موإداریة". عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل عمومیة مصاریفتحت بند "

صاریفمتقید أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبھا بقید دائن على "الدیون المشكوك في تحصیلھا.

وإداریة" في قائمة الدخل.عمومیة

مخزون٦-٢

مواد بطیئة البعد حسم مخصصصافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقلیقید المخزون على أساس سعر التكلفة أو 

.الحركة والمتقادمة
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الخامالمواد تكلفةعلى الصنع التامةالتكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح. تشتمل تكلفة المنتجات تحدد

یف اإلنتاج غیر المباشرة.والعمالة وتكال

ستكمال التكالیف ااً ناقص،تمثل سعر البیع المقدر في سیاق األعمال العادیةصافي القیمة القابلة للتحققإن 

ومصاریف البیع.

یتم عمل مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم مع األخذ باالعتبار عمر المخزون، تاریخ االستخدام، االستخدام 

الفرق الفنیة الداخلیة.وتقییمالمتوقع في المستقبل 

ومعداتومصنعممتلكات ٧-٢

حت أعمال رأسمالیة تباستثناء بعد خصم االستھالكات المتراكمة التكلفةبوالمعدات نعوالمصتظھر الممتلكات 

ذلك لتوزیع تكلفة وطریقة القسط الثابت باستخدامیحمل االستھالك على قائمة الدخل .والتي تقید بالتكلفةالتنفیذ

:لھااألعمار االنتاجیة المقدرةعلى مدى ذات العالقة تلك الموجودات

سنواتعدد ال

٣٣-٥وتحسینات على إیجارمباني •

٢٠-١٠آالت ومعداتمصنع و•

١٠-٧ومعدات مكتبیةأثاث وتركیبات•

٤سیارات•

ل.ویتم اثباتھا في قائمة الدخمع القیمة الدفتریة البیعمتحصالتبمقارنة اتتحدد أرباح وخسائر االستبعاد

ي فاإلنتاجي المقدر لألصلعمر المنالتي ال تزید جوھریا ات العادیةواإلصالحیتم إثبات مصاریف الصیانة

األصل الذي تمالدخل عند تكبدھا. یتم رسملة التجدیدات والتحسینات الھامة، إن وجدت، ویتم استبعاد قائمة

استبدالھ.

على الفترة حتى موعد الص���یانة الدوریة القادم. في حال حدوث س���تھالكھایانة الدوریة ویتم اتؤجل تكالیف الص���

على س����تھلكةص����یانة دوریة غیر متوقعة قبل الموعد المخطط لھا، یتم تحمیل التكالیف المؤجلة س����ابقاً وغیر الم

ذه ھلیف الص��یانة الدوریة الجدیدة خالل الفترة التي یتوقع أن یس��تفاد منھاالمص��اریف في الحال ومن ثم تطفأ تكا

التكالیف.

ع والمصنكات الممتلبند ، تحت عملیات المصنعالتي تعتبر أساسیة لضمان استمرار الرأسمالیة الغیار قطعتصنف 

سملة قطع . یتم روتستھلك باستخدام طریقة القسط الثابت وبنسب استھالك تتعلق بالمصانع والمعداتوالمعدات

.، ویتطلب استكمال تصنیعھا فترة طویلةبسھولة في السوق أو غیر متاحةغیر جاھزةالغیار إذا كانت 
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موجودات غیر ملموسة٨-٢

تعاقدیة للحصول على الحقوق الاتوالدفعحاسب آليبشراء برنامج الملموسة تكالیف متعلقة الغیرتمثل الموجودات 

إلستخدام خط أنابیب مملوكة لطرف ثالث لتورید المواد الخام. یتم إطفاء ھذه الموجودات على مدى األعمار 

اإلنتاجیة على النحو التالي:

سنواتعدد ال

٨–٤حاسب آليامج نبر•

٢٠دفعات للحصول على الحقوق التعاقدیة الستخدام خط أنابیب•

المالیةفي قیمة الموجودات غیر الھبوط٩-٢

فیما یتعلق بالھبوط في قیمتھا عندما تشیر الحاالت أو (فیما عدا الشھرة)المالیةیتم مراجعة الموجودات غیر 

التغیر في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. یتم إثبات الخسارة الناتجة عن الھبوط 

ة لألصل لفي القیمة، والتي تمثل الزیادة في القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة القابلة لالسترداد وھي القیمة العاد

حد ممكن ألدنىأیھما أعلى. لغرض تقدیر الھبوط، یتم تجمیع الموجودات ،ناقصاً تكالیف البیع أو قیمة االستخدام

