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 معلومات حول الشركة 01
 

لة ِبُموِجب السجل التجاري رقم  إنَّ شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( )"الشركة"( هي شركة سعودية مساهمة ُمسجَّ
ل 2007يونيو  12هـ )الموافق 1428ُجمادى األولى  26الصادر من مدينة الجبيل بتاريخ  2055008450 م(. وعنوان الشركة الُمسجَّ

من أسهم الشركة مملوكة للشركة السعودية  %35، مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية. إنَّ نسبة 10302هو ص. ب. 
 "(، وباقي األسهم مملوكة للعامة.للصناعات األساسية )"سابك

 
لة لمزاولة أعمال االستثمار في المشاريع الصناعية داخل وخارج المملكة العربية السعودية بمجاالت الصناعات البتروكيما ية ووالشركة ُمسجَّ

م الشركة الدعم والصيانة للمرافق المتعلقة بتلك المصانع.  والكيميائية. كما تقدِّ
 

ليات التجارية لمعظم مصانعها بما في ذلك مصانع األوليفينات وجاليكول اإليثيلين والبولي بروبلين والبولي إيثيلين عالي بدأت الشركة العم
 15م، وبدأ مصنع األمينات الخاص بالشركة العمليات التجارية بتاريخ 2011أكتوبر  1الكثافة والبولي كربونات والفينوالت اعتباًرا من 

م، وبدأ مصنع الكحول الطبيعي 2013إبريل  1دأ مصنع البولي إثيلين منخفض الكثافة العمليات التجارية بتاريخ م، فيما ب2012أغسطس 
 م.2015يونيو  4)صنف المنظفات( العمليات التجارية بتاريخ 

 
لِيَّة الُموَجَزة بتاريخ   م.2017إبريل  27اعُتِمَدت هذه القوائم المالية األوَّ

 
 أساس اإلعداد 02

 
 بيان االلتزام 1-2
 

لِيَّة الُموَجَزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) ( "التقرير المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربية 34أِعّدت هذه القوائم المالية األوَّ
لِيَّة ُموَجَزة للشركة حسب المعايير الدولية للتقرير المالي لجزء  ئم من الفترة التي تغطيها القواالسعودية. وهذه هي أول قوائم مالية أوَّ

ة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد  بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى ةالمالية السنوية األولى الُمعدَّ
"تطبيق المعايير الدولية للتقرير  (1)رقم  للتقرير الماليالصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ وعليه فإن المعيار الدولي 

( لمعلومات عن تطبيق الشركة 6ُيرجى الرجوع إلى اإليضاح )وقد جرى تطبيقه.  المعتمد بالمملكة العربية السعودية المالي ألول مرة"
 .المعتمدة بالمملكة العربية السعودية للمرة األولى للمعايير الدولية للتقرير المالي

 
لِيَّة الُموَجَزة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالية السنوية إلعدادها وفًقا  ايير الدولية للمعال تتضمن القوائم المالية األوَّ
بين القانونيين سللتقرير المالي الُمعتَمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحا

 م.2017ديسمبر  31 عن السنة التي ستنتهي فيالتي ستصدر 
 
 أساس القياس 2-2
 

لِيَّة الُموَجَزة وفًقا لمبدأ التكلفة التاريخية   أساس االستحقاق. باستخدامُتَعدُّ القوائم المالية األوَّ
 

 حسابات القيمة الحالية االكتوارية.وفيما يتعلق بمكافآت الموظفين وما بعد التوظيف األخرى، ُتستخدم 
 

 ُتْعَرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للشركة.
 

ب كافة القيم إلى أقرب قيمة باأللوف ما لم ُيذكر خالف ذلك.  وُتقرَّ
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ة 03  التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ
 

لِيَّة الُموَجَزة للشركة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي تؤثر على ا الغ المفصح لمبيتطلُب إعداد القوائم المالية األوَّ
ن حيال قعنها من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات وإفصاحات االلتزامات المحتملة بتاريخ القوائم المالية. غير أنَّ عدم التي

هذه االفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في 
لى عالمستقبل. وتستند هذه التقديرات واالفتراضات على الخبرة وعوامل أخرى مختلفة ُيعتَقد بأنَّها معقولة وفًقا للظروف وُتسَتخدم للحكم 

القيم الدفترية لألصول والمطلوبات غير المتوفرة بسهولة من مصادر أخرى. وُتجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة 
ل فيها التقديرات أو فترة التنقيحات والفترات المستقبل انت إذا كة يمستمرة. وُيعتَرف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي ُتعدَّ

 تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية. تعرضت للتغييرالتقديرات التي 
 
 المصادر الرئيسة لعدم التيقن حيال التقديرات 1-3
 

ي لتتضمن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسة األخرى لحالة عدم التيقن حيال التقديرات بتاريخ قائمة المركز الما
ل مخاطر جوهرية مما ينشأ عنها تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول والمطلوبات خالل السنة المالية:التي   ُتشكِّ

 
 اختبار االنخفاض في قيمة األصول غير المالية 1-1-3
 

يمته العادلة ناقًصا ، التي تمثل قادالقابلة لالسترديتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قيمته 
حتسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع بناء على البيانات المتاحة من معامالت البيع تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى. وتُ 

الملزمة، التي تجرى على أساس تجاري، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا التكاليف اإلضافية لبيع األصل. وُتحتسب 
من التدفقات النقدية من الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تتض وتستمدقدية المخصومة. القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات الن

رة للنقد دأنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة الم
َعدُّ القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وتُ 

 .ألغراض التقدير االستقرائيالمستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم  الداخلةوكذلك التدفقات النقدية 
 

فاقية تخصيص الغاز، وليس للشركة الخيار بتخفيض / توقف أي من وتعتقد اإلدارة أن كافة المصانع الُمشيَّدة كانت ذات شرط مسبق بات
لنقدية الداخلة تعتمد إلى حدٍّ كبير على التدفقات اال هذه المصانع؛ وعليه فإن المستوى األدنى من التدفقات النقدية الداخلة القابلة للتحديد التي 

الداخلة المحققة من كافة المصانع سوية. وعليه فإنَّ الشركة ككل ُتعتبر  من األصول األخرى أو مجموعة األصول يتمثل في التدفقات النقدية
 وحدة ُمِدَرة للنقد كاملة بغرض اختبار حساب االنخفاض في القيمة.

 
 المخصصات 2-1-3
 

قديرات احتمالية ت تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا اسُتوفيت معايير االعتراف، بما في ذلك
 االتدفقات النقدية الخارجة. وتستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيره

دير رة في تقمن المعلومات المتاحة حاليا. كما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة، إن وجدت، حكم اإلدا
 التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع مكافأة نهاية الخدمة وإغالق المواقع أو تكاليف المغادرة األخرى. وتتضمن المخصصات المتعلقة

 بالمطلوبات غير المؤكدة أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الصادرة.
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ة )تتمة( 03  التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ
 
 )تتمة( الرئيسة لعدم التيقن حيال التقديرات المحاسبيةالمصادر  1-3
 
 االفتراضات الطويلة األجل المتعلقة بمكافآت الموظفين 3-1-3
 

ومكافآت نهاية الخدمة االلتزامات التي سُيجَرى سدادها مستقبال، وتستلزم وضع  تمثل مدفوعات المكافآت المحددة لما بعد التوظيف
المتوقعة والقيم العادلة ألصول الخطط، إن وجدت. ويستلزم المعيار المحاسبي من اإلدارة وضع افتراضات إضافية افتراضات لاللتزامات 

اليف وتك الوظيفةدوران معدل الوفيات و تبشأن المتغيرات مثل معدالت الخصم ونسبة زيادات المكافآت والعائد على األصول ومعدال
الرعاية الصحية المستقبلية. وتستشير إدارة الشركة دوريا اكتواريين خارجيين بشأن هذه االفتراضات. ويمكن أن تؤثر التغيُّرات في 

 االفتراضات الرئيسة تأثيًرا جوهرًيا على التزامات المكافآت المتوقعة و / أو تكاليف المكافآت المحددة للموظفين الدورية المتكبدة.
 
ة المتعلقة بتطبيق المعايير المحاسبية 2-3  األحكام الهامَّ
 

 تؤثر األحكام الهامة التالية التأثير األكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية األولية الموجزة:
 
 أجزاء مكونات الممتلكات والمصانع والمعدات 1-2-3
 

الممتلكات والمصانع والمعدات على أساس طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية ُتسَتهلك أصول الشركة الُمصنَّفة ضمن 
م إلى أجزاء مكونات هامة بحيث ُيسَتهلك كل جزء هام بصورة منفصلة. ويتعيَّ  ن االقتصادية. وعند تحديد العمر اإلنتاجي لألصل، فإنه ُيقسَّ

 لنسبيةا صل أكبر، وأثناء تحديد أهمية البند، فإن اإلدارة تأخذ في االعتبار األهمية الكميةإبداء األحكام عند التحقق من المكونات الهامة أل
 حالل /األم، وطريقة االستهالك ودورة اإلللجزء المركَّب وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل 

 جدول الصيانة.
 

