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معلومات عامة-١

للبتروكیماویات (كیان السعودیة) ("الشركة") في مجال االستثمار في المشاریع تعمل شركة كیان السعودیة 

الصناعیة في المجاالت البتروكیماویة والكیماویة. تقوم الشركة كذلك بتقدیم الدعم والصیانة للمرافق المتعلقة بتلك 

المصانع.

للصناعات األساسیة السعودیةشركة المن قبل  ٪٣٥إن الشركة مدرجة في سوق األسھم السعودیة ومملوكة بنسبة 

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

). إن العنوان المسجل للشركة ھو ٢٠٠٧یونیو ١٢ھـ (١٤٢٨جمادى األول ٢٦الجبیل بتاریخ مدینةصادر في

مملكة العربیة السعودیة.، مدینة الجبیل الصناعیة، ال١٠٣٠٢ص. ب 

:٢٠١٥سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة فيفترة التسعةخالل

١اریخت اعتبارا منالبترول والثروة المعدنیةمن وزارةإضافیةمواد خاملتوزیعموافقة على الشركةتحصل

غیلومتطلبات التشالمشاریع الرأسمالیةلى الوفاء بشروط معینة تتضمنإھذه الموافقة تخضع . ٢٠١٥یولیو

.االتفاق علیھاالتي سبق سابكالتسویق منرسوموتخفیض

ملیون لایر سعودي٢٣٩٫٨، منھا ملیون لایر سعودي٥٩٩٫٨ تكبدت الشركة تكالیف صیانة دوریة بمبلغ ،

 لمالياالمركز قائمة  في الموجودات غیر الملموسةلتھا ضمنرسم، تم بصیانة دوریة مخطط لھامباشرةتتعلق

المرتبطة بالصیانة الدوریة والناتجة، لایر سعوديملیون٣٦٠٫٠ بمبلغ التكالیف المتبقیة.٢٠١٥ة لعامالمرفق

.٢٠١٥لعامالدخل المرفقة قائمة فيتكلفة المبیعات  على تم تحمیلھافنیة أخرى،بسبب أمور

  .٢٠١٥أكتوبر١٤بتاریخاإلدارةمجلسالمرفقة 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

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

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

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

  .٢٠١٤ لسنةللشركة المراجعةالسنویة 

إن القوائم المالیة األولیة المرفقة تتضمن جمیع التسویات التي تتكون بشكل رئیسي من المستحقات االعتیادیة 

المتكررة التي رأت إدارة الشركة أھمیتھا لكي تظھر قائمة المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدیة بعدل. 

قد ال تمثل مؤشراً دقیقاً عن النتائج ٢٠١٥سبتمبر٣٠یتین في أشھر المنتھالتسعةفترتي الثالثة وإن نتائج أعمال 
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الفعلیة ألعمال السنة كاملة. یجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة واالیضاحات حولھا مع القوائم المالیة السنویة 

.٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في المتعلقة بھایضاحات واإلالمراجعة 

وافتراضات محاسبیة مؤثرةتقدیرات٢-٢

وفقاً للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة استخدام 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 

یتم تقییم التقدیرات و االفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تتضمن .القوائم المالیة

اضات تتعلق بعمل تقدیرات وافترالشركةتقوم .ات باألحداث المستقبلیة التي یعتقد أن تكون مناسبة للظروفتوقع

إن تقدیرات .نادراً ما تتساوى نتائج التقدیرات المحاسبیة، وفقاً لتعریفھا، مع النتائج الفعلیة المتعلقة بھا.بالمستقبل

مستوىأقل رئیسي ممتلكات ومصنع ومعدات) وتقدیر مخصص الھبوط في الموجودات غیر المالیة (بشكل 

ذات مخاطر ھامة قد ینتج عنھا تعدیالت جوھریة في القیمة الدفتریة للموجودات خالل الفترة وحدات مدرة للنقدل

.الالحقةالمالیة 

لى أن لظروف إتقوم اإلدارة بتقییم الھبوط في قیمة الموجودات غیر المالیة عندما تشیر األحداث أو التغیر في ا

قیمتھا الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. الدالئل التي تعتبر ھامة والتي یمكن أن تشیر إلى مراجعة الھبوط 

في القیمة، تتضمن أدلة من مصادر داخلیة وخارجیة تتعلق بالتغیرات التكنولوجیة والسوقیة واالقتصادیة والبیئة 

ات في معدالت فوائد السوق، واألداء االقتصادي لألصول. یتم تحدید المبالغ القانونیة في أداء الشركة أو التغیر

المستردة للوحدات المدرة للنقد باستخدام طریقة القیمة المستخدمة والتي تتطلب استخدام التقدیرات من قبل اإلدارة. 

