
دیة)(كیان السعوللبتروكیماویاتشركة كیان السعودیة
(شركة مساھمة سعودیة)

القوائـم المالیـة األولیة 

٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في والتسعةلفترتي الثالثة 

وتقریر فحص محدود 



(كیان السعودیة)للبتروكیماویاتشركة كیان السعودیة

(شركة مساھمة سعودیة)

األولیةالقوائم المالیة

٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في والتسعةلفترتي الثالثة 

صفحـة

٢محدودتقریر فحص

٣األولیةقائمة المركز المالي

  ٤  الدخل األولیةقائمة 

  ٥  األولیةالتدفقات النقدیة قائمة

  ٦  األولیةالمساھمینقائمة التغیرات في حقوق 

١٤-٧األولیةحول القوائم المالیةإیضاحات













(كیان السعودیة)للبتروكیماویاتشركة كیان السعودیة
(شركة مساھمة سعودیة)

األولیةحول القوائم المالیةإیضاحات

(غیر مراجعة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 

ما لم یذكر غیر ذلك)بآالف الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ 

-٧-

معلومات عامة-١

في مجال االستثمار في المشاریع ("الشركة")(كیان السعودیة)للبتروكیماویاتشركة كیان السعودیةتعمل 

تقوم الشركة أیضاً والكیماویة.المجاالت البتروكیماویةفي داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجھا الصناعیة 

بتقدیم الدعم والصیانة للمرافق المتعلقة بتلك المصانع.

للصناعات األساسیة الشركة السعودیة٪ من قبل ٣٥مدرجة في سوق األسھم السعودیة ومملوكة بنسبة شركة الإن

٢٠٥٥٠٠٨٤٥٠رقم("سابك") والنسبة المتبقیة مملوكة من قبل الجمھور. تعمل الشركة بموجب سجل تجاري

جل للشركة ھو ص. ). إن العنوان المس٢٠٠٧یونیو ١٢ھـ (١٤٢٨جمادى األول ٢٦تاریخصادر في الجبیل ب

، مدینة الجبیل الصناعیة، المملكة العربیة السعودیة.١٠٣٠٢ب 

وجالیكول اإلثیلینمعظم مصانعھا بما فیھا االولیفینات في  ٢٠١١اكتوبر ١ فيالتجاریة العملیاتبدأت الشركة

بدأ ،٢٠١٢اغسطس  ١٥والبولي بروبیلین والبولي ایثیلین العالي الكثافة والبولي كاربونیت والفینول. في 

البولي ایثیلین منخفض الكثافة مصنع من بدأت الشركة االنتاج التجاري مصنع االمینات عملیاتھ التجاریة. 

بدأت الشركة االنتاج التجریبي لمصنع الكحول الطبیعي (إن دي ایھ) اعتباراً من .٢٠١٣ابریل ١راً من اعتبا

.٢٠١٤یونیو ٢٥

  .٢٠١٤أكتوبر١٩بتاریخمجلس اإلدارةالمرفقة 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.الفتراتجمیعبشكل منتظم على

أسس اإلعداد١-٢

اً وفقاً لمبدأ االستحقاق المحاسبي، وطبقوعلى أساس التكلفة التاریخیة المرفقةاألولیة أعدت القوائم المالیة

أھم تتوافق لصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.التقاریر المالیة األولیة لللمعیار المحاسبي 

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

.٢٠١٣ لسنةللشركة المراجعةالسنویة المالیة 

التي تتكون بشكل أساسي من المستحقات ،تتضمن القوائم المالیة األولیة المرفقة جمیع التسویات الجوھریة

العادیة المتكررة والتي تعتبرھا إدارة الشركة ضروریة لعرض القوائم المالیة األولیة والمركز المالي ونتائج 

أشھر المنتھیتین في والتسعةالعملیات والتدفقات النقدیة بشكل عادل. إن نتائج العملیات األولیة لفترتي الثالثة 