 المفعول بعد المعايير الصادرة غير السارية 04
 

 .فيما يلي إفصاٌح عن المعايير والتفسيرات الصادرة غير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للشركة
 وتنوي الشركة تطبيق هذه المعايير، حيثما يكون مالئما، عندما تصبح سارية المفعول.

 
 "األدوات المالية": 9رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي

( "األدوات المالية" تصنيف وقياس والتوقف عن االعتراف باألصول والمطلوبات المالية، 9يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
يناير  1لالنخفاض في قيمة األصول المالية. وال يستلزم تطبيق المعيار حتى  اجديد اويقدم قواعد جديدة لمحاسبة تغطية المخاطر ونموذج

 م.2018يناير  1أن تطبق المعيار الجديد قبل  الشركة توقعتلكنه متاح للتطبيق المبكر. وال م، 2018
 

 "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" 15رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي
( 18معايير المحاسبة الدولية معياًرا جديًدا لالعتراف باإليرادات، حيث سيحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم )أصدر مجلس 

 ( الذي يغطي عقود اإلنشاء.11الذي يغطي اإليرادات الناتجة عن بيع البضاعة وتقديم الخدمات، والمعيار المحاسبي الدولي رقم )
 

 إلى المبدأ الذي يتمثل في االعتراف باإليرادات عند انتقال السيطرة على البضاعة أو الخدمة إلى العميل.ويستند المعيار الجديد 
 

ل.  ا بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي ُمعدَّ  تقاريرفترات اليسري المعيار الجديد على أول فترات أولية ضمن وويسمح بتطبيق المعيار إمَّ
 م، ويسمح بالتطبيق المبكر له.2018ير ينا 1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
فصيال توفي هذه المرحلة، ال يمكن للشركة تقدير تأثير القواعد الجديدة على قوائمها المالية األولية الموجزة. وسُتجري الشركة تقييمات أكثر 

 م.2018يناير  1أن تطبق المعيار الجديد قبل  الشركة توقعتوال م. 2017بشأن التأثير خالل عام 
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 المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد )تتمة( 04
 

 "عقود اإليجار" 16رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي
 محل:أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معياًرا جديًدا لالعتراف بعقود اإليجار، وسيحل هذا المعيار 

 

 ( 17معيار المحاسبة الدولي رقم )- عقود اإليجار 

 ( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي: "التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"4التفسير رقم ) 

 ( الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة 15التفسير رقم )–  الحوافز –"عقود اإليجارات التشغيلية" 

 ( الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة: "ت27التفسير رقم )م جوهر المعامالت المتضمنة الشكل القانوني لعقد اإليجار"قيي 
 

(، يتعين على المستأجرين التمييز بين عقد اإليجار التمويلي )داخل قائمة المركز المالي( وعقد 17بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
اآلن من المستأجرين االعتراف بالتزام عقد  16رقم  المعيار الدولي للتقرير المالياإليجار التشغيلي )خارج قائمة المركز المالي(. ويتطلب 

حق استخدام األصل" فعليا لكافة عقود اإليجار. وقد أدرج مجلس معايير المحاسبة الدولية كس دفعات اإليجار المستقبلية و "يجار الذي يعاإل
 إعفاًء اختيارًيا بشأن بعض عقود اإليجار قصيرة األجل واألصول المستأجرة، غير أنه ال يمكن إال للمستأجرين تطبيق هذا اإلعفاء.

 
(، يعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل الحق في 16للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )ووفقا 

 م.2019يناير  1السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض. والتاريخ اإللزامي لتطبيق المعيار هو 
 

ةملخص السياسات المحاسبي 05  ة الهامَّ
 

 تصنيف األصول والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
 

 ل متداوالً عَد األصيُ . وتظِهر الشركة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي األولية الموجزة بناًء على تصنيفها متداولة / غير متداولة
 :عندما

 

  العادية. أو ُينوى بيعه أو استنفاذه خالل دورة العمليات تحققهيتوقع 

 .أو عند االحتفاظ به بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة 

  خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية. تحققهأو عندما يتوقع 

  أو عندما تكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل
 ر شهًرا بعد فترة القوائم المالية.عن اثني عش

 
 غير متداولة. كأصولفيما ُتصنَّف كافة األصول األخرى 

 
 :عندماوُتَعدُّ المطلوبات متداولة 

 

 .ُيتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية 

 .أو عند االحتفاظ به بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة 

 الالحقة لفترة القوائم المالية. أو عند استحقاقها للسداد خالل االثني عشر شهرا 

  حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة القوائم المالية.وجود أو عند عدم 
 

 وتصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
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 الممتلكات والمصانع والمعدات
 

 األصول المملوكة
ُتدَرج الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إْن 

ن تلك التكاليف تكلفة  استبدال ِقطع غيار الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية ُوِجَدت. وتتضمَّ
طويلة األجل )األصول المؤهلة( في حال استيفاء معايير االعتراف. وفي حالة إنشاء هذه االصول داخليا، تتضمن تكلفتها كافة المبالغ 

كي يصبح جاهًزا لالستخدام المستهدف له من قبل اإلدارة، وُتستبعد كافة التكاليف مثل  الالزمة إلحضار األصل إلى موقعه ووضعه الحالي
ل أي تكاليف دراسة جدوى على المصاريف عند تكبدها ما لم تتعلق بأصل قابل  المصاريف العمومية واإلدارية وتكاليف التدريب. وُتحمَّ

. وُتدَرج تكاليف ما قبل التشغيل خالل فترة بدء التشغيل بالصافي بعد خصم للتمييز بصور محددة يتم إنشاؤه داخلًيا وتتعلق به مباشرة
 المتحصالت من بيع اإلنتاج التجريبي كجزء من تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات، شريطة أن تكون التكلفة متعلقة به مباشرة والتي

 حالة جاهزة لالستخدام للغرض المستهدف منه. تستوفي معايير االعتراف، وحتى المرحلة التي يصبح فيها األصل في
 

 وعندما تكون تكلفة أجزاء من الممتلكات والمصانع والمعدات هامة مقارنة مع إجمالي تكلفة البند، وعندما يكون لهذه األجزاء / المكونات
عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات زمنية مختلفة، تعترف الشركة بهذه األجزاء كأصول لها أعمار 

ة، وُتسَتهلك وفقا لذلك. وبالمثل، عندما ُيجَرى فحص رئيس )صيانة دورية / توقف عن العمل مخطط لهما(، ُيعتَرف بالتكلفة إنتاجية محدد
ل كبند مسقل له عمر  نتاجي إالمتعلقة به مباشرة في القيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف، وُتسجَّ

عام الفترة الزمنية حتى الفحص الرئيس المقرر التالي )الصيانة الدورية(. وفي حالة إجراء الصيانة الدورية التالية قبل التاريخ يساوي بوجه 
ى في رالمخطط لها، ُتقيَّد القيمة الدفترية الحالية للصيانة الدورية السابقة كمصروف فوًرا. وُيعتَرف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخ

 األولية الموجزة عند تكبِّدها.والدخل الشامل اآلخر الدخل  قائمة
 

ا بعد من إزالةوُتدَرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة  استخدامه في تكلفة ذلك األصل في حال استيفاء معايير االعتراف  إنتهاء أصٍل مَّ
 .المرتبط بتلك اإلزالةتزام لاالبمخصص. وستجري الشركة بصفة دورية تقييما للتوقعات والتقديرات المتعلقة ب

 
وُتَرسمل مصاريف الصحة والبيئة والسالمة واألمن، بما في ذلك تكاليف معالجة التلوث، إذا كانت تستوفي معايير االعتراف، وهي تتمثل 

و المفروضة نوح لها للعمل أبصفةٍ رئيسةٍ في التكاليف الالزمة بموجب التشريعات السارية المعمول بها والالزمة الستمرارية الترخيص المم
بموجب المتطلبات اإللزامية الخاصة بالشركة بشأن الصحة والبيئة والسالمة واألمن، وُتَرسمل تلك المصاريف مع تكلفة بند الممتلكات 

 والمصانع والمعدات الذي يتعلق به.
 

 ي أنشئ من أجله أو فيما يتعلق باألصول التي ُيجَرىوُيحَتسب االستهالك من تاريخ توفر بند الممتلكات والمصانع والمعدات للغرض الذ
 إنشاؤها داخليا من تاريخ إعداد هذه األصول للغرض الذي أنشأت من أجله.