دث ، والتي سبق أن حالمالیةتدفقات نقدیة منفصلة ومحددة (وحدات مدرة للنقد). یتم مراجعة الموجودات غیر یدر

إذا ما تم الحقاً عكس خسارة، وذلك في تاریخ كل فترة مالیة. ھبوط في قیمتھا بغرض احتمال عكس ذلك الھبوط

القابلة تھا قیملالتقدیر المعدل إلى الوحدة المدرة للنقد في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو لھبوطا

الوحدة و ذلك األصل أفي قیمةلھبوطالقیمة الدفتریة فیما لو لم یتم إثبات خسارة اعنزیدی، على أاللالسترداد

ال یتم .في قائمة الدخلكإیرادفي القیمة فوراً لھبوطفي السنوات السابقة. یتم إثبات عكس خسارة االمدرة للنقد 

.عكس خسارة الھبوط في قیمة الشھرة

القروض ١٠-٢

اً بالتكلفة القروض الحقیتم إثبات القروض بقیمة المتحصالت المستلمة بعد حسم تكلفة المعاملة المتكبدة. تقید 

المطفأة. یتم قید أیة فروق بین المتحصالت (صافي تكالیف المعاملة) وقیمة السداد في قائمة الدخل على مدى 

الفترة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم رسملة تكالیف القروض التي ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج 

من ھذه الموجودات حتى یحین الوقت التي تصبح جاھزة لالستخدام المعدة ألجلھ. الموجودات المؤھلة وذلك كجزء

ویتم تحمیل تكالیف القروض األخرى على قائمة الدخل.

ذمم دائنة ومستحقات ١١-٢

بموجبھا ، سواء تم إصدار فواتیرالبضائع والخدمات المستلمةیتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل 

الشركة أو ال.إلى

مخصصات١٢-٢

ناتج عن حدث سابق، وھناك حكميإلتزام قانوني حالي أو الشركةیتم إثبات المخصصات عندما یكون لدى 

االلتزام، ویمكن تقدیر المبلغ بشكل یعتمد علیھ.ھذالتسدیدللموارداحتمال استخدام 
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والضرائبالزكـاة ١٣-٢

ي فیتم إثبات مخصص الزكاة .("المصلحة")،ظمة مصلحة الزكاة والدخلألناً وفقوذلكلزكاةلتخضع الشركة 

ن إنھاء تحدیدھا حیما یتم. یتم إثبات المبالغ اإلضافیة التي تستحق، إن وجدت، عندبواسطة الشركةقائمة الدخل

الربوط النھائیة.

قاً وفلمملكة العربیة السعودیة تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غیر مقیمة في ا

ضریبة الدخل السعودي.نظاملمتطلبات 

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین١٤-٢

العربیةالمملكةفيوالعمالالعملأنظمةشروطبموجبللموظفینالخدمةنھایةمكافأةمخصصإثباتیتم

المكتسبةللمكافأةالحالیةالقیمةأساسعلىلمطلوبامبلغاحتسابیتم.الدخلقائمةفيبواسطة الشركةالسعودیة

المسددةالمبالغاحتسابیتم.الماليالمركزقائمةتاریخفيكماعملھالموظفتركلوفیماللموظفتحقالتي

موضحھوكماالمتراكمة،خدماتھمسنواتوعدداألخیرةالموظفینوبدالترواتبأساسعلىالخدمةنھایةعند

.السعودیةالعربیةالمملكةأنظمةفي

اإلیرادات١٥-٢

نتجات إلى المبعضیتم بیع یتم إثبات اإلیردات من األطراف األخرى في الوقت الذي یتم فیھ تسلیم المنتجات. 

تسویق. عند تسلیم المنتجات إلى المسوق، یتم قید المبیعات على ات("المسّوق") بموجب اتفاقیأطراف أخرى 

خرى،أأساس أسعار أولیة ویتم تعدیلھا الحقاً على أساس أسعار البیع الفعلیة التي یستلمھا المسوق من أطراف 

التسویات عندما تكون معروفة للشركة.بعد حسم تكالیف الشحن والتوزیع والتسویق. تقید 

داریةإعمومیة وووتوزیع بیع مصاریف١٦-٢

بالضرورة جزًء منتكون التكالیف مباشرة وغیر مباشرة وإداریةعمومیة ووتوزیع بیع مصاریفتتضمن

عمومیة ووتوزیعمصاریف بیع المتعارف علیھا. توزع التكالیف بینلمعاییر المحاسبةوفقاً تكالیف اإلنتاج

تتعلق مصاریف البیع بشكل رئیسي بالشحن وتخزین بطریقة منتظمة.، األمرن لزم إ، وتكالیف اإلنتاجوإداریة

منتجات الشركة.

