ﺷرﻛﺔ ﻛﯾﺎن اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت )ﻛﯾﺎن اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻷوِﻟﱠﯾﺔ اﻟُﻣوَﺟَزة
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﱠ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨
وﺗﻘرﯾر اﻟﻔﺣص ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )"كيان السعودية"(
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة وتقرير الفحص للمراجع المستقل
القوائم المالية ﱠ
لفترة الثﻼثة أشهر والسنة المنتهيتين في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

المحتويات

الصفحة

تقرير الفحص للمراجع المستقل

١

اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة
قائمة الدخل والدخل الشامل اﻵخر ﱠ

٢

اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة
قائمة المركز المالي ﱠ

٣

اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية ﱠ

٤

اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة
قائمة التدفقات النقدية ﱠ

٦ -٥

اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ

١١-٧

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير المدققة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
ﻓﻲ  ٣١ديسمبر ٢٠١٨
 ٠١معلومات حول الشركة
وجب السجل التجاري
إن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( )"الشركة"( هﻲ شركة مساهمة سعودية ُمسجﱠلة بِ ُم ِ
رقم  ٢٠٥٥٠٠٨٤٥٠الصادر من مدينة الجبيل بتاريخ  ٢٦جمادى اﻷولى ١٤٢٨هـ )المواﻓق  ١٢يونيو ٢٠٠٧م( .إن عنوان الشركة
ال ُمسجﱠل هو ص .ب  ١٠٣٠٢بمدينة الجبيل الصناعية ﻓﻲ المملكة العربية السعودية .إن نسبة  %٣٥من أسهم الشركة مملوكة للشركة
السعودية للصناعات اﻷساسية )"سابك"( ،وباقﻲ اﻷسهم مملوكة للعامة.
وتُزا ِو ُل الشركة إنتاج بولﻲ بروبلين وبروبلين واسيتون وبولﻲ ايثلين وأثيوكسيﻼت وأيثلين وأيثلين جﻼيكول وبسفينول وايثانول امين
وكحوﻻت دسمة صناعية وبولﻲ كربونيت ومنتجات بتروكيماوية أخرى بموجب ترخيص صناعﻲ وطنﻲ رقم ) (٢١٨ﻓﻲ  ١٢محرم
١٤٣٨هـ )المواﻓق  ١٣أكتوبر ٢٠١٦م( وينتهﻲ ﻓﻲ  ١١محرم ١٤٤١هـ )المواﻓق  ١٠سبتمبر ٢٠١٩م( الصادر من وزارة الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية.
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة بتاريخ  ٢٠يناير .٢٠١٩
اعتمدت هذه القوائم المالية ﱠ
 ٠٢أساس اﻹعداد وأساس القياس
 ٢٫١بيان اﻻلتزام
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة عن ﻓترة الثﻼثة أشهر والسنة المنتهيتين ﻓﻲ  ٣١ديسمبر  ٢٠١٨وﻓقًا لمعيار المحاسبة الدولﻲ رقم
أُعدﱠت القوائم المالية ﱠ
)“ (٣٤التقارير المالية اﻷوليﱠة".
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة جميع المعلومات واﻹﻓصاحات الﻼزمة ﻓﻲ القوائم المـالية السنوية التﻲ تُعَ ﱡد وﻓقًا للمعايير
ﻻ تَت َ َ
ض ﱠم ُن القوائم المالية ﱠ
الدولية للتقرير المالﻲ المعتمدة بالمملكة العربية السعودية ،لذا يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة كما ﻓﻲ
 ٣١ديسمبر .٢٠١٧
ﱠ
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة ﻓﻲ إعداد القوائم المالية
إن السياسات المحاسبية المتبعة ﻓﻲ إعداد هذه القوائم المالية ﱠ
اعتبارا من  ١يناير ) ٢٠١٨إيضاح .(٣
الجديدة
المعايير
تطبيق
باستثناء
،
٢٠١٧
ديسمبر
٣١
ﻓﻲ
المنتهية
السنة
عن
للشركة
السنوية
ً
صد َِر ولم يصبح ساريًا المفعول حتى اﻵن.
ولم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ﻷي معيار أو تفسير أو تعديل آخر أ ُ ْ
وقد طبقت الشركة المعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم )" (٩اﻷدوات المالية" والمعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم )" (١٥اﻹيرادات من
ص َح عن السياسات المحاسبية الخاصة بهذه المعايير الجديدة ﻓﻲ إيضاح
العقود المبرمة مع العمﻼء"
ً
اعتبارا مِ ن  ١يناير  ، ٢٠١٨وأ ُ ْﻓ ِ
).(٣
 ٢٫٢أساس القياس
اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة وﻓقًا لمبدأ التكلفة التاريخية على أساس مبدأ اﻻستحقاق المحاسبﻲ.
تُع ّد القوائم المالية ﱠ
وﻓيما يتعلق بمكاﻓآت الموظفين ومزايا ما بعد التوظيف اﻷخرى ،تُستخدم حسابات القيمة الحالية اﻻكتوارية.
اﻷو ِليﱠة بال﷼ السعودي ،الذي هو أيضًا العملة الوظيفية المستخدمة لدى الشركة.
ت ُ ْع َرض القوائم المالية ﱠ
قرب كاﻓة القيم إلى أقرب قيمة باﻷلوف ما لم يُذكر خﻼف ذلك.
وت ُ ﱠ