 
 وُيحَتسب االستهالك وفًقا لطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي:

 
 سنة 40-13  المباني

 سنة 50-4  المصانع والمعدات
 ةسن 50 -4  الرأسماليةغيار الِقطع 

 ةسن 20- 1.5  أخرى
 

ل بأثر مستقبلي متى  وُتجَرى في نهاية كل سنة مالية مراجعة على القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك، وُتعدَّ
 كان ذلك مناسًبا.

 
 للغرض المقصود منها.وال ُتسَتهلك األصول قيد اإلنشاء، غير الجاهزة 
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 )تتمة( الممتلكات والمصانع والمعدات
ويتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء هام معترف به مبدئيا عند البيع أو عند عدم وجود منافع 

من استعماله. وُتدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل )محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات مستقبلية متوقعة 
لية الُموَجَزة.  البيع والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

 
رة لالسترداد في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد المقدَّ وُتخفَّض القيمة الدفترية لألصل فورا إلى قيمته القابلة 

 له.
 

 األصول المستأجرة
ن( عقد إيجار على جوهر االتفاقية عند بدء عقد اإليجار. وُيجَرى تقييم االتف قية للتأكد ايتوقف تحديد ما إذا كانت اتفاقية ما ُتَعدُّ )أو تتضمَّ

الوفاء باالتفاقية يتوقف على استخدام أصل أو أصول محددة أو نقل حق استخدام األصل أو األصول حتى لو لم يكن هذا الحق فيما إذا كان 
محتمل في معاملة قد ال تكون في جوهرها عقد اإليجار.  ضمني منصوًصا عليه صراحة في االتفاقية. وقد يشير ذلك إلى وجود عقد إيجار

إليجار، سواء كانت عقود إيجار صريحة أو عقد إيجار ضمني في اتفاقيات أو ترتيبات أخرى، لتصنيفها كعقد وُيجَرى تقييم كافة عقود ا
 إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.

 
رة إلى الشركة كعقد إيجار تمويلي ل بموجبها كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية العين المؤجَّ ُتَرسمل و وُتصنَّف عقود اإليجار التي ُتحوَّ
يجار ما إلعند بدء اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المستأَجر أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار. وُتوزع دفعات ا

اللتزام. وُيعتَرف ابين تكاليف التمويل واالنخفاض في التزام اإليجار وذلك لتحقيق معدل ثابت من الفائدة المستحقة على الرصيد المتبقي من 
لية الُموَجَزة.  بتكاليف التمويل ضمن تكاليف التمويل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

 
وسُيستهلك األصل الُمستأَجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل، غير أنَّه في حالة عدم وجود حالة تيقن معقولة بأنَّ الشركة ستحصل على 

 لألصل أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقصر. التقديري عقد اإليجار، ُيسَتهلك األصل على مدى العمر اإلنتاجي مدةالملكية في نهاية 
 
ل بموجبها جزء كبير من المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية إلى الشركة كعقود إيجار تشغيلي. وتُ و ل ُتصنَّف عقود اإليجار التي ال ُيحوَّ حمَّ

دة بموجب عقود اإليجار التشغيلي )بالصافي بعد حسم أي حوافز مستلمة من المؤجر( على قائمة الدخل والدخل الشامل  الدفعات المسدَّ
لية الُموَجَزة وفًقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.  اآلخر األوَّ

 
 األصول غير الملموسة

 عند االعتراف المبدئي بها. وُتَقاس األصول غير الملموسة المستحوذ ُتَقاس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة
اقًصا ن عليها في عملية تجميع المنشآت بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف المبدئي بها، ُتدَرج األصول غير الملموسة بالتكلفة

 القيمة، إن ُوجدت.اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في 
 

األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة. وُتطَفأ األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على  وتقيَّم
 رمدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ويجرى تقييم االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة األصل غي

الملموس. وُتجرى مراجعة فترة إطفاء وطريقة إطفاء األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل سنة مالية. 
تضمنها هذا يافع االقتصادية المستقبلية التي وُتجَرى المحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المن

األصل بتعديل فترة وطريقة اإلطفاء، وُيعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات المحاسبية. وُيعتَرف بمصروف إطفاء األصول غير الملموسة 
لية الُموَجَزة ضمن فئة المصاريف تماشًيا مع وظيفة األصل غير الملم  س.وذات األعمار المحددة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

 
 يلي فترة إطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد:وفيما 

 
 سنة 20—3الترخيص   

 
ناشئة عن توقف االعتراف بأصل غير ملموس حسب الفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية الوُتقاس األرباح أو الخسائر 

لية الُموَجَزة عند توقف االعتراف باألصل.لألصل غير الملموس وُيعترف بها في قائمة الدخل والدخل   الشامل اآلخر األوَّ
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 الشركة الزميلة
ا عليها. والنفوذ الهام هو صالحية المشاركة في قرارات السياسات المالية  غيلية والتشالشركة الزميلة هي منشأة تمارس الشركة نفوذا هاّمً
إلى  %20للشركة المستثمر فيها، لكنه ال يعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات، وذلك عادة عندما تمتلك الشركة نسبة ما بين 

 من حقوق التصويت. 50%
 

ات مبدئًيا رف باالستثماروُتستخدم طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن االستثمار في شركة زميلة. ووفًقا لطريقة حقوق الملكية، ُيعت
ل الحقا لالعتراف بحصة الشركة من أرباح أو خسائر ما بعد الشراء للشركة المستثمر فيها في قائمة الدخل وحصة الشركة  بالتكلفة، وُتعدَّ

 من الحركة في قائمة الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها في الدخل الشامل اآلخر.
 

 اح المقبوضة أو الُمستَحقة القبض من الشركة الزميلة كانخفاض في القيمة الدفترية لالستثمار.وُيعتَرف بتوزيعات األرب
 

لية الُموَجَزة حصة الشركة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. وُيظَهر أي تغير في ال خل دوُتظِهر قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
ر للشركة. فضال عن ذلك، فإنه عندما يوجد تغيِّر معترف به مباشرة في حقوق ملكية الشركة الشامل اآلخر كجزء من الدخل الشامل اآلخ

 الزميلة، تعترف الشركة بحصتها من أي تغيرات، حسبما يكون مناسبا، في قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية.
 

حقوق الملكية أو تتجاوز حصتها في المنشأة، بما في وعندما تعادل حصة الشركة من الخسائر في االستثمار المحاسب عنه وفقا لطريقة 
ذلك أي حسابات مدينة طويلة األجل أخرى غير مكفولة بضمانات، ال تعترف الشركة بالخسائر اإلضافية، ما لم تتكبد التزامات أو تسدد 

 دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة.
 

الشركة وشركتها الزميلة في حدود حصة الشركة في الشركة الزميلة. كما ُتحَذف عن المعامالت ما بين  غير المحققةوُتحَذف األرباح 
ل.  الخسائر غير المحققة، ما لم تقدم المعاملة دليال على انخفاض في القيمة األصل الُمحوَّ

 
لية ال  .ُموَجَزة خارج الربح التشغيليوُيظَهر إجمالي حصة الشركة من صافي نتائج شركة زميلة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

 
ذ التسويات ئوينبغي أن ُتَعدُّ القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس فترة إعداد القوائم المالية للشركة عنها. وفي حال عدم إجراء ذلك، تجرى عند

التسويات كي تتماشى األرصدة والمعامالت مع كي تتفق األرصدة والمعامالت في / للفترة المالية مع تلك الخاصة بالشركة. كما ُتجَرى 
 السياسات المحاسبية للشركة في حالة اختالف السياسات المحاسبية لتلك الشركات الزميلة عن السياسات المحاسبية للشركة.