لیست بالضرورة مؤشراً دقیقاً للنتائج السنویة للشركة. یجب قراءة القوائم المالیة األولیة ٢٠١٤سبتمبر٣٠

واإلیضاحات المتعلقة بھا مع القوائم المالیة السنویة المراجعة واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المالیة المنتھیة 

.٢٠١٣دیسمبر ٣١في 
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تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة٢-٢

یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا استخدام تقدیرات وافتراضات تؤثر على 

المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ 

خالل فترة القوائم المالیة. یتم تقییم التقدیرات القوائم المالیة، وكذلك المبالغ المعروضة لإلیرادات والمصاریف 

واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة التي 

یعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم إدارة الشركة بعمل تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى 

لتقدیرات المحاسبیة، وفقاً لتعریفھا، مع النتائج الفعلیة المتعلقة بھا. إن تقدیرات مخصص الھبوط في نتائج ا

الموجودات غیر المتداولة وتقدیر مستوى وحدات النقد المدرة للنقد ذات المخاطر الھامة التي قد ینتج عنھا 

ة الالحقة.تعدیالت جوھریة في القیمة الدفتریة للموجودات خالل الفترة المالی

العمالت األجنبیة تحویل ٣-٢

عملة التقاریر)أ(

عملة التقاریر للشركة.وھوالقوائم المالیة األولیة باللایر السعودي ھذهتعرض

عامالت وأرصدةم     ) ب(

سعـار الصـرف السائدة في أساس أاللایر السعودي على إلىاألجنبیةالمعامالت التي تتم بالعمالت یتم تحویل

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

السائدةالموجودات والمطلوبات النقدیة الممسوكة بالعملة األجنبیة على أساس أسعار صرف العمالتتحویل

.األولیةلضمن قائمة الدخالفترةكما في نھایة 

ماثلھینقد وما   ٤-٢

النقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالیة السیولة قصیرة األجلمنماثلھیالنقد وما یتكون

من تاریخ الشراء.قلأو أشھر أثالثة  والتي تستحق خالل

ذمم مدینة   ٥-٢

بالمبالغ األصلیة للفواتیر ناقصاً مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم عمل مدینةالذمم الیتم إثبات

من تحصیل الشركةمخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على عدم تمكن 

ھذا المخصص في قائمة الدخلإثباتجمیع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلیة للذمم المدینة. یتم 

غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل المدینةمیعرض ضمن "مصاریف عمومیة وإداریة". عندما تكون الذمو

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم إثبات أي مبالغ مستردة الحقاً، تم شطبھا مسبقاً، بقید دائن على 

"مصاریف عمومیة وإداریة" في قائمة الدخل.
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مخزون  ٦-٢

على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة ولیةاألوالموادوالمواد الكیماویةالجاھزةالبضاعة یتم إثبات

متوسط الساس على أوالمواد الكیماویة وقطع الغیار واللوازم الجاھزةالبضاعة تكلفة  تحددللتحقق أیھما أقل.

.مباشرةالنتاج غیر اإلوتكالیف والعمالة األولیةتكلفة المواد على  المنتجات الجاھزةتكلفة تتضمن المرجح. 

االستكمالیمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدر في سیاق األعمال االعتیادیة ناقصا تكالیف 

ومصاریف البیع.

استثمار في شركات زمیلة٧-٢

ال تسیطر علیھا، عادة ما تكون تأثیراً جوھریاً علیھا ولكنللشركةالشركات الزمیلة ھي الشركات التي یكون 

االستثمارات في شركات زمیلة باستخدام إثباتمن حقوق التصویت. یتم  ٪٥٠و  ٪٢٠تتراوح بین بنسبة تملك

مبدئیاً بالتكلفة.ویتم إثباتھاطریقة حقوق الملكیة 

یتم في قائمة الدخل، كما بعد االقتناءربح او خسارة الشركات الزمیلة المتحققة یتم إثبات حصة الشركة في