٧

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير المدققة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
ﻓﻲ  ٣١ديسمبر ٢٠١٨
 ٠٣السياسات المحاسبية الجديدة
طبقت الشركة المعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم )" (٩اﻷدوات المالية" والمعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم )" (١٥اﻹيرادات من
ص َح عن السياسات المحاسبية الخاصة بهذه المعايير الجديدة ال ُمبينﱠة أدناه:
العقود المبرمة مع العمﻼء"
ً
اعتبارا مِ ن  ١يناير  ، ٢٠١٨وأ ُ ْﻓ ِ
 ٣٫١المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )" - (٩اﻷدوات المالية"
 ٣٫١٫١أصول مالية
صنﱠفَت الشركة أصولها المالية حسب ﻓئات القياس التالية:
قاس ﻻحقًا بالقيمة العادلة ،و
• تلك التﻲ ت ُ ُ
قاس بالتكلفة ال ُم ْ
طفَأَة.
• تلك التﻲ ت ُ ُ
يعتمد التصنيف على نموذج العمل الخاص بالشركة ﻹدارة أصولها المالية والشروط التعاقدية للتدﻓقات النقدية.
س ﱠج ُل إما ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اﻵخر.
وﻓيما يخص اﻷصول ال ُمقا َسة بالقيمة العادلة ،ﻓإن اﻷرباح والخسائر ست ُ َ

قياس
تقيس الشركة ،عند اﻻعتراف المبدئﻲ ،اﻷصل المالﻲ بقيمته العادلة زائدًا تكاليف المعامﻼت المتعلقة مباشرة بشراء اﻷصل المالﻲ،
درجة
درج تكاليف معامﻼت اﻷصول المالية ال ُم َ
وذلك ﻓﻲ حالة عدم تسجيل أصل مالﻲ بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة .وت ُ َ
بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة ضمن المصاريف ﻓﻲ الربح أو الخسارة.

التوقف عن اﻻعتراف

يتوقف اﻻعتراف باﻷصل المالﻲ )أو متﻲ يكون منطبقًا ،جزء من اﻷصل المالﻲ أو جزء من مجموعة من اﻷصول المالية المشابهة(
)أي المستبعدة مِ ن قائمة المركز المالﻲ للشركة( بصورةٍ رئيس ٍة عند:

•
•

انتهاء صﻼحية الحق ﻓﻲ الحصول على تدﻓقات نقدية من اﻷصل ،أو
تحويل الشركة حقوقها باستﻼم تدﻓقات نقدية من اﻷصل أو تح ﱡملها التزام لسداد التدﻓقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير
جوهري إلى طرف آخر بموجب "اتفاقية مرور" ،وإما )أ( تحويل الشركة بصورة جوهرية كاﻓة المخاطر والمناﻓع المتعلقة
حولت السيطرة على
باﻷصل )ب( أو عدم قيام الشركة بت حويل أو اﻻحتفاظ بكاﻓة المناﻓع والمخاطر المتعلقة باﻷصل ،ولكنها ﱠ
اﻷصل.

انخفاض في قيمة أصول مالية

ﻓيما يخص الحسابات المدينة ،تط ِبّ ُق الشركة الطريقة المبسطة التﻲ تتطلب اﻻعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى العمر ابتدا ًء مِ ن
اﻻعتراف المبدئﻲ بها.