 
ركتها رها في شبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد الشركة فيما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة انخفاض في قيمة استثما

د الشركة فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخف ت ضالزميلة. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تحدِّ
شركة الزميلة لقيمته. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تحتسب الشركة مبلغ االنخفاض في القيمة حسب الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد ل

لية الُموَجَزة.  وقيمته الدفترية، ثم تعترف بالخسارة كـ "حصة في صافي نتائج شركة زميلة" في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
 

ق بين القيمة روتعترف بأي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. وُيعتَرف بأي ف الشركةوعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة، تقيس 
خل والدخل دالدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به واإليرادات المتحصلة من البيع في قائمة ال

لية الُموَجَزة.  الشامل اآلخر األوَّ
 

 االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
تجري الشركة تقييما، في تاريخ كل قوائم مالية، للتأكد ما إن كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض أصل ما. وفي حال وجود أي 

بلة امؤشر أو عندما يستلزم إجراء اختبار االنخفاض في القيمة السنوي على األصل، تقدر الشركة القيمة القابلة لالسترداد. وتمثل القيمة الق
د ألصل بعينلالستر ، هداد لألصل القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقد ناقًصا تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى، وتحدَّ

مستقلة إلى حد كبير عن تلك المحققة من األصل اآلخر أو مجموعة األصول. وفي حال تجاوز داخلة ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية 
ترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قيمتهما القابلة لالسترداد، يعتبر األصل أو الوحدة المدرة للنقد منخفضين القيمة، ويخفضان القيمة الدف

ل باستخدام معد ها الحاليةقيمتالقيمة قيد االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى  تقييمإلى قيمتهما القابلة لالسترداد. وعند 
 الخصم لما قبل الضريبة )ما قبل الزكاة( والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل.
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 )تتمة( االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
ويعتمد حساب االنخفاض في القيمة للشركة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات التي ُيجَرى إعدادها عن الشركة ككل؛ حيث ُتعتبر 
الشركة وحدة مدرة للنقد واحدة. وتغطي حسابات الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، ُيحتسب معدل 

 على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد فترة الموازنة. وُيطبَّقالطويل األجل النمو للمدى 
 

 رأس المال العامل، متى كان منطبقا، في قائمة الدخل والدخلقيمة وُيعترف بخسائر االنخفاض في العمليات المستمرة، بما في ذلك انخفاض 
لية الُموَجَزة ضمن فئات   المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.الشامل اآلخر األوَّ

 
األصول غير الملموسة  ا علىوبصرف النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على وجود انخفاض في القيمة، تجري الشركة أيضا اختبار

ح متاحة لالستخدام بعد للتأكد من وجود التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة )بما في ذلك الشهرة( أو األصول غير الملموسة التي لم تصب
قت وانخفاض في قيمتها سنويا وذلك بمقارنة قيمتها الدفترية مع القيمة القابلة لالسترداد. ويمكن إجراء اختبار االنخفاض في القيمة في أي 

فاض المختلفة للتأكد من وجود انخ خالل فترة سنوية، شريطة أن يتم إجراؤه في نفس الوقت كل عام. ويمكن اختبار األصول غير الملموسة
ير الحالية، ُيجَرى اختبار هذا األصل غ السنويةخالل الفترة  بأصل غير ملموس مبدئيافي قيمتها في أوقات مختلفة. ومع ذلك، إذا اعُترف 

 الملموس قبل نهاية الفترة السنوية الحالية.
 

كل نهاية سنة مالية للتأكد من وجود أي مؤشر يدل على أن خسائر االنخفاض  وفيما يتعلق باألصول غير المذكورة أعاله، يجرى التقييم في
ر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحد  ةالمعترف بها سابقاً لم تعد موجودة أو نقصت. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقدِّ

قا فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة المدرة للنقد. وُيجَرى عكس قيد خسارة االنخفاض المعترف بها ساب
لقابلة االقابلة لالسترداد لألصل منذ تاريخ االعتراف بآخر خسارة انخفاض في القيمة. وُيعتبر عكس القيد هذا محدوًدا بحيث ال تزيد القيمة 

عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بالصافي بعد حسم االستهالك، فيما لو لم يتم االعتراف بخسارة االنخفاض  لالسترداد
 في السنوات السابقة.  وُيعتَرف بعكس القيد في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

 
 المخزون

التامة الصنع والمواد المستهلكة )قطع الغيار( بالتكلفة أي أسعار الشراء التاريخية على ُيقيَّم المخزون، بما في ذلك المواد الخام والمنتجات 
 قل.أ أساس مبدأ المتوسط المرجح زائًدا التكاليف المتعلقة بها مباشرة )بشكل أساسي الرسوم والنقل( أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما

 
 لفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من المصاريف غير المباشرة المتغيرة والثابتة.ويشتمل مخزون المنتجات التامة الصنع على تك

 
وتستبعد خسائر المخزون غير االعتيادية بسبب الجودة أو أمور أخرى والمصاريف غير المباشرة المتكبدة خالل فترة الصيانة الدورية / 

ع المصاريف غير المباشرة في نهاية الفترة لغرض تقويم المخزون على التوقف عن العمل غير المخطط لهما، من تكلفة المخزون. وُتوزَّ 
أساس الطاقة العادية أو اإلنتاج الفعلي لتلك الفترة، أيهما أعلى. وتخصص التكاليف لبنود المخزون الفردية على أساس المتوسط المرجح. 

د تكاليف المخزون المشتَرى بعد حسم الخصومات والتخفيضات. ويمث ياق ل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في سوُتحدَّ
 عملية البيع. إلتمامالالزمة  التقديريةالعمل العادي، ناقًصا أي تكاليف متوقعة لإلنجاز والتكاليف 

 
 مخزون الخردة، المنتج المشترك والمنتج الثانوي

ر يقد تؤدي عملية اإلنتاج في الشركة أحيانا إلى إنتاج منتج مشترك في آن واحد، أو قد تؤدي إلى بعض المنتجات الثانوية أو الخردة )إما غ
د يإلعادة التدوير(. وعندما ال تكون تكاليف تحويل مثل هذه المنتجات المشتركة / الثانوية أو الخردة قابلة للتحدقابلة قابلة لالستخدام أو 

بشكل منفصل عن تكلفة المنتج الرئيسي، يتم توزيعها على أساس منطقي وثابت على هذه المنتجات والمنتجات المشتركة / الثانوية والخردة. 
ما في مرحلة من عملية اإلنتاج وذلك عندما تصبح المنتجات قابلة للتحديد بشكل إقيمة النسبية للمبيعات لكل منتج يستند التوزيع إلى ال

 صل أو عند إتمام اإلنتاج.منف
 

مواد لوعندما تكون المنتجات الثانوية والخردة غير جوهرية وال يمكن توزيع التكاليف عليها أو في حالة عدم كفايتها للقيام بذلك، تقاس هذه ا
تج الرئيسي ال تختلف فترية للمنوُتخصم من تكلفة المنتج الرئيسي. ونتيجة لذلك، فإن القيمة الد القابلة للتحققضمن المخزون بصافي القيمة 

  جوهرًيا عن تكلفته.



 ة للبتروكيماويات )"كيان السعودية"( شركة كيان السعودي
 )شركة سعودية مساهمة(

 

ِليَّة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة( )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

16 

 

 م2017مارس  31في 
 

ة )تتمة( 05  ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
 

 )تتمة( المخزون
 

 )تتمة( مخزون الخردة، المنتج المشترك والمنتج الثانوي
ات القابلة للتحقق للمنتجات الثانوية والخردة تكلفة المبيعوفي قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة، ُيخفِّض صافي القيمة 

للفترة. وعند البيع الالحق لهذا المنتج الثانوي، تسجل المتحصالت كإيرادات، ويتم تسجيل تكلفة البيع المقابلة على أساس صافي القيمة 
 خصم التكلفة، كإيرادات أخرى.القابلة للتحقق المسجل سابقا، أما بالنسبة للخردة، فيتم تسجيل المتحصالت، بعد 

 
 قطع الغيار المستهلكة

ة يتمثل المواد المستهلكة المواد المساعدة التي تستهلك في إنتاج المنتجات شبه المصنعة والتامة الصنع. وقد تشتمل هذه المواد االستهالك
 على المواد الهندسية ومواد التعبئة والتغليف لمرة واحدة وبعض المحفزات.

 
قطع الغيار األجزاء القابلة للتبديل من الممتلكات والمصانع والمعدات التي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة الروتينية وإصالح وعمرة وتمثل 

 المصانع والمعدات أو استخدامها في حاالت الطوارئ لإلصالحات. وتحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من قطع الغيار التالية:
 

 مشتراة مع خط اإلنتاج / المصنع أو التي يتم شراؤها الحقا ولكنها تتعلق بمصنع معين أو خط إنتاج معين، بنود المعدات االحتياطية ال
، ويجب أن تكون متوفرة لالستخدام في جميع األوقات. وترسمل هذه البنود المصنعتعتبر ضرورية لتشغيل وونادرا ما تكون مطلوبة، 

ستهالكها من تاريخ الشراء على مدى العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي كجزء من الممتلكات والمصانع والمعدات ويتم ا
مصانع والبل تصنف تحت بند الممتلكات  فيه، أيهما أقصر. وال تشكل هذه البنود جزءا من المخزون اللمصنع الذي سيتم استخدامه

 شريطة استيفاء معايير الرسملة. والمعدات
 

  كل فترات زمنية طويلة وُيجَرى استبدالها وتجديدها بش يستلزم احضارها/ خط إنتاج  مصنعل محددة لإلصالح التي تعتبرالبنود القابلة
متكرر )معظمها خالل فترات الصيانة الدورية(. وُتَرسمل هذه البنود كجزء من الممتلكات والمصانع والمعدات عند استيفاء معايير 

ا من يوم تركيب هذه البنود بالمصنع، وتتمثل فترة االستهالك في فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر الرسملة. ويبدأ االستهالك اعتبارً 
 اإلنتاجي المتبقي للممتلكات والمصانع والمعدات التي تم تركيبه فيها، أيهما أقصر. وال تعتبر هذه البنود جزًءا من المخزون.