وط في القیمة.كذلك تأخذ االدارة في االعتبار الشركة كوحدة مفردة مدرة للنقد ألغراض مراجعة الھب

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 

ضمن قائمة الدخل.الفترة

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 
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ذمم مدینة   ٥-٢

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

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

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

عمومیة وإداریة". عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل بیع ومصاریفتحت بند "

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

عمومیة وإداریة" في قائمة الدخل.بیع ومصاریف"

مخزون  ٦-٢

اس متوسط التكلفة على أستحددالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل.یقید المخزون على أساس سعر

اج غیر یف اإلنتوالعمالة وتكالالخامالمواد تكلفة على الصنع التامةالتكلفة المرجح. تشتمل تكلفة المنتجات 

المباشرة.

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

ومصاریف البیع.

استثمار في شركات زمیلة٧-٢

تأثیراً جوھریاً علیھا ولكن ال تسیطر علیھا، عادة ما تكون للشركةالشركات 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 

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

الستثمارلطات. یتم تعدیل القیمة الدفتریة في االحتیااالقتناءحصتھا في التغیر في االحتیاطات الذي یحدث بعد 

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

أي خسائر إضافیة ما لمتقوم الشركة بإثباتال الشركة الزمیلة أو أكثر، بما فیھا أي ذمم مدینة غیر مضمونة، 

او تسدیدات نیابة عن الشركة الزمیلة.تتكبد أي التزامات

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

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

المحولة.

الناتجة عن االستثمارات في شركات زمیلة في قائمة الدخل.المخفضةاألرباح والخسائرإثباتیتم 
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ومعداتومصنعممتلكات ٨-٢

 نشاءباستثناء موجودات تحت اإل.بعد خصم االستھالكات المتراكمة التكلفةبوالمعدات والمصانعتظھر الممتلكات 

تلك كلفة وذلك لتوزیع تطریقة القسط الثابت باستخدامیحمل االستھالك على قائمة الدخل .والتي تقید بالتكلفة

لھا.األعمار االنتاجیة المقدرةعلى مدى الموجودات

في قائمة الدخل.اثباتھاویتم بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة اتتحدد أرباح وخسائر االستبعاد

ي ف اإلنتاجي المقدر لألصلعمر المنالتي ال تزید جوھریا ات العادیةاإلصالحوالصیانةیتم إثبات مصاریف

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

استبدالھ.

والمصانع كات 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 طویلةة بسھولة في السوق أو غیر متاحةالغیار إذا كانت لیست متاح

موجودات غیر ملموسة٩-٢

الموجودات غیر الملموسة وفترات اإلطفاء المتوقعة لھا:فیما یلي 

تكالیف الصیانة الدوریة

�Ι ϭΩΣ�ϝΎΣ�ϲϓ��ϡΩΎϘϟ�ΔϳέϭΩϟ�ΔϧΎϳѧѧѧѧѧѧλ ϟ�Ωϋϭϣ�ϰΗΣ�ΓέΗϔϟ�ϰϠϋ�Ύϫ̈́ Ύϔρ�ϡΗϳϭ�ΔϳέϭΩϟ�ΔϧΎϳѧѧѧѧѧѧλ ϟ�ϑ ϳϟΎϛΗ�ϝΟ̈́ Η

�˱ΎϘΑΎѧѧѧѧѧѧѧγ�ΔϠΟ̈́ϣϟ�ϑ ϳϟΎϛΗϟ�ϝϳϣΣΗ�ϡΗϳ�ˬΎϬϟ�ρρΧϣϟ�Ωϋϭϣϟ�ϝΑϗ�ΔόϗϭΗϣ�έϳϏ�ΔϳέϭΩ�ΔϧΎϳѧѧѧѧѧѧѧλ وغیر المطفأة على

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

تكالیف تطویر موقع-برنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین

سنوات.خمسیتم إطفاء التكالیف باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة 