في االحتیاطات. یتم تعدیل القیمة الدفتریة االقتناءحصتھا في التغیر في االحتیاطات الذي یحدث بعد إثبات

في خسائر شركة زمیلة مساویة الشركة. عندما تكون حصة االقتناءالمتراكمة لما بعد اتبالحركلالستثمار

أي خسائر تقوم الشركة بإثباتال ما فیھا أي ذمم مدینة غیر مضمونة، لحصتھا في الشركة الزمیلة أو أكثر، ب

إضافیة ما لم تتكبد أي التزامات او تسدیدات نیابة عن الشركة الزمیلة.

في  الشركةوشركاتھا الزمیلة إلى حد حصة الشركةیتم استبعاد األرباح غیر المحققة من المعامالت بین 

یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة ما لم تقدم العملیة دلیالً على وجود ھبوط في قیمة الشركات الزمیلة. كذلك

الموجودات المحولة.

الناتجة عن االستثمارات في شركات زمیلة في قائمة الدخل.المخفضةاألرباح والخسائرإثباتیتم 

ومشاریع قید اإلنشاءومعداتومصانعممتلكات ٨-٢

یحمل االستھالك على قائمة .بعد خصم االستھالكات المتراكمة التكلفةبوالمعدات والمصانعتظھر الممتلكات 

األعمار االنتاجیة المقدرةعلى مدى تلك الموجوداتوذلك لتوزیع تكلفة طریقة القسط الثابت باستخدامالدخل 

لھا.

اإلیجار عقدفترةمدى ھا أو على در لعلى مدى العمر االنتاجي المقالتحسینات على عقارات مستأجرةیتم إطفاء 

أیھما أقل.المتبقیة،

في قائمة  اثباتھاویتم تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة 

الدخل.
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في  المقدر لألصلاإلنتاجي عمر المنالتي ال تزید جوھریا ات العادیةواإلصالحالصیانةیتم إثبات مصاریف

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

استبدالھ.

إن قطع الغیار الرأسمالیة تمثل قطع غیار تعتبر ضروریة الستمرار عملیات المصنع ویتم تصنیفھا كجزء من 

نع والمعدات ذات العالقة.لمصللى مدى العمر األولي المصنع والمعدات، ویتم استھالكھا ع

موجودات غیر ملموسة٩-٢

ترتیباتھا تكالیف ورسوم القروض المدفوعة مقدماً 

على  اطفاؤھایتم وقروض طویلة األجل الب المتعلقةتكالیف ترتیباتھا والمدفوعة مقدماً القروضرسوم یتم رسملة 

  عالقة.الالقروض ذات تسھیالتمدى الفترة المتبقیة من

تكالیف الصیانة الدوریة

Ύѧϫ̈́ Ύϔρ�ϡΗϳϭ�ΔϳέϭΩϟ�ΔϧΎϳλ ϟ�ϑ ϳϟΎϛΗ�ϝΟ̈́ Η�ϰѧϠϋΓέѧΗϔϟΔϧΎϳѧλ ϟ�Ωѧϋϭϣ�ϰѧΗΣΔѧϳέϭΩϟ�Ι ϭΩѧΣ�ϝΎѧΣ�ϲѧϓ��ϡΩΎѧϘϟ

ѧϳέϭΩ�ΔϧΎϳѧλΎѧϬϟ�ρѧρΧϣϟ�Ωѧѧϋϭϣϟ�ϝѧΑϗ�ΔѧόϗϭΗϣ�έѧϳϏ�Δ�ϡΗѧϳ�ˬϝѧϳϣΣΗ�ϰѧѧϠϋ�Γ́ѧϔρϣϟ�έѧϳϏϭ�˱ΎϘΑΎѧγ�ΔѧϠΟ̈́ϣϟ�ϑ ϳϟΎѧѧϛΗϟ