 

 رى التي ليست ذات طبيعة طارئة والتي تعتبر ذات طبيعة عامة، أي ليست محددة لمصنع قطع الغيار العامة والمواد االستهالكية األخ
محدد ويمكن استخدامها في مصانع متعددة أو خطوط إنتاج وأي بنود أخرى قد تكون مطلوبة في أي وقت لتسهيل عمليات المصنع. 

ولها عمر إنتاجي أكثر من المحدد للرسملة وزت المستوى وُتصنَّف عموما كـ "مواد مستهلكة وقطع غيار" ضمن المخزون، إال إذا تجا
ل ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات. وتخضع البنود المسجلة ضمن المخزون لتقدير مخصص  سنة واحدة، وفي هذه الحالة ُتسجَّ

ل على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة عند تركيبها أو  استخدامها. وعندما تستوفي هذه البنود معايير التقادم وُتحمَّ
 الرسملة، تكون طريقة استهالكها مماثلة للبنود القابلة لإلصالح كما ذكر أعاله.

 
 المدينون التجاريون

 ائدة، وتكونف تظهر الحسابات التجارية المدينة بالتكلفة المطفأة، والتي تعادل بشكل عام القيمة االسمية )مبلغ الفاتورة األصلية(، وال تحمل
يوما، ناقصا أي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها واالنخفاض في القيمة. وُيجنَّب مخصص  90إلى  30لفترة تتراوح ما بين  عادة

د التق ير دللديون المشكوك في تحصيلها بناء على أفضل تقديرات الشركة لخسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بتلك الحسابات المدينة. وُيحدَّ
لى أساس الوضع المالي للعمالء والخبرة السابقة بشأن المبالغ المشطوبة. وتشطب أرصدة الحسابات مقابل هذا المخصص بعد استنفاد ع

ل الديون المعدومة المشطوبة في هذه الحالة في قائمة الدخل والدخل  لشامل اكافة وسائل التحصيل وأن احتمالية استرداد المبالغ بعيدة. وُتسجَّ
لية الُموَجَزة عند تكبدها.اآلخر   األوَّ

 
وتتضمن الحسابات المدينة األخرى الدفعات المقدمة والمبالغ المستحقة القبض من موظفين والحسابات المدينة األخرى التي ال تعتبر 

ييم االسمية. وُيجَرى تقحسابات "تجارية" مدينة. وُتدَرج الحسابات المدينة األخرى بالتكلفة المطفأة والتي تعادل بصورة عامة قيمتها 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفقا للمنهجية المذكورة أعاله.
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 النقد وما في حكمه
ويل ثالثة أشهر أو أقل وقابلة للتحيتضمن النقد وما في حكمه من أرصدة بنكية وودائع قصيرة األجل تبلغ تواريخ استحقاقها األصلية 

دة من النقد تتعرض لمخاطر غير هامة بشأن التغيرات في القيمة.  الفوري إلى مبالغ ُمحدَّ
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ومكافآت ما بعد التوظيف
 

 االلتزامات القصيرة األجل
 لتأثيثاإن التزامات األجور والرواتب بما في ذلك المكافآت غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر الطيران وبدل تعليم األبناء وبدل 

المتوقع سدادها خالل االثني عشر شهرا بعد نهاية الفترة خالل الفترة التي يقدم خاللها الموظفون الخدمة ذات العالقة يعترف بها في 
الموظفين حتى نهاية فترة القوائم المالية، وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. وتظهر االلتزامات كالتزامات خدمات 

لِيَّة الُموَجَزة.  مكافآت موظفين متداولة في قائمة المركز المالي األوَّ
 

 التزامات مكافآت الموظفين الطويلة األجل األخرى
المتعلقة بمكافآت الموظفين طويلة األجل )بما في ذلك مكافآت الخدمة المستمرة وإجازة الخدمة الطويلة واإلجازة  إن االلتزامات األخرى

ها سالسنوية التي ال يتوقع سدادها بالكامل خالل اثني عشر شهرا بعد انتهاء الفترة التي يقدم فيها الموظفين الخدمة ذات العالقة( يتم قيا
ت المستقبلية المتوقعة التي سيتم دفعها مقابل الخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية بالقيمة الحالية للدفعا

باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة، وتسجل كمطلوبات غير متداولة. ويؤخذ بعين االعتبار مستويات األجور والرواتب المستقبلية 
وفترات الخدمة. وُتخصم المدفوعات المستقبلية باستخدام عوائد السوق في نهاية فترة  ترك الوظيفةفين ومعدالت المتوقعة واستقاالت الموظ

لية بإعداد القوائم المالية على سندات الشركات ذات الجودة العالية بشروط وعمالت تتطابق قدر اإلمكان مع التدفقات النقدية الصادرة المستق
لية الُموَجَزة. المقدرة. وُيعتَرف بإعادة  القياس نتيجة لتسويات التغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

 
ة دوُتظَهر االلتزامات كمطلوبات متداولة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة ما لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط لتأجيل السداد لم

 .المتوقع األقل بعد فترة إعداد القوائم المالية بغض النظر عن تاريخ السداد الفعليشهرا على  12
 

 االلتزامات لما بعد التوظيف
تنفذ الشركة عدة برامج لما بعد التوظيف، بما في ذلك خطط المنافع المحددة وخطط المساهمات المحددة وخطط التأمين الطبي لما بعد 

 شخاص التابعين لهم.التوظيف للموظفين المؤهلين واأل
 

 خطط المساهمات المحددة
تمثل خطة المساهمات المحددة برنامج منافع لما بعد التوظيف تدفع بموجبه الشركة مساهمات ثابتة إلى منشأة منفصلة ولن يكون عليها 
التزام قانوني أو متوقع بدفع المبالغ. وُيعتَرف بالمساهمات كمصاريف مكافآت موظفين عند استحقاقها. وُيعتَرف بالمساهمات المدفوعة 

القدر الذي يتم فيه استرداد األموال النقدية أو تخفيض المدفوعات المستقبلية. كما يجوز للموظفين المؤهلين الذين يشاركون مقدما كأصل ب
 في خطة المساهمات المحددة أن يستثمروا جزًءا من أرباحهم في صناديق البرامج المختلفة.

 
ر بطريقة تضمن زيادة دخلهم والمساهمة في تأمين مستقبلهم وفقا للخطة وتنفذ الشركة خطة ادخار لتشجيع موظفيها السعوديين على االدخا

المقررة. وُتوَدع مساهمات االدخار من المشاركين في حساب بنكي مستقل بخالف الحسابات البنكية التشغيلية العادية للشركة )ولكن ليس 
لِيَّة الُموَجَزة، يجرى مقاصته مقابل في أي منشأة نظامية مستقلة(. إن هذا النقد هو رصيد مقيد وألغراض العرض  في القوائم المالية األوَّ

 المطلوبات ذات العالقة بموجب خطة االدخار ويدرج صافي االلتزام تجاه الموظفين ضمن التزامات منافع الموظفين.
 

 خطط المكافآت المحددة
مات المحددة. ولدى الشركة بصفة رئيسة مكافآت نهاية تمثل خطة المزايا المحددة برنامج منافع ما بعد التوظيف بخالف خطة المساه

 الخدمة وخطط تقاعد وبرامج التأمين الطبي لما بعد التقاعد وخطط تأمين على الحياة وهي مؤهلة العتبارها خطط مزايا محددة.
  



 ة للبتروكيماويات )"كيان السعودية"( شركة كيان السعودي
 )شركة سعودية مساهمة(

 

ِليَّة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة( )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

18 

 

 م2017مارس  31في 
 

ة )تتمة( 05  ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
 

 ومكافآت ما بعد التوظيف )تتمة(مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 

  )أ( مكافآت نهاية الخدمة
 

لِيَّة الُموَجَزة المتعلقة  ظيف بخطط المكافآت لما بعد التوتمثل صافي أصول أو مطلوبات التقاعد المعترف بها في قائمة المركز المالي األوَّ
تسب حالمحددة المتوقعة في تاريخ القوائم المالية. ويُ  آتلاللتزام المكافالقيمة العادلة ألصول الخطط، إن وجدت، ناقًصا القيمة الحالية  المحددة

د القيمة الحالية اللتزام من قِ  سنوًياالتزام المكافآت المحددة   لمكافآتابل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. وُتحدَّ
ع لمقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفالمستقبلية ا الداخلةالمحددة بخصم التدفقات النقدية 

تخدم س، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي البلدان التي ال يوجد فيها سوق عميقة لهذه السندات، تُ المكافآتبها 
المحددة  آتالمكافبتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام  الفائدةصافي تكلفة  وُيحتسبأسعار السوق على السندات الحكومية. 