تكالیف ما قبل التشغیل 

�ϯ Ωϣ�ϰϠϋ�ΎϬΎϔρ�ϡΗϳϭ�ϊ ϧΎѧѧѧѧλ ϣϠϟ�ΔϳέΎΟΗϟ�ΕΎϳϠϣόϟ�˯ΩΑ�ϝΑϗ�ΓΩΑϛΗϣϟ�ϑ ϳϟΎϛΗϟ�ϝϳϐѧѧѧѧηΗϟ�ϝΑϗ�Ύϣ�ϑ ϳϟΎϛΗ�ϥϣѧѧѧѧο ΗΗ

فترة سبع سنوات باستخدام طریقة القسط الثابت بدایة من بدء العملیات التجاریة لكل مصنع.
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المالیةفي قیمة الموجودات غیر الھبوط١٠-٢

فیما یتعلق بالھبوط في قیمتھا عندما تشیر الحاالت أو التغیر ،ماعدا الشھرة،المالیةیتم مراجعة الموجودات غیر 

خفاض في نلإل ،ن وجدتإ،یتم اختبار الشھرةفي الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد.

یتم إثبات الخسارة الناتجة عن الھبوط في القیمة، والتي تمثل الزیادة في القیمة الدفتریة لألصل عن .قیمتھا سنویاً 

لغرض أیھما أعلى.،القیمة القابلة لالسترداد وھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو قیمة االستخدام

قات نقدیة منفصلة ومحددة (وحدات مدرة للنقد). یتم تدفألدنى حد ممكن یدرتقدیر الھبوط، یتم تجمیع الموجودات 

، والتي سبق أن حدث ھبوط في قیمتھا بغرض احتمال عكس ذلك الھبوط، وذلك المالیةمراجعة الموجودات غیر 

في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل لھبوطإذا ما تم الحقاً عكس خسارة افي تاریخ كل فترة مالیة. 

یما لو لم یتم القیمة الدفتریة فعنزیدی، على أاللالستردادالقابلة تھا لقیمالتقدیر المعدل إلى حدة المدرة للنقد الوأو 

في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس خسارة الوحدة المدرة للنقد في قیمة ذلك األصل أو لھبوطإثبات خسارة ا

.ن وجدتإ،نخفاض في الشھرةال یتم عكس خسارة اإلفي قائمة الدخل.كإیرادفي القیمة فوراً لھبوطا

القروض ١١-٢

یتم إثبات القروض بقیمة المتحصالت المستلمة بعد حسم تكلفة المعاملة المتكبدة. تقید القروض الحقاً بالتكلفة 

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

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

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

الدخل.ویتم تحمیل تكالیف القروض األخرى على قائمة

ذمم دائنة ومستحقات ١٢-٢

بموجبھا ، سواء تم إصدار فواتیرالبضائع 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

 يفیتم إثبات مخصص الزكاة .("المصلحة")،ظمة مصلحة الزكاة والدخلألن اً وفقوذلكلزكاةلتخضع الشركة 

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

قاً وفتقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة 

ضریبة الدخل السعودي.نظاملمتطلبات 
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واالبتكارالتقنیة١٥-٢

.قید تكالیف التقنیة واالبتكار كمصاریف عند تكبدھایتم 

لموظفینامزایا١٦-٢

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

العربیةالمملكةفيوالعمالالعملأنظمةشروطبموجبللموظفینالخدمةنھایةمكافأةمخصصإثباتیتم

الحالیةالقیمةأساسعلىلمطلوبامبلغاحتسابیتم.الدخلقائمةعلىویحملوسیاسات الشركة السعودیة

احتسابیتم.الماليالمركزقائمةتاریخفيكماعملھالموظفتركلوفیماللموظفتحقالتيالمكتسبةللمكافأة

المتراكمة،خدماتھمسنواتوعدداألخیرةالموظفینوبدالترواتبأساسعلىالخدمةنھایةعندالمسددةالمبالغ

.السعودیةالعربیةالمملكةأنظمةفيموضحھوكما

برنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین

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

تھالكھاواسرسملتھایتمالمؤھلینن الوحدات السكنیة غیر المباعة والتي تم انشاؤھا ألغراض البیع للموظفین إ

  سنة. ٣٣على مدى 

عند تخصیص الوحدات السكنیة للموظفین، یتم نقل تكلفة إنشاء تلك الوحدات المباعة إلى الموظفین من حساب 

الممتلكات والمصانع والمعدات إلى الموجودات غیر المتداولة األخرى. یتم تخفیض الدفعات المقدمة وأقساط سعر 

األخرى. موظفین، من الموجودات غیر المتداولةالشراء المستلمة من ال

یتم استبعاد تكلفة الوحدات وسعر البیع المتعلق بھا من بند الموجودات غیر المتداولة عندما یتم نقل ملكیة تلك 

الوحدات للموظفین عند تسدید جمیع األقساط وال یتوقع حدوث ربح او خسارة جوھریة للشركة.