إيرادات تمويل

سة بالتكلفة ال ُم ْ
صنﱠفَة كقيمة عادلة من خﻼل الدخل الشامل
بالنسبة لكاﻓة اﻷدوات المالية ال ُمقا َ
طفَأَة واﻷصول المالية التﻲ تحمل ﻓائدة ال ُم َ
س ﱠج ُل إيرادات التمويل باستخدام معدل الفائدة الفعلﻲ .ويمثل معدل الفائدة الفعلﻲ المعدل الذي يخصم المدﻓوعات أو المقبوضات
اﻵخر ،ت ُ َ
النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لﻸداة المالية أو لفترة أقصر ،حيثما كان ذلك مﻼئما ،إلى صاﻓﻲ القيمة الدﻓترية لﻸصول أو
المطلوبات المالية.

 ٣٫١٫٢مطلوبات مالية
ض السياسات المحاسبية الخاصة بالمطلوبات المالية.
ﻻ توجد تغييرات ﻓﻲ اﻻعتراف بالمطلوبات المالية وقياسها .وعليه ،ﻓﻼ ت ُ ْع َر ُ
٨

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير المدققة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
ﻓﻲ  ٣١ديسمبر ٢٠١٨
 ٠٣السياسات المحاسبية الجديدة )تتمة(
برمة مع العمﻼء"
 ٣٫٢المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )" (١٥اﻹيرادات من العقود ال ُم َ
تعترف الشركة باﻹيرادات من العقود المبرمة مع العمﻼء بنا ًء على نموذج مكون من خمس خطوات كما هو ُمبيﱠن ﻓﻲ المعايير المعمول
ض ﱠمنُ ذلك:
بها المطبقة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .ويَت َ َ
أ.

تحديد أي عقد مبرم مع عميل ما ،أي اﻻتفاقيات مع الشركة التﻲ ينشأ عنها حقوقًا والتزامات واجبة التنفيذ.

ب.

تحديد التزامات اﻷداء الواردة بالعقد ،أي الوعود بنقل المنتجات أو الخدمات ﻓﻲ مثل هذه العقود.

ج.

تحديد سعر المعاملة الذي يجب أن يمثل مبلغ العِوض المالﻲ الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل الوﻓاء بالتزامات
ص ُل بالنيابة عن جهات أخرى(.
اﻷداء الخاصة بها )وباستثناء أي مبالغ تُح ﱠ

د.

تخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء محدد استنادًا إلى سعر البيع التقديري اﻹﻓرادي النسبﻲ للمنتجات أو الخدمات
ال ُمقَ ﱠد َمة للعميل.

هــ.

اﻻعتراف باﻹيرادات عند الوﻓاء بالتزام اﻷداء ،أي عندما تُنقَل المنتجات أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل ويحصل العميل
على السيطرة .وقد يكون ذلك مع مرور الوقت أو ﻓﻲ وقت معين.

وتُقاس اﻹيرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المست َحق القبض ،مع مراعاة شروط الدﻓع المنصوص عليها تعاقديا واستثناء
الضرائب أو الرسوم.
وتقيﱠم الشركة اتفاقيات المبيعات الخاصة بها وﻓقًا لمعايير محددة لتقرر ما إذا كانت تقوم بدور اﻷصيل أو الوكيل.
كما يجب استيفاء معايير اﻻعتراف المحددة الواردة أدناه قبل اﻻعتراف باﻹيرادات .ﻓﻲ حالة عدم وجود معايير محددة ،ستُطبﱠق السياسة
أعﻼه وت ُ َس ﱠج ُل اﻹيرادات كإيرادات محققة ومستحقة.
إيرادات مبيعات:
تقوم الشركة بتصنيع وبيع مجموعة واسعة من المنتجات .وﻓيما يخص هذه المنتجات ،يجب اﻻعتراف بالمبيعات عند نقل السيطرة
على المنتجات إلى العميل ،على أن يُراعى ذلك ﻓﻲ إطار اتباع الطريقة المكونة من خمس خطوات المذكورة سابقًا وتطبيق شروط
الشحن السارية )أو "مصطلحات التجارة الدولية"(.