لية الُمو  َزة.جَ والقيمة العادلة ألصول الخطط. وُتدَرج هذه التكلفة في مصاريف مكافآت الموظفين في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
 

التسويات والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها كدخل شامل وُيعتَرف بأرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن 
 آخر في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

 
قائمة  أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في الخططالمحددة الناتجة عن تعديالت  المكافآتوُيعتَرف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات 

لية الُموَجَزة كتكاليف خدمة سابقة.الدخل   والدخل الشامل اآلخر األوَّ
 
بل اكتواريين مستقلين على أساس طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. وتتكون التكاليف جرى تقييم االلتزامات بموجب هذه الخطط من قِ ويُ 

على هذا  ائدةوالفأساس متساٍو، لكل سنة من سنوات الخدمة  المتعلقة، على للمكافآتبصورة أساسية من القيمة الحالية  الخططالمتعلقة بهذه 
 االلتزام فيما يتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.

 
ل يُ ا لدخل والدخل الشامل اآلخر، فيمعترف بتكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمكافآت ما بعد التوظيف مباشرة في قائمة اويُ  سجَّ

وارية أي تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكت قياس ويعادااللتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكلفة تمويل.  تصفية
 والتغيرات في االفتراضات كدخل شامل آخر في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

 
 والعمال السعودي وسياسة الشركة. وتأخذ عملية التقييم االكتوارية بعين االعتبار أحكام نظام العمل

 
 الحياة على ب( التأمين الطبي)
 

لمتوقعة ا تقدم الشركة مزايا الرعاية الصحية بعد التقاعد والتأمين على الحياة للمتقاعدين المؤهلين واألشخاص التابعين لهم. وُتقيَّد التكاليف
ل أرب ح الهذه المكافآت كاستحقاق على مدى فترة العمل باستخدام المنهجية المحاسبية ذاتها المستخدمة لخطط المكافآت المحددة. وُتحمَّ
يم يوخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات والتغيرات في االفتراضات االكتوارية كدخل شامل آخر في الفترة التي تنشأ فيها. وُيجَرى تق

 هذه االلتزامات سنويا من قبل اكتواريين مؤهلين مستقلين.
 

معدالت الخصم المستخدمة لقياس االلتزامات والمصاريف اإلدارة بعض االفتراضات المتعلقة ب تضعوتتطلب المحاسبة عن هذه الخطط أن 
المستقبلية، ومعدالت التضخم في سلم الرواتب، ومعدالت اتجاه تكاليف الرعاية الصحية، والوفيات، واالفتراضات األخرى. وهذه التقديرات 

ات التقييم االكتوارية، وظروف السوق )إن وجدت(، وعملي الخططمعرضة للتغير بشكل كبير من فترة إلى أخرى بناء على أداء أصول 
روف التاريخية والتقديرات المستقبلية بناًء على الظ المؤشراتمكافآت المتعاقد عليها. ويستند اختيار االفتراضات إلى الوالتغيرات في 

مة ااالقتصادية وظروف السوق بتاريخ التقييم. غير أن النتائج الفعلية قد تختلف اختالفا كبيرا عن التقديرات المستندة على االفتراضات اله
 المستخدمة.
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 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ومكافآت ما بعد التوظيف )تتمة(
 

 المكافآت( خططخطط الحوافز قصيرة األجل وطويلة األجل )المشاركة في األرباح أو 
 

 استحقاق قعالمتوتعترف الشركة بالمطلوبات والمصاريف لخطط المكافآت والحوافز بناء على معادلة تأخذ بعين االعتبار المبلغ المقدر 
حسب أداء الشركة. وتعترف الشركة بمخصص عندما تكون ملزمة تعاقديا أو عندما يكون هناك ممارسة سابقة قد أوجدت التزاماً  دفعه

 على مدى الفترة بناء على التوقعات المستهدفة وأنه يمكن إجراء تقدير موثوق به بشأن االلتزام. كاستحقاق المبلغ قيَّديُ متوقعاً، وعندما 
 

 مكافآت نهاية الخدمة )برنامج التقاعد المبكر(
 

يارية ، أو عندما يقبل الموظف االستقالة االختالمعتادعند إنهاء الخدمة من قبل الشركة قبل تاريخ التقاعد  الدفعتستحق مكافآت نهاية الخدمة 
 نهاية الخدمة في التواريخ التالية، أيهما يحدث أوالً: )أ( عندما ال تستطيع الشركة سحب آت. وتعترف الشركة بمكافلمكافآتامقابل هذه 

عرض نهاية الخدمة. وفي حالة ال آتمكاف ادة الهيكلة التي تتطلب دفعالمقدم لهذه المكافآت )ب( وعندما تعترف الشركة بتكاليف إع العرض
لمكافآت التي خصم انهاية الخدمة على أساس عدد الموظفين المتوقع قبولهم للعرض. وتُ  آتقاس مكافالمقدم لتشجيع االستقالة االختيارية، تُ 

 تستحق بعد أكثر من اثني عشر شهرا بعد نهاية فترة القوائم المالية إلى القيمة الحالية.
 

 ملك الوحدات السكنية للموظفينبرنامج ت
 

لين فرصة لشراء وحدات سكنية تنشئها الشركة من خالل سلسلة من  َست الشركة برنامج تملك وحدات سكنية يمنح الموظفين المؤهَّ أسَّ
ل ملكية الوحدات السكنية عند إتمام الدفع الكامل.  الدفعات على مدى عدد معين من السنوات. وُتحوَّ

 
 تركهالة إلى الموظف في ح ُتردوبموجب برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين، فإن المبالغ التي يدفعها الموظف لقاء الوحدة السكنية 

-الوحدة السكنية إلى الشركة. وال تنطبق المتطلبات المتعلقة باألدوات المالية على هذا الرصيد المتراكم، حيث إن الفقرة )جـ ُترد، والعمل
( تستبعد على وجه التحديد حقوق والتزامات أصحاب العمل بموجب خطط مكافآت الموظفين. 39( من معيار المحاسبة الدولي رقم )2
يار صاحب العمل وينطبق عليه مع علىالتزام محتمل قبل استحقاقه للوحدة السكنية  العمل الة ترك الموظفسداد هذا المبلغ في حيمثل و

 ( قياس مثل هذا االلتزام على أساس النتائج المتوقعة.19يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم )و(. 19المحاسبة الدولي رقم )
 

 برنامج القروض السكنية للموظفين
 

نزل أو ق بشراء أو بناء مقروضا سكنية ال تحمل فائدة لموظفيها المؤهلين لمرة واحدة فقط خالل فترة الخدمة ألغراض تتعلتقدم الشركة 
د القرض على أقساط شهرية عن طريق خصم بدالت السكن للموظفين.يُ شقة. و  سدَّ

 
 الفائدةقة معدل بالتكلفة المطفأة باستخدام طري وُتقاسعادلة عترف ببرنامج القروض السكنية للموظفين كأصول مالية غير متداولة بالقيمة الويُ 

" ةالفعلي. وُيعترف بالفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي المدفوع نقًدا للموظف باعتباره "مكافآت موظفين مدفوعة مقدما غير متداول
 دات فوائد على المنافع المستحقة القبض من الموظفين.طفأ نفس المبلغ كإيراطفأ كمصروف بالتساوي على مدى فترة الخدمة. كما يُ ويُ 
 

 السيارات للموظفين التنفيذيين
 

الموظفين المؤهلين سيارات مملوكة للشركة بقيمة محددة. وُتقّدم المكافآت للموظفين مقابل خدماتهم لفترة محددة من السنوات.  الشركةتمنح 
أعلى ويساهم الموظف بالفرق في القيمة. وتظل هذه السيارات من ممتلكات الشركة. كما يتوفر للموظف خيار اختيار سيارة ذات قيمة 

 وتنظم سياسة الموارد البشرية للشركة الترتيبات مع الموظف وقد تحدد الشروط التي يمكن بموجبها نقل هذه السيارة إلى الموظف.
 



 ة للبتروكيماويات )"كيان السعودية"( شركة كيان السعودي
 )شركة سعودية مساهمة(

 

ِليَّة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة( )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

20 

 

 م2017 مارس 31 في
 

ة )تتمة(ملخص  05  السياسات المحاسبية الهامَّ
 

 الحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة األخرى
 

د. والمبالغ غير مكفول بضمانات  ةتمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية السنة المالية، ولم ُتسدَّ
من تاريخ االعتراف. وُتظَهر الحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة األخرى كمطلوبات متداولة  يوما 60إلى  30وُتدفع عادة ما بين 

عترف بها مبدئيا بالقيمة العادلة، وُتَقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام شهرا بعد فترة القوائم المالية، ويُ  12خالل  السداد يستحقما لم 
 طريقة الفائدة الفعلية.