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

یتم بیع معظم المنتجات إلى سابك ("المسّوق") بموجب اتفاقیة تسویق. عند تسلیم المنتجات إلى المسوق، یتم قید 

المبیعات على أساس أسعار أولیة ویتم تعدیلھا الحقاً على أساس أسعار البیع الفعلیة التي یستلمھا المسوق من 

أطراف أخرى، بعد حسم تكالیف الشحن والتوزیع والتسویق. تقید التعدیالت عند إبالغ الشركة بھا.  یتم قید 

اإلیرادات من أطراف أخرى عند تسلیم المنتجات.
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داریةإعمومیة وبیع ومصاریف١٨-٢

ف تكالیبالضرورة جزًء منتكون  التكالیف مباشرة وغیر مباشرة وإداریةعمومیة بیع ومصاریفتتضمن

تكالیف ووإداریةعمومیة مصاریف بیع وة المتعارف علیھا. توزع التكالیف بینیالمحاسبللمبادئوفقاً اإلنتاج

تتعلق مصاریف البیع بشكل رئیسي بالشحن وتخزین منتجات الشركة.، بطریقة منتظمة.األمرن لزم إ، اإلنتاج

احتیاطي نظامي ١٩-٢

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

یتم ھذا رأسمالھا.من  ٪٥٠یعادل ھذا االحتیاطي ، بعد تغطیة العجز المتراكم، حتىنظاميإلى احتیاطيالسنة

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

عقود إیجار تشغیلیة٢٠-٢

منھا. یتم اإلیجارعقدالدخل على مدى فترة على قائمةل نفقات اإلیجار بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة یتحمیتم 

إثبات إیرادات اإلیجار على أساس االستحقاق وفقا لشروط العقود.

إعادة تصنیف ٢١-٢

٢٠١٥فق مع طریقة عرض عام والتت ٢٠١٤م إعادة تصنیف بعض المبالغ في القوائم المالیة األولیة المرفقة لعام ت

طویلة األجل والتي تم إعادة تصنیفھا من المتعلقة بالقروضمعامالت الوتمثل أساساً طریقة عرض أتعاب 

موجودات غیر ملموسة وعرضھا بالصافي مقابل القروض.

التقاریر القطاعیة٢٢-٢

قطاع األعمال)أ(

العملیات أو المنشآت التي:وھو مجموعة من الموجودات قطاع األعمال

ات.تعمل في أنشطة تدر إیراد

 قییم لق بتوزیع المصادر وتعملیاتھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتعتقوم اإلدارة باستمرار بتحلیل نتائج

األداء.

.تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل منفصل

القطاع الجغرافي)ب(

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

وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى.اقتصادیة محددة تخضع لمخاطر 
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شغیلي تتتم معظم المبیعات إلى عمیل واحد في المملكة العربیة السعودیة وأن جمیع عملیات الشركة تتعلق بقطاع 

.غیلیةشة والتالجغرافیاتلقطاعلتحلیالت قطاعیة وبناًء علیھ، لم یتم عرض د أال وھو قطاع البتروكیماویات. واح

نقد ومایماثلھ-٣

یحتفظ : الشيء) ٢٠١٤ملیون لایر سعودي (١٫٢٨٢٫٩النقد والنقد ومایماثلھ یمثل النقد واألرصدة البنكیة ویشمل 
.لیةتمویالترتیبات البموجب بعضسداد أصل) كاحتیاطي لخدمة الدیون (بما في ذلكبھا