الحال ومن ثم تطفأ تكالیف الصیانة الدوریة الجدیدة خالل الفترة التي یتوقع أن یستفاد منھا.مصاریف في ال

تكالیف تطویر موقع -برنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین

سنوات. ٥باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة یتم إطفاء التكالیف

قبل التشغیل تكالیف ما

ѧλتكالیف ماتتضمن ϣϠϟ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΕΎѧϳϠϣόϟ�˯ΩѧΑ�ϝѧΑϗ�ΓΩѧΑϛΗϣϟ�ϑ ϳϟΎϛΗϟ�ϝϳϐηΗϟ�ϝΑϗنعا �ϯ Ωѧϣ�ϰѧϠϋ�ΎѧϬΎϔρ�ϡΗѧϳϭ

.لكل مصنعمن بدء العملیات التجاریة ابتداءً القسط الثابت باستخدام طریقةفترة سبع سنوات 

في قیمة الموجودات غیر المتداولةالھبوط١٠-٢

أنإلىالظروففيالتغیراتأواألحداثتشیرعندماقیمتھافيللھبوطالمتداولةغیرالموجوداتمراجعةیتم

القیمةفیھتزیدالذيبالمبلغالقیمة،فيالھبوطخسارةإثباتیتم.لالستردادقابلةغیرتكونقدالدفتریةالقیمة

االستخدام،قیمةأوالبیعتكالیفناقصاً لألصلالعادلةالقیمةوھيلالستردادالقابلةقیمتھعنلألصلالدفتریة

منفصلةنقدیةتدفقاتفیھتتواجدمستوىألدنىالموجوداتتجمیعیتمالھبوط،تقدیرولغرض.أعلىأیھما

قیمتھافيھبوطحدثأنسبقوالتيالمتداولةغیرالموجوداتمراجعةیتمللنقد).مدرة(وحداتومحددة

فيالقیمةفيالھبوطخسارةعكستمماإذا.مالیةفترةكلتاریخفيوذلكالھبوط،ذلكعكساحتمالبغرض

القابلةلقیمتھاالمعدلالتقدیرإلىللنقدالمدرةالوحدةأولألصلالدفتریةالقیمةزیادةتتمعندئذالحق،وقت

الوحدةأواألصلذلكقیمةفيالھبوطخسارةإثباتیتململوفیماالدفتریةالقیمةعنیزیدأالعلىلالسترداد،

الدخل. قائمةفيكإیرادفوراً القیمةفيالھبوطخسارةعكسإثباتیتمالسابقة.السنواتفيللنقدالمدرة
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القروض ١١-٢

یتم رسملة تكالیف القروض التي ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة وذلك كجزء من 

یتم تحمیل تكالیف القروض .المعدة ألجلھتصبح جاھزة لالستخدام التيحتى یحین الوقت ھذه الموجودات 

األخرى على قائمة الدخل.

ذمم دائنة ومستحقات ١٢-٢

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

الشركة أو ال.إلى

مخصصات١٣-٢

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

االلتزام، ویمكن تقدیر المبلغ بشكل یعتمد علیھ.ھذالتسدیدللموارداحتمال استخدام 

والضرائبالزكـاة ١٤-٢

في یتم إثبات مخصص الزكاة .("المصلحة")والدخلظمة مصلحة الزكاة ألن اً وفقوذلكلزكاةل تخضع الشركة

تحدیدھا حین إنھاء الربوط النھائیة.ما یتم. یتم إثبات المبالغ اإلضافیة التي تستحق، إن وجدت، عندقائمة الدخل

وفقاً تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة 

ضریبة الدخل السعودي.لنظام

التقنیة واالبتكار١٥-٢

.قید تكالیف التقنیة واالبتكار كمصاریف عند تكبدھایتم 

لموظفینامزایا١٦-٢

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

العربیةالمملكةفيوالعمالالعملأنظمةشروطبموجبللموظفینالخدمةنھایةمكافأةمخصصإثباتیتم

التيالمكتسبةللمكافأةالحالیةالقیمةأساسعلىلمطلوبامبلغاحتسابیتم.الدخلقائمةعلىویحملالسعودیة