 
 المخصصات

 
 عام
 

أو ضمنية( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر  نظاميةُيعتَرف بالمخصصات عند وجود التزامات حالية )
الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وفي الحاالت التي تتوقع  تدفق

فيها إدارة الشركة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه ُيعتَرف بالمبالغ المستردة كأصل مستقل 
 آلخرا والدخل الشامل في قائمة الدخلمخصص  بأي. وُيعَرض المصروف المتعلق فعلًياا تكون عملية االسترداد مؤكدة وذلك فقط عندم
معدل ما  المخصصات باستخدام ُتخصمالقيمة الزمنية للنقود جوهريا،  تأثيرأي مبالغ مستردة. وإذا كان  حسمبعد  بالصافياألولية الموجزة 

لي والذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، ُيعتَرف الحا / الزكاة قبل الضريبة
 بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

 
 الزكاة

 
السعودية وعلى أساس مبدأ االستحقاق، ُيجنَّب مخصص للزكاة وفًقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( في المملكة العربية 

ل المخصص على قائمة  آلخرا الدخل والدخل الشامل وُتحتسب الزكاة بناًء على حصة الفترة من الزكاة التقديرية عن السنة ككل. وُيحمَّ
لِيَّة الُموَجَزة.  األوَّ

 
 األصول المالية

 
 االعتراف المبدئي والقياس

 
، حسبما يكون مالئما. ويُعترف مبدئيا بكافة األصول المالية كالقروض والذمم المدينةاالعتراف المبدئي، ُتصنف األصول المالية، عند 

من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة ة لالعاد بالقيمة المسجلةبالقيمة العادلة زائًدا، في حالة األصول المالية غير 
 بشراء األصل المالي.

 
وُيعترف بعمليات شراء أو بيع األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها 

 في السوق )المعامالت االعتيادية( بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل.
 

 القياس الالحق
 

 على النحو التالي: صنف األصول الماليةالحق لها، تُ الألغراض القياس 
 

  المدينة والحساباتالقروض 
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 األصول المالية )تتمة(
 

 المدينة )الطويلة األجل( والحساباتالقروض 
مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مدرجة في سوق نشطة، وبعد القياس  المدينة أصوال والحساباتالقروض  ُتَعدّ 

التكلفة  الفعلي ناقًصا االنخفاض في القيمة. وُتحتسب الفائدةلها، ُتَقاس هذه األصول المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل  المبدئي
خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي 

 األولية الموجزة. والدخل الشامل اآلخر وُيدَرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي ضمن اإليرادات التمويلية في قائمة الدخل
 

 التوقف عن االعتراف
 

باألصول المالية )أو متي يكون منطبًقا، جزء من األصول المالية أو جزء  )أي ُتحَذف من قائمة المركز المالي للشركة( يتوقف االعتراف
 من مجموعة من األصول المالية المشابهة( بصورٍة رئيسٍة عند:

 
 التدفقات النقدية من األصل أو تسلمانتهاء صالحية حقوق  •

لها التزام لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير جوهري الت بتسلمتحويل الشركة حقوقها  •  دفقات النقدية من األصل أو تحمُّ
أ( تحويل الشركة بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل )ب( أو ) وإماإلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية"، 

لت السيطرة على األصل.عدم قيام الشركة بتحويل أو االحتفاظ   بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنها حوَّ
 

 االنخفاض في قيمة األصول المالية
لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على احتمالية انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة  تقييما ماليةتجري الشركة في كل تاريخ قوائم 

لي أو مجموعة من األصول المالية منخفضة القيمة فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في من األصول. ويعتبر األصل الما
وأن لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل  باألصلالقيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي 

ينين أو بأن المد تدلالدليل على االنخفاض مؤشرات  يتضمن قدن تقديرها بشكل موثوق به. والمالي أو مجموعة األصول المالية التي يمك
 مجموعة من المدينين تعاني من صعوبات مالية هامة أو تأخر في السداد أو التعثر في سداد الفوائد أو أصل المبلغ، أو احتمال اإلفالس أو

القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، إعادة هيكلة مالية أخرى، وعندما تشير البيانات 
 .السداد في التعثرالظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت  المتأخرات أو مثل التغيرات في

 
 المطلوبات المالية

 
 االعتراف المبدئي والقياس

 عند االعتراف المبدئي:ُتصنَّف المطلوبات المالية ضمن أي من الفئتين 
 

 مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 مطلوبات مالية أخرى ُتقاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي 
 

 فرعيتين:تشتمل فئة المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على فئتين 
 

  مخصصة: مطلوبات مالية مخصصة من قبل المنشأة كمطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف
 .المبدئي

  محتفظ بها بغرض الُمتاَجرة: مطلوبات مالية مصنفة كمحتفظ بها ألغراض المتاجرة، مثل االلتزام المتعلق باألوراق المالية المقترضة
عملية بيع قصيرة، والتي يجب إعادتها في المستقبل. وتتضمن هذه الفئة أيًضا األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل الشركة والتي ل

المستقلة كمحتفظ بها بغرض  الضمنيةلم ُتخصص كأدوات تحوط في عالقات التحوط. وُتصنَّف أيضا األدوات المالية المشتقة 
 وات تحوط فعالة.المتاجرة ما لم تخصص كأد
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 المطلوبات المالية )تتمة(
ل ووُيعترف بكافة المطلوبات المالية مبدئيا عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام وااللتزامات التعاقدية بموجب األداة المالية.  ُتسجَّ

 لمعامالتا تكاليف حسم بعد بالصافي المستلمة المتحصالت ُتظهر، الدائنة والحساباتلقروض ا حال وفيالمطلوبات بالقيمة العادلة، 
 .مباشرا ارتباطا بها المرتبطة

 
 القياس الالحق

ئمة الدخل التغيرات في قا لسجَّ وتُ سيستمر تسجيل المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، 
لية الُموَجَزة.  والدخل الشامل اآلخر األوَّ

 
ستخدام طريقة بالتكلفة الُمطَفأة با الحقاها تقاس وفيما يتعلق بالمطلوبات المالية األخرى، بما في ذلك القروض وبعد االعتراف المبدئي، فإنَّ 

لية الُموَجَزة عند التوقف عن االعتراف بمعدل الفائدة الفعلي. وُيعتَرف  األرباح والخسائر في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
 بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.

 
المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا ال يتجزأ من وُتحتسب التكلفة 

لية الُمو  َزة.جَ طريقة معدل الفائدة الفعلي. وُيدَرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
 

 رافالتوقف عن االعت
التزام ب بآخر لغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدالإيتوقف االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو 

مالي حالي من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو ُيجَرى تعديل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهرًيا، ُيعتبر هذا 
لدخل االتغيير أو التعديل على أنه توقف االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. وُيعتَرف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة 

لية الُموَجَزة.  والدخل الشامل اآلخر األوَّ
 

 مقاصة األدوات المالية
صافي المبالغ في قائمة المركز المالي الموجزة األولية عند وجود حق نافذ ُتجَرى مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية، وُيفَصح عن 

ا تسويتها على أساس الصافي  حالي قانوًنا بيع األصول وسداد المطلوبات في آن لفي إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ
 واحد.

 
 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية

ل الشركة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئًيا بعملتها الوظيفية حسب  ي التاريخ الذي فالوظيفية ذات الصلة  تللعمال ةالفوري األسعارُتسجِّ
لة بالعمالت األجنبية ب  تعمالري للر التحويل الفواسعأتتأهل فيه المعاملة لالعتراف المبدئي. وُتتْرجم األصول والمطلوبات النقدية الُمسجَّ

 الوظيفية بتاريخ القوائم المالية.
 
 األولية الموجزة. والدخل الشامل اآلخر عتَرف بالفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخليُ وُُ 
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 قياس القيم العادلة
مدفوع لتحويل مطلوب ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ التمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو 

د قياس القيمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوب إما:  القياس. وُيحدَّ
 

 لألصول أو المطلوبات ةفي السوق الرئيس 

 .أو في ظل عدم وجود السوق الرئيسة، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات 
 

 ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة.
 