احتیاطي نظامي ١٧-٢

صافي ربح من ٪١٠تحول یجب على الشركة أن الشركات في المملكة العربیة السعودیة، حكام نظامأبموجب 

یتم ھذا رأسمالھا.من ٪٣٠یعادل ھذا االحتیاطي ، بعد تغطیة العجز المتراكم، حتىنظاميإلى احتیاطيالسنة

حالیاً.التحویل في نھایة السنة المالیة. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع على المساھمین في الشركة

عقود إیجار تشغیلیة١٨-٢

.تحمل مصاریف االیجار بموجب عقود إیجار تشغیلیة على قائمة الدخل على مدى فترة االیجار
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المبالغ المستردة من التأمین١٩-٢

وذلك عندما یتم التأكد بشكل نھائي من حدوث تدفق للمنافع اإلقتصادیةلغ المستردة من التأمین كأصلالمبااثباتیتم 

مع تأثیر مقابل لھا في قائمة الدخل للفترة التي تصبح فیھا ھذه المبالغ المستردة مؤكدة بشكل نھائي.شركةلل

قطاعیةتقاریر ٢٠-٢

قطاع األعمال)أ(

المنشآت التي:أومن الموجودات أوالعملیاتھو مجموعة األعمالقطاع إن 

.تعمل في أنشطة تدر إیرادات

تقییم لق بتوزیع المصادر وتقوم اإلدارة باستمرار بتحلیل نتائج عملیاتھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتع

األداء، و

 منفصل.تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل

الشركة بشكل رئیسي في تصنیع البتروكیماویات والمنتجات ذات العالقة الذي ینظر إلیھ من قبل نشاط یتمثل 

اإلدارة كقطاع عمل واحد.

القطاع الجغرافي)ب(

بأنشطة تدر إیرادات في بیئة اقتصادیة تعملالمنشآت التي العملیات أووأالقطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات 
محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى.

إن جمیع عملیات الشركة تتم بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة.

قروض طویلة األجل-٣

٢٠١٥یونیو٢٠١٦٣٠یونیو٣٠

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

٣٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠٣٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠صندوق التنمیة الصناعیة السعودي (الصندوق)

٢٦٧٫٦٨٥٫٠٠٠٣٥٢٫٢٤٥٫٠٠٠تسھیل مشروع مرابحة إسالمیة 

٣٦٩٫٣٠٠٫٠٠٠٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠تسھیل مرابحة إسالمیة لرأس المال العامل

١٫٠٢١٫٩٨٥٫٠٠٠٧٨٢٫٢٤٥٫٠٠٠

)١٧٫٣٣٨٫٩٨٩()٢٤٫٣٠٧٫٧٩٧(غیر مطفأةاملةناقصاً: تكالیف مع

٩٩٧٫٦٧٧٫٢٠٣٧٦٤٫٩٠٦٫٠١١

تظھر قروض طویلة األجل كما یلي:

٤٥٫٥٦٥٫٧٤٠٢٢٢٫٩٧٦٫٥٠٥الجزء المتداول ضمن مطلوبات متداولة

٩٥٢٫١١١٫٤٦٣٥٤١٫٩٢٩٫٥٠٦قروض طویلة األجل
٩٩٧٫٦٧٧٫٢٠٣٧٦٤٫٩٠٦٫٠١١
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في تكالیف معامالت غیر مطفأة:الحركةفیما یلي 

٢٠١٦٢٠١٥

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

١٤٫٦٠٨٫٢٤٢٢٠٫٠٦٩٫٧٣٧ینایر١

-١٢٫٤٣٠٫٣٠٣إضافات

)٢٫٧٣٠٫٧٤٨()٢٫٧٣٠٫٧٤٨(ناقصاً: إطفاء

٢٤٫٣٠٧٫٧٩٧١٧٫٣٣٨٫٩٨٩یونیو٣٠

تتعلق بـ:
٤٫٤٣٤٫٢٦٠٥٫٤٦١٫٤٩٥المتداول ضمن مطلوبات متداولةالجزء 

١٩٫٨٧٣٫٥٣٧١١٫٨٧٧٫٤٩٤المدرج ضمن قروض طویلة األجل
٢٤٫٣٠٧٫٧٩٧١٧٫٣٣٨٫٩٨٩

.على أساس أسعار السوق السائدة وعلى أساس سعر الفائدة بین البنوك السعودیةنفقات مالیةأعالهتحمل القروض

الت القروض من الشركة الحفاظ على بعض المستویات المالیة وتحد من توزیعات األرباح ھیتستعھدات تتطلب 

إن القیمة الدفتریة للقروض طویلة األجل ھي باللایر والمصروفات الرأسمالیة السنویة فوق مستوى معین.