عندالمسددةالمبالغاحتسابیتم.الماليالمركزقائمةتاریخفيكماعملھالموظفتركلوفیماللموظفتحق

فيموضحھوكماالمتراكمة،خدماتھمسنواتوعدداألخیرةالموظفینوبدالترواتبأساسعلىالخدمةنھایة

.السعودیةالعربیةالمملكةأنظمة



(كیان السعودیة)للبتروكیماویاتشركة كیان السعودیة
(شركة مساھمة سعودیة)

األولیةحول القوائم المالیةإیضاحات

(غیر مراجعة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 

ما لم یذكر غیر ذلك)بآالف الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ 

-١٢-

برنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین

یوجد لدى الشركة برنامج یتیح للموظفین السعودیین المؤھلین فرص تملك وحدات سكنیة.

واستھالكھایتم رسملتھاالمؤھلینن الوحدات السكنیة غیر المباعة والتي تم انشاؤھا ألغراض البیع للموظفین إ

  سنة. ٣٣على مدى 

الموظفین من حساب إلىتلك الوحدات المباعة إنشاءعند تخصیص الوحدات السكنیة للموظفین، یتم نقل تكلفة 

وأقساط . یتم تخفیض الدفعات المقدمة األخرىوالمعدات الى الموجودات غیر المتداولة والمصنعالممتلكات

.األخرىمتداولةالمن الموجودات غیر ،المستلمة من الموظفینسعر الشراء

عندما األخرى المتعلق بھا من بند الموجودات غیر المتداولة الشراءوسعر السكنیة یتم استبعاد تكلفة الوحدات 

ال یتوقع حدوث ربح او خسارة جوھریة للشركة.السكنیة إلى الموظفین عندمایتم نقل ملكیة تلك الوحدات 

ادخار للموظفینبرنامج

یتم ایداعھا في حساب بنكي في البرنامج ادخار للموظفین. ان مساھمات المشاركین خطةیوجد لدى الشركة 

مستقل ویتم تكوین مخصص بمساھمة الشركة.

اإلیرادات١٧-٢

إثباتیتم ،ینعند تسلیم المنتجات إلى المسوقجات إلى المسوقین والعمالء. ثبات اإلیرادات عند تسلیم المنتإیتم 

من ونالتي یستلمھا المسوقالفعلیةع بناًء على أسعار البیالحقاً ومن ثم یتم تعدیلھا األولیةالمبیعات بأسعار البیع 

.وما إلى ذلكتكالیف الشحن ورسوم التسویقأخرى، بعد حسم أطراف 

داریةإعمومیة وبیع ومصاریف١٨-٢

تكالیف جزًء منبالضرورة تكون  التكالیف مباشرة وغیر مباشرة وإداریةعمومیة بیع ومصاریفتتضمن

وتكالیفوإداریةعمومیة مصاریف بیع وة المتعارف علیھا. توزع التكالیف بینیالمحاسبللمعاییروفقاً اإلنتاج

، بطریقة منتظمة.األمرن لزم إ، اإلنتاج

احتیاطي نظامي ١٩-٢

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

یتم ھذا رأسمالھا.من  ٪٥٠یعادل ھذا االحتیاطي  حتىنظامي احتیاطيإلى ،بعد تغطیة العجز المتراكم،السنة

غیر قابل للتوزیع على المساھمین في الشركة.حالیاً ھذا االحتیاطيفي نھایة السنة المالیة. إنالتحویل
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إیجارعقود ٢٠-٢

تحویل جوھري لمنافع ومخاطر الملكیة اإلیجارترتب على عقد إذارأسمالیة إیجاركعقود اإلیجارتصنف عقود 

اإلیجار بموجب عقود مصروفیتم إثبات تشغیلیة. إیجاركعقود األخرىاإلیجارالمستأجر. وتصنف عقود إلى

یتم إثبات إیراد اإلیجار على أساس مبدأ االستحقاق لدخل على مدى فترة عقد اإلیجار. تشغیلیة في قائمة اإیجار

وطبقاً لشروط العقود.