قروض طویلة األجل  - ٤

٢٠١٤سبتمبر٢٠١٥٣٠سبتمبر ٣٠

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

٢٫٦٥٠٫٨٢٨٢٫٩٥٠٫٩٢٢صندوق اإلستثمارات العامة

٣٫٣٨٤٫٥٩٩٣٫٥٧٧٫٧٨٤اتفاقیات تسھیالت التمویل اإلسالمیة 

  ٢٫٣٨٤٫٧٣٢٢٫٥٢٠٫٨٤٦تسھیالت تجاریة

٥٫٢٢٨٫٦٧٣٦٫١٠٥٫٢٢٣ تسھیالت وكالة التصدیر

٢٫٤١٤٫٠٩٤٢٫٤١٤٫١٠٨العاملتسھیالت إسالمیة لرأس المال 

١٫٢٣٠٫٠٠٠١٫٥٣٠٫٠٠٠صندوق التنمیة الصناعیة السعودي

١١٫١٠٠٫٠٠٠٩٫٣٧٥٫٠٠٠االسنادقروض 

٢٨٫٣٩٢٫٩٢٦٢٨٫٤٧٣٫٨٨٣

)٢٤٤٫٨٧٠()٢٢٠٫٣٥٦(طفئة: تكالیف المعامالت غیر المیطرح

٢٨٫١٧٢٫٥٧٠٢٨٫٢٢٩٫٠١٣

القروض طویلة األجل على النحو التالي:عرضیتم 

٢٫٣٧٨٫٥٣٣١٫٧٦٤٫٨٣٠الحالي ضمن المطلوبات المتداولةستحقاقاال

٢٥٫٧٩٤٫٠٣٧٢٦٫٤٦٤٫١٨٣قروض طویلة األجل

٢٨٫١٧٢٫٥٧٠٢٨٫٢٢٩٫٠١٣

:ھي كما یليغیر المستھلكةتكالیف المعامالت في الحركات

٢٠١٤سبتمبر ٢٠١٥٣٠سبتمبر ٣٠

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

٢٥٢٫٣٧٤٢٨١٫٢٩٥ینایر ١

  )٣٦٫٤٢٥()٣٢٫٠١٨(: إطفاءیطرح

٢٢٠٫٣٥٦٢٤٤٫٨٧٠سبتمبر٣٠

:بمتعلق ال

٤١٫١١٣٤١٫١١٣الحالي ضمن المطلوبات المتداولةاالستحقاق

١٧٩٫٢٤٣٢٠٣٫٧٥٧تحت قروض طویلة األجلالمعروض
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ات التي ینص علیھا سابك. تأمین القروض المذكورة أعاله إما عن طریق الرھن العقاري من أصول الشركة أو الضمانتم

٢٠١٤:٢٫٩ملیار لایر سعودي (٢٫٩أعاله تشمل قروض طویلة األجل من شركة سابك والبالغة االسنادقروض أیضا، 

في الشركة خالل فترة  ٪٣٥وشركة سابك الحفاظ على ملكیة ملیار لایر سعودي). وفقا التفاقیة دعم مع شركة (سابك)،

سداد ھذه القروض.

على  تسدید ھذه القروضیوزعھذه القروض تحمل التغییرات المالیة وفقا ألسعار السوق والھامش المتفق علیھا السائدة. و

صندوق التنمیة الصناعیة السعوديمع  تتضمن تسھیالت القروضالمركز المالي.  قائمة مدى أربعة عشر عاما من تاریخ

المالیة، والحد من توزیع األرباح والنفقات الرأسمالیة مؤشراتلحفاظ على مستوى معین من الاتتطلب من الشركة تعھدات

حدود معینة.تزید علىالسنویة 

القیمة الدفتریة لقروض طویلة األجل مقومة بالعمالت التالیة:

٢٠١٤سبتمبر ٢٠١٥٣٠سبتمبر ٣٠

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

١٢٫٣٣٠٫٠٠٠١٠٫٩٠٥٫٠٠٠لایر سعودي

١٦٫٠٦٢٫٩٢٦١٧٫٥٦٨٫٨٨٣دوالر أمریكي

٢٨٫٣٩٢٫٩٢٦٢٨٫٤٧٣٫٨٨٣

أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة  - ٥

لدى الشركة معامالت مع سابك وأطراف ذات عالقة بھا (مجتمعین "أطراف ذات عالقة").