السعودي.

ولة قروض قصیرة أجل وطویلة ، قامت الشركة بإعادة جد٢٠١٦یونیو ٣٠خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في 

أجل وقامت باستكمال اتفاقیات إعادة الجدولة مع المؤسسات المقرضة. إن إجمالي استحقاقات ھذه القروض، بناًء 

.٢٠٢٢حتى عام ٢٠١٧ة، تمتد من عام عدلعلى جداول التسدید الم

السھمخسارة-٤

من لخسارةبتقسیم ا٢٠١٥و٢٠١٦یونیو٣٠في المنتھیتینوالستة أشھر الثالثة تي لفترالسھم خسارةتحتسب 

.تلك الفتراتخالل قائم سھم ملیون١٢٠٫٦على المتوسط المرجح لعدد لتلك الفترات لخسارةاوصافيالعملیات

، صافيأخرى-٥

یونیو٣٠في تینالستة أشھر المنتھیتيلفتریونیو٣٠في تینالثالثة أشھر المنتھیتيلفتر

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

-٢٨٫٤٦١٫٦١٣-٢٨٫٤٦١٫٦١٣لمبالغ المستردة من التامینا

ممتلكات ومصنع ومعدات   

)٦٫٣٠٣٫٢١٢(-)٦٫٣٠٣٫٢١٢(-مشطوبة

٢٣٢٫٨٩٢٧٦٩٫١٤٢١٧٥٫٠٢٧٨٤٫٧٨٢أخرى

٦٫٢١٨٫٤٣٠(٢٨٫٦٣٦٫٦٤٠)٥٫٥٣٤٫٠٧٠(٢٨٫٦٩٤٫٥٠٥(

، قامت الشركة بتسجیل المبالغ المستردة من التأمین بمبلغ ٢٠١٦یونیو ٣٠خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
.٢٠١٤في عام مصنع الشركةموقع في حدثتحریقةحادثملیون لایر سعودي مقابل مطالبة متعلقة ب٢٨٫٥

وأكدت بأنھ سیتم دفع لھذه المطالبةنقداً ملیون لایر سعودي١٠٫٠قامت شركة التأمین بقبول المطالبة ودفعت 
وتم إدراجھ ضمن "مدفوعات مقدمة وذمم ذمم مدینةباقي المبلغ في الوقت المناسب وتم تسجیلھا من قبل الشركة ك

.٢٠١٦یونیو ٣٠كما فيمدینة أخرى"
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إعادة تصنیف-٦

:٢٠١٦والتي تم إعادة تصنیفھا لتتوافق مع طریقة عرض عام ٢٠١٥فیما یلي المعلومات المالیة المقارنة لعام 

:٢٠١٥یونیو ٣٠قائمة المركز المالي كما في 

الرصید بعد إعادة التصنیف إعادة التصنیفسابقاً سجلالرصید كما 
(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

٢٫١١٧٫٥٥٧٫٤٧٢٧٫٦٩٤٫٤٦٤٢٫١٢٥٫٢٥١٫٩٣٦ممتلكات ومصنع ومعدات*
١٦١٫٩٠١٫٥٩٦)١٧٫٧٢٢٫٥٤٣(١٧٩٫٦٢٤٫١٣٩مخزون*

١١٫٨١٢٫٥٠٠١٠٫٠٢٨٫٠٧٩٢١٫٨٤٠٫٥٧٩موجودات غیر ملموسة

:٢٠١٥یونیو ٣٠الدخل لفترة الثالثة أشھر المنتھیة فيقائمة 

بعد إعادة التصنیف إعادة التصنیفسابقاً سجلالرصید كما 
(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

١٧٠٫٤٠١٫٣٩٩)١٫٢٢١٫١٩٥(١٧١٫٦٢٢٫٥٩٤*تكلفة المبیعات
١٩٫٢٠٥٫٠٤٠١٫٢٢١٫١٩٥٢٠٫٤٢٦٫٢٣٥مصاریف بیع وتوزیع

:٢٠١٥یونیو ٣٠الدخل لفترة الستة أشھر المنتھیة فيقائمة 

بعد إعادة التصنیف إعادة التصنیفسابقاً سجلالرصید كما 
(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