التقاریر القطاعیة٢١-٢

األعمالقطاع)أ(

:العملیات أو الشركاتوھو مجموعة من الموجودات إن قطاع األعمال

.تعمل في أنشطة تدر إیرادات-١

تقوم اإلدارة باستمرار بتحلیل نتائج عملیاتھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزیع المصادر وتقییم -٢

.األداء

.بشكل منفصل تتوفر عنھا معلومات مالیة-٣

تقوم الشركة بشكل رئیسي بتصنیع المواد الكیماویة والمنتجات ذات العالقة.

القطاع الجغرافي)ب(

العملیات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إیرادات في بیئة والقطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات 

.ئات اقتصادیة أخرىاقتصادیة محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بی

ن جمیع عملیات الشركة د في المملكة العربیة السعودیة وإإلى عمیل واحجمیع مبیعات الشركة بشكل جوھريتتم 

وبناًء علیھ، لم یتم عرض تحلیل القطاع قطاع البتروكیماویات.ھوواحد تشغیلي تتعلق بقطاع بشكل جوھري 

الجغرافي.

قروض طویلة األجل-٣

محلیة وحكومیة مالیة من مؤسسات ملیار لایر سعودي ٢٩٫٠شركة على قروض طویلة األجل بمبلغ الحصلت 

ملیار لایر سعودي كما ٢٥٫٦ھوھذه القروض مقابلالقائم إجمالي المبلغلتمویل نفقاتھا الرأسمالیة. إن دولیةو

سنوات ٩ملیار لایر سعودي). یتم تسدید ھذه القروض على مدى فترة ٢٠١٣:٢٧٫١( ٢٠١٤سبتمبر٣٠في 

ومعدات الشركة ومصانعمن تاریخ قائمة المركز المالي. تم تأمین ھذه القروض بشكل رئیسي مقابل ممتلكات 

."سابك)(األساسیةالسعودیة للصناعات الشركة"مقدمة من مساھم األغلبیةالوالضمانات 

٢٠١٣:٢٫٠(لایر سعوديملیار ٢٫٩ غبلبممن سابك قروض طویلة األجل الشركة إلى ذلك، لدى باإلضافة    

الملكیة في الشركة حقوق من  ٪٣٥بنسبة  سوف تحتفظ سابكسابك، دعم معالالتفاقیة وفقاً ملیار لایر سعودي).

القروض.ھذهسدادخالل فترة 
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السھم)خسارةربحیة (  - ٤

٢٠١٣و  ٢٠١٤سبتمبر٣٠في  المنتھیتینأشھر والتسعةالثالثةتي لفترالسھم )خسارة(ربحیةیتم احتساب

ملیون١٫٥٠٠على المتوسط المرجح لعدد لتلك الفترات (الخسارة)الربحوصافيمن العملیاتالربحبتقسیم 

.تلك الفتراتقائمة خالل سھم 

وتعھدات محتملة مطلوبات  - ٥

٣٢٠١سبتمبر٤٢٠١٣٠ سبتمبر٣٠

)غیر مراجعة()غیر مراجعة(

٩١٧٫١٤٧٫٢٢١خطابات ضمان

٥٠٠٫٥٦٢٥٦٢٫٥٠٠خطابات اعتماد

لایر  ملیون٥٠٤٫١بلغت ٢٠١٤سبتمبر٣٠حتى  ولم یتم تكبدھاعلیھا الشركة تعاقدتالنفقات الرأسمالیة التي 

لایر سعودي).ملیون٢٠١٣:٥٦١٫٢(تقریباً سعودي 