أطراف ذات عالقةمعامالت مع ١-٥

تسلیم ل الالزمةالتخزین والنقل واتخاذ الترتیبات والتي تتضمن خدماتالشراء حصلت الشركة على خدمات )أ

.الخدمات المشتركةعن طریق إدارةوالمواد الخاصة بالشركة والمقدمة من سابكقطع الغیار واللوازم 

أیضاً بتقدیم خدمات المحاسبة والموارد البشریة إضافة لخدمات المشتریات، تقوم إدارة الخدمات المشتركة )ب

.وتقنیة المعلومات والھندسة وخدمات عامة أخرى للشركة

تقدم شركة سابك لخدمات التخزین (ساب تانك) خدمات الشحن ومناولة المواد للشركة.)ت

یتم شراء المواد الخام من أطراف ذات عالقة لسابك.)ث

الخدمات التقنیة واالبتكار واالداریة والخدمات األخرى للشركة وفقاً لالتفاقیات كما تقوم سابك أیضاً بتقدیم بعض )ج

المبرمة.

قامت سابك أیضاً بتحمیل نفقات مالیة ورسوم ضمان ورسوم تعھدات على الشركة تتعلق بقروض االسناد. )ح



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

األولیةحول القوائم المالیةإیضاحات

(غیر مراجعة)٢٠١٥سبتمبر٣٠ة أشھر المنتھیتین في عستة واللفترتي الثالث

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

-١٦-

د تسلیم المنتجات المبیعات عنیتم بیع معظم المنتجات إلى سابك بموجب اتفاقیات التسویق وبیع المنتجات. یتم قید)خ

بصافي سعر مبدئي ویتم الحقاً تعدیلھ على أساس شھري بأسعار البیع الفعلیة المستلمة من قبل سابك من 

عمالئھم بعد خصم تكالیف الشحن والتوزیع والبیع وأتعاب التسویق لتغطیة جمیع مصاریف التسویق األخرى.

ملیون لایر سعودي ٩٢٤مبلغ بتم تحمیل الشركة ، ٢٠١٥سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةفترة الخالل )د
.المذكورة أعالهالوسیطھمیع الخدمات) لجملیون لایر سعودي ٢٠١٤:١٫٢١٩(تقریباً 

أرصدة مع أطراف ذات عالقة٢-٥

ذمم مدینة)أ

ملیون لایر ٢٠١٤:٣٫٤٣٣ملیون لایر سعودي (٢٫٩٣٣تشتمل الذمم المدینة على أرصدة مدینة من سابك بمبلغ 
).سعودي

ذمم مدینة أخرى من أطراف ذات عالقة)ب

تشتمل المدفوعات المقدمة والذمم المدینة األخرى على األرصدة المدینة من أطراف ذات عالقة التالیة:

٢٠١٥٢٠١٤

٣٧٨٫٠٧٣٦٠٢٫٩٢٣سابك
١٢٫٥٩٢٩٫٧٥٩أخرى

٣٩٠٫٦٦٥٦١٢٫٦٨٢

عالقة ذمم دائنة إلى أطراف ذات)ج

تتضمن الذمم الدائنة على أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة كما یلي:

٢٠١٥٢٠١٤

٤٦٥٫٩٨٤٨٣٥٫٩٦٩سابك
٧-أخرى

٤٦٥٫٩٨٤٨٣٥٫٩٧٦

السھم)خسارةربحیة (  - ٦

بتقسیم  ٢٠١٤و ٢٠١٥سبتمبر٣٠في  المنتھیتینة أشھر تسعوالالثالثة تي لفترالسھم )خسارةربحیة (تحتسب 

سھم ملیون١٫٥٠٠على المتوسط المرجح لعدد لتلك الفترات لخسارةاوصافيمن العملیات)لخسارةا(الربح 

.تلك الفتراتقائمة خالل 



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

األولیةحول القوائم المالیةإیضاحات

(غیر مراجعة)٢٠١٥سبتمبر٣٠ة أشھر المنتھیتین في عستة واللفترتي الثالث

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

-١٧-

تعھداتو محتملة مطلوبات-٧

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

١٥٫١٢١١٤٫٩١٧خطابات ضمان

٥٦٢٫٥٠٠-اعتمادات مستندیة

ملیون٥٣٦مبلغ  ٢٠١٥سبتمبر٣٠حتى  ولم یتم تكبدھاعلیھا الشركة تعاقدتالرأسمالیة التي المصروفاتبلغت 

ملیون لایر سعودي).٥٠٤٫١: ٢٠١٤(تقریباً لایر سعودي 