٣٤١٫٢٧٢٫٤٥٨)٣٫١٩٢٫٦٧٦(٣٤٤٫٤٦٥٫١٣٤*تكلفة المبیعات
٣٥٫٧٠٢٫٦٦١٣٫١٩٢٫٦٧٦٣٨٫٨٩٥٫٣٣٧مصاریف بیع وتوزیع

فیما یتعلق بالمبالغ المعاد تصنیفھا.٧*انظر إیضاح رقم 

تعدیل أرقام المقارنة-٧

المعلومات المالیة المقارنة لفترتي بتعدیل، قامت الشركة ٢٠١٦یونیو ٣٠خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في 

بعض بنود الممتلكات والمصنع وكما في ذلك التاریخ لتعدیل ٢٠١٥یونیو ٣٠ن في والستة أشھر المنتھیتیثالثةال

ر المترتب وفیما یلي األثكمخزون وتم تسجیل االستھالك المتعلق بھذه البنود. تصنیفھا سابقاً المعدات والتي تم و

على الحسابات ذات الصلة:

قائمة المركز المالي

ینایر ١الرصید كما في 

التعدیلالتعدیلقبل ٢٠١٥

٢٠١٥ینایر ١الرصید كما في 

التعدیلبعد 

مراجعة)(غیر (غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

٢١٦٫٤٤٢٫٤٢٠)١٫٨٦١٫٢١٥(٢١٨٫٣٠٣٫٦٣٥أرباح مبقاة
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یونیو٣٠الرصید كما في 

التعدیلالتعدیلقبل ٢٠١٥

یونیو٣٠الرصید كما في 

التعدیلبعد ٢٠١٥

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

٢٫١٢٥٫٢٥١٫٩٣٦٧٫٢٤٩٫٠٩٥٢٫١٣٢٫٥٠١٫٠٣١ممتلكات ومصنع ومعدات

١٥٢٫٥١٦٫٧٢٦)٩٫٣٨٤٫٨٧٠(١٦١٫٩٠١٫٥٩٦مخزون

١٧٩٫٧٥٥٫٠٠٣)٢٫١٣٥٫٧٧٥(١٨١٫٨٩٠٫٧٧٨أرباح مبقاة

قائمة الدخل

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

التعدیلالتعدیلقبل ٢٠١٥یونیو٣٠

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

التعدیلبعد٢٠١٥یونیو٣٠

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)مراجعة)(غیر

١٧٠٫٤٠١٫٣٩٩١٣٧٫٢٨٠١٧٠٫٥٣٨٫٦٧٩تكلفة المبیعات

٦٫٧٩٧٫٠٨٠١٣٧٫٢٨٠٦٫٩٣٤٫٣٦٠الخسارة من العملیات

٢١٫٤١٠٫٩٠٠١٣٧٫٢٨٠٢١٫٥٤٨٫١٨٠صافي خسارة الفترة

خسارة السھم (باللایر السعودي):

)٠٫٠٦(-)٠٫٠٦(الخسارة من العملیات

)٠٫١٨(-)٠٫١٨(صافي خسارة الفترة

فترة الستة أشھر المنتھیة في

التعدیلالتعدیلقبل ٢٠١٥یونیو٣٠

فترة الستة أشھر المنتھیة في

التعدیلبعد٢٠١٥یونیو٣٠

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

٣٤١٫٢٧٢٫٤٥٨٢٧٤٫٥٦٠٣٤١٫٥٤٧٫٠١٨تكلفة المبیعات

١٣٫٠٦٠٫٤٣١٢٧٤٫٥٦٠١٣٫٣٣٤٫٩٩١الخسارة من العملیات

٣٦٫٤١٢٫٨٥٧٢٧٤٫٥٦٠٣٦٫٦٨٧٫٤١٧صافي خسارة الفترة

خسارة السھم (باللایر السعودي):

)٠٫١١(-)٠٫١١(الخسارة من العملیات

)٠٫٣٠(-)٠٫٣٠(صافي خسارة الفترة

تعھداتومحتملةمطلوبات-٨

في سیاق األعمال وخطاب اعتماد بنكیة إلتزامات محتملة لضمانات كانت للشركة ، ٢٠١٦یونیو٣٠كما في )أ

ملیون ٢٠١٥:٥٦٫٩(ملیون لایر سعودي، على التوالي ٠٫٦وملیون لایر سعودي٦٤٫٤بمبلغاإلعتیادیة 

).ملیون لایر سعودي٣٫٣ولایر سعودي

٩٫٧مبلغ ٢٠١٦یونیو٣٠حتى ولم یتم تكبدھاعلیھا الشركة تعاقدتالرأسمالیة التي المصروفاتبلغت )ب

.تقریباً لایر سعودي ملیون