العناصر المكونة للتمويل
ليس لدى الشركة حاليًا وﻻ تتوقع أن يكون لديها أي عقود مع عمﻼء ﻓﻲ سياق عمليات البيع أو المنتجات الروتينية حيث إن الفترة بين
نقل المنتجات أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل ودﻓع العميل مقابلها تتجاوز ﻓترة سنة واحدة .ونتيجة لذلك ،ﻻ تقوم الشركة حاليًا
بتعديل أي من أسعار المعامﻼت لتحديد القيمة الزمنية للنقود .ومع ذلك ،ﻓإنه إذا ُح ِ ّد َدت أي من هذه الحاﻻت ،يجب إعادة قياس المبالغ
ذات الصلة لتعديل القيمة الزمنية للنقود.
 ٣٫٣تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة
ض َح تأثير تطبيق هذين المعيارين أدناه.
اعتبارا من  ١يناير  ، ٢٠١٨طبقت الشركة معياريين محاسبيين جديدين ،وقد ُو ِ ّ
ً
ويُطبﱠق العديد من التعديﻼت والتفسيرات اﻷخرى للمرة اﻷولى ﻓﻲ عام  ،٢٠١٨إﻻ أنها ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية
اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة للشركة.
ﱠ

٩

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير المدققة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
ﻓﻲ  ٣١ديسمبر ٢٠١٨
 ٠٣السياسات المحاسبية الجديدة )تتمة(
 ٣٫٣تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة )تتمة(
 ٣٫٣٫١المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )" - (٩اﻷدوات المالية"
يُج ِ ّمع المعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم )" - (٩اﻷدوات المالية" الثﻼثة جوانب المتعلقة بالمحاسبة عن اﻷدوات المالية :التصنيف
اعتبارا من  ١يناير .٢٠١٨
والقياس واﻻنخفاض ﻓﻲ القيمة ومحاسبة التحوط .ويسري المعيار
ً
ف بالفرق بين القيم الدﻓترية لﻸصول المالية الناتجة عن تطبيق
وقد طبقت الشركة المعيار الجديد ،ولم تُع ّدِل معلومات المقارنة .وي ُ ْعت ََر ُ
المعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم ) (٩ضمن الخسائر المتراكمة كما ﻓﻲ  ١يناير  .٢٠١٨وعليه ،ﻓإن أرقام المقارنة لعام  ٢٠١٧غير
ُمعدﱠلة حسب متطلبات المعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم ) .(٩وﻻ تتأثر المطلوبات المالية.
ي تقييم نموذج العمل الذي يتم بموجبه اﻻحتفاظ بأصل مالﻲ بنا ًء على الحقائق والظروف ﻓﻲ تاريخ التطبيق المبدئﻲ:
أُ ِ
جر َ
يوضح الجدول التالﻲ التغيرات ﻓﻲ التصنيف والقياس وﻓقًا لمعيار المحاسبة الدولﻲ رقم )" (٣٩اﻷدوات المالية"" .اﻻعتراف والقياس"
وﻓئات القياس الجديدة وﻓقًا للمعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم ) (٩بالنسبة اﻷصول المالية الخاصة بالشركة كما ﻓﻲ  ١يناير .٢٠١٨
بال﷼ السعودي
)باﻷلوف(
مدينون تجاريون

التصنيف وﻓقًا
لمعيار المحاسبة
الدولﻲ رقم )(٣٩
تكلفة ُم ْ
طفَأَة

التصنيف وﻓقًا للمعيار
الدولﻲ للتقرير المالﻲ
رقم )(٩
تكلفة ُم ْ
طفَأَة

القيمة الدﻓترية وﻓقًا
لمعيار المحاسبة
الدولﻲ رقم )(٣٩
﷼ سعودي
٢٫٥٥٦٫٨٤٤

القيمة الدﻓترية
وﻓقًا للمعيار
الدولﻲ للتقرير
المالﻲ رقم )(٩
﷼ سعودي
٢٫٥٥٦٫٢٦٥

برمة مع العمﻼء"
 ٣٫٣٫٢المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )" (١٥اﻹيرادات من العقود ال ُم َ
يلغﻲ المعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم ) (١٥معيار المحاسبة الدولﻲ رقم )" (١١عقود اﻹنشاء" ومعيار المحاسبة الدولﻲ رقم )(١٨
"اﻹيرادات والتفسيرات ذات الصلة" وي ُطب ُﱠق على جميع اﻹيرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمﻼء ،ما لم تكن هذه العقود ضمن
المبرمة
نطاق المعايير اﻷخرى .ويضع المعيار الجديد نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اﻹيرادات التﻲ تنشأ من العقود
َ
ف باﻹيرادات حسب القيمة التﻲ تعكس الع َِوض الذي تتوقع المنشأة
مع العمﻼء .وبموجب المعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم ) ،(١٥يُ ْعت ََر ُ
استحقاقه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل.
صت الشركة إلى أنه يجب اﻻعتراف
وعادة ما تَت َ َ
ض ﱠمنُ عقود الشركة المبرمة مع العمﻼء لبيع المنتجات التزام أداء وحيد .وقد خلُ َ
باﻹيرادات من بيع المنتجات ﻓﻲ النقطة الزمنية التﻲ ت ُ َح ﱠو ُل عندها السيطرة على اﻷصل إلى العميل ،وذلك عادة عند تسليم المنتجات.
وبنا ًء على ذلك ،لم يكن لتطبيق المعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم ) (١٥أي تأثير على توقيت اﻻعتراف باﻹيرادات.

١٠

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة )غير المدققة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
ﻓﻲ  ٣١ديسمبر ٢٠١٨
 ٠٣السياسات المحاسبية الجديدة )ﺗﺗمة(
 ٣٫٣ﺗأثير الﺗغيرات في السياسات المحاسبية نﺗيجة ﺗطبيق المعايير الجديدة )ﺗﺗمة(
 ٣٫٣٫٣الﺗأثير على الخسائر المﺗراكمة
كان تطبيق المعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم ) (٩الذي أدى إلى تغير ﻓﻲ الخسائر المتراكمة على النحو التالﻲ:
الرصيد كما ﻓﻲ  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
اﻻعتراف بخسائر اﻻئتمان المتوقعة وﻓقًا للمعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم )(٩
الرصيد اﻻﻓتتاحﻲ كما ﻓﻲ  ١يناير ٢٠١٨

خسائر مﺗراكمة
)(١٬٧٦٢٬٢٣٦
)(٥٧٩
)(١٬٧٦٢٬٨١٥

 ٣٫٤الﺗقديرات واﻷحكام المحاسبية
يتطلب المعيار الدولﻲ للتقرير المالﻲ رقم ) ( ٩أحكا ًما محاسبيةَ حول خسائر اﻻئتمان المتوقعة من الحسابات التجارية المدينة ،والتﻲ
ض ﱠمنُ انتقاء سجﻼت المخاطر اﻹقليمية ومخاطر اﻷعمال لعمﻼء الشركة لتقييم خسائر اﻻئتمان المتوقعة.
تَت َ َ
 ٠٤المعلومات القطاعية
يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز ﻓﻲ الشركة حيث تزاول هذه الوحدة إما تقديم منتجات أو خدمات )قطاع اﻷعمال( ،أو تقديم منتجات أو
خدمات ﻓﻲ نطاق بيئة اقتصادية محددة )القطاع الجغراﻓﻲ( على أن يكون لكل قطاع مخاطره ومناﻓعه المختلفة عن مخاطر ومناﻓع
القطاعات اﻷخرى.
ً
ﻓضﻼ عن أن كاﻓة عمليات الشركة تتعلق بقطاع تشغيلﻲ واحد هو قطاع
يُباع جزء كبير من مبيعات الشركة لعميل واحد،
البتروكيماويات .وعليه ،لم يُ ْع َرض التحليل القطاعﻲ حسب القطاع الجغراﻓﻲ والتشغيلﻲ.
 ٠٥اسﺗثمارات قصيرة اﻷجل
ت ُ َم ِث ّ ُل اﻻستثمارات القصيرة اﻷجل ودائع مرابحة للسلع ذات تواريخ استحقاق تزيد على ثﻼثة أشهر وتقل عن سنة من تاريخ اقتنائها
ض ْمن اﻷصول المتداولة .وهذه الودائع محتفظ بها لدى بنوك تجارية محلية وأجنبية بال﷼ السعودي والدوﻻر اﻷمريكﻲ،
وت ُ ْع َر ُ
ض ِ
وتحمل ﻓائدة حسب اﻷسعار التجارية.
 ٠٦أحداث ﻻحقة
حسب وجهة نظر اﻹدارة ،لم تكن هناك أحداث ﻻحقة هامة منذ السنة المنتهية ﻓﻲ  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٨والتﻲ قد يكون لها تأثير جوهري
اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة.
على المركز المالﻲ للشركة كما هو مبيﱠن ﻓﻲ هذه القوائم المالية ﱠ
 ٠٧أرقام المقارنة
أعِيد تصنيف بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع عرض الفترة/السنة الحالية.
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