ول أو عند تسعير األصوُتَقاس القيمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستفيدون 
 المطلوبات وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

 
ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو 

 ريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن ط
 

بلة اوتستخدم الشركة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت الق
 القابلة للمالحظة. للمالحظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير

 
لِيَّة الُموَجَزة، ضمن ال سل الهرمي تسلوُتصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي ُتَقاس قيمتها العادلة أو ُيفَصح عنها في القوائم المالية األوَّ

ة لقياس القيمة العادلة ككل  :للقيمة العادلة، الُمبيَّن أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ
 

 المستوى األول: األسعار الُمدَرجة )بدون تعديل( في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة 

  المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو
 غير مباشرة

 ت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.المستوى الثالث: طرق تقييم تعتبر مدخال 
 

لِيَّة الُموَجَزة على نحو متكرر، تحدد الشركة فيما إذا أجر ت التحويالت يوفيما يتعلق باألصول والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية األوَّ
ل فترة ك بين مستويات التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية

 مالية. قوائم
 

 وُيجَرى دوريا تقييم السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة بشكل متكرر.
 

 وأوالمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول  األصولدت الشركة فئات ولغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، حدَّ 
 .أعاله مبين هو اكم للقيمة العادلة التسلسل الهرمي مستوىالمطلوبات و

 
 

 المساهمالعادلة للقروض المساندة من  القيمة
 

د  هذه ستمدوتُ المساندة بناًء على طرق تقييم فنية بما في ذلك طريقة التدفقات النقدية المخصومة.  المساهمالقيمة العادلة لقروض  ُتحدَّ
 الحكم من درجة اتخاذ يتعيَّن الجدوى، عديمة كانت إذا أنه غير أمكن، حيثما للمالحظة، القابلة األسواق من الطرق هذه على المدخالت

 . والتقلبات االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر الخصم معدل مثل المدخالت اعتبارات األحكام وتتضمن. العادلة القيم لتحديد
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 االعتراف باإليرادات
ُيعتَرف باإليرادات إلى الحد الذي يكون من المحتمل عنده تدفق منافع اقتصادية إلى الشركة بحيث يمكن قياس اإليرادات بصورة موثوقة 

لمنصوص ا شروط الدفعبصرف النظر عن موعد دفعها. وُتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستَحق القبض، مع مراعاة 
 ظهر المبالغ الُمفَصح عنها كإيرادات بالصافي بعد خصم المرتجعات.عليها تعاقديا باستثناء أي ضرائب أو رسوم. وتُ 

 
 كما أنه يجب استيفاء معايير االعتراف المحددة الواردة أدناه قبل االعتراف باإليرادات.

 
 بيع البضائع

عند انتقال المخاطر والمنافع الجوهرية المرتبطة بملكية البضائع إلى المشتري وذلك عادة عند تسليم ُيعتَرف باإليرادات من بيع البضائع 
قيمة فواتير البضاعة الموّردة من الشركة خالل الفترة، بالصافي بعد حسم أي خصومات تجارية وخصومات  اإليراداتتمثِّل والبضائع. 

 كمية.
 

 ل، تسجل كافة مبيعاتها وتكاليف مبيعاتها للبضائع المبيعة.وعندما تقيم الشركة نفسها بأنها األصي
 

 المصاريف
 

 تكلفة المبيعات
ُيعتَرف بكافة المصاريف على أساس االستحقاق. وُيعترف بالتكاليف التشغيلية على أساس التكلفة التاريخية. وُتصنَّف تكاليف اإلنتاج 

المواد الخام والعمالة المباشرة والتكاليف غير المباشرة األخرى المتعلقة بها. ومصاريف التصنيع المباشرة كتكلفة مبيعات. ويتضمن ذلك 
ل التكاليف األخرى مثل تكاليف البيع كمصاريف بيع وتوزيع، فيما تظهر كافة التكاليف األخرى المتبقية كمصاريف عمومية وإدارية.  وُتسجَّ

 
 مصاريف البيع والتوزيع

ن هذه المصاريف أي تكاليف م تكبَّدة إلجراء أو تسهيل كافة نشاطات البيع بالشركة. وتتضمن هذه التكاليف إجماال مصاريف التسويق تتضمَّ
 والتوزيع والخدمات اللوجستية باإلضافة إلى العموالت. كما تتضمن مخصصات بعض المصاريف غير المباشرة العمومية.

 
 المصاريف العمومية واإلدارية

لمباشرة أو خدمات. كما تشتمل على توزيع المصاريف غير ا بضاعةيتعلق هذا البند بالمصاريف التشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي 
 العمومية التي ال تتعلق على وجه التحديد بتكلفة المبيعات أو مصاريف البيع والتوزيع.

 
ع تلك المصاريف ما بين تكلفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع ومصايف عمومية وإدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت وفًقا  وُتوزَّ

ُدها الشركة مسبقا حسبما تراه مناسًبا.  لمعدالت تحدِّ
 

 اإليرادات التمويلية
ل إيرادات للبالنسبة لكافة األدوات المالية التي ُيجَرى قياسها بالتكلفة المطفأة واألصول المالية التي تحمل فائدة المصنفة كمتاحة  بيع، ُتسجَّ

لية بالفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلي. ويمثل معدل الفائدة الفعلي المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستق
لمالية. ول أو المطلوبات اعلى مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مالئما، إلى صافي القيمة الدفترية لألص

لية الُموَجَزة. وُيعتَرف باألرباح من ا ودائع لوتدرج إيرادات الفوائد ضمن اإليرادات التمويلية في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
 ألجل على أساس االستحقاق.
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 م 2017مارس  31 في
 

ة )تتمة( 05  ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
 

 السهمربحية 
 

 ُتحتسب ربحية السهم األساس بقسمة:
 

 .صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة، باستثناء أي تكاليف خدمة حقوق الملكية عدا األسهم العادية 

  لسنة اعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المالية، والمعدلة ببنود األسهم العادية المجانية المصدرة خالل
 وباستثناء أسهم الخزينة.

 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى 06
 

ت الشركة قوائمها المالية ونشرتها وفًقا للمعايير المحاسبية المتعاَرف عليها بالمملكة العربية السعودية عن كافة الفترات لغاي نة  ةأعدَّ ومتضمَّ
لِيَّة الُموَجَزة للشركة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )2016ديسمبر  31السنة المنتهية في  ( "التقرير 34م. وهذه هي القوائم المالية األوَّ

بالمملكة العربية  ين( "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتَمد1المالي األولي" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 . السعودية

 
ها على ب وعليه فقد أعدت الشركة القوائم المالية التي تتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية المعمول

لِيَّة2017يناير  1الفترات ابتداًء من تاريخ  ت  م أو قبل ذلك التاريخ مع بيانات فترة المقارنة. وعند إعداد القوائم المالية األوَّ الُموَجَزة، أعدَّ
التطبيق للمرة األولى للمعايير  لمقتضىم بعد إدراج بعض التعديالت وفقا 2016يناير  1قائمة المركز المالي االفتتاحية للشركة كما في 

 الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.
 

م وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية 2016يناير  1ا في وعند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للشركة كم
 31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  الموجزة م والقوائم المالية األولية2016ديسمبر  31السعودية والقوائم المالية للسنة المنتهية في 

قوائم لمبالغ الُمفَصح عنها سابقا في الا على إجراؤها يلزمحظت أن التعديالت التالية م، أجرت الشركة تحليال على التأثير وال2016مارس 
ة وفًقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية.  المالية الُمعدَّ

 
ة وتفسر المالحظات التالية التسويات الرئيسة التي أجرتها الشركة عند تعديل قوائمها المالية سبين القانونيين ا للهيئة السعودية للمحاوفقً  الُمعدَّ

 إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.
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 م2017مارس  31في 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( 06
 
قائمة لى اوفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  االمفصح عنه فيما يلي تسوية قائمة المركز المالي للشركة 1-6

 م:2016ديسمبر  31المالي وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في  هامركز
 

  

معايير الهيئة 
السعودية 
للمحاسبين 

القانونيين كما 
ديسمبر  31في 

  إعادة قياس  إعادة تصنيفات  2016

 الدوليةالمعايير 
للتقرير المالي 

 31كما في 
 2016ديسمبر 

 مالحظة 

لاير سعودي 
 باأللوف
  )مدققة(

لاير سعودي 
  باأللوف

 لاير سعودي
  باأللوف 

لاير سعودي 
 باأللوف

         األصول
         األصول غير المتداولة

 34.140.903  372.244  (238.421)  34.007.080 أ ممتلكات ومصانع ومعدات
 238.381  (33.151)  182.033  89.499  أصول غير ملموسة

 318.330  65.629  -      252.701 ب استثمارات في شركة زميلة ودفعات مقدمة
 270.540  -      77.211  193.329  أصول غير متداولة أخرى

 34.968.154  404.722  20.823  34.542.609  إجمالي األصول غير المتداولة

         األصول المتداولة
 1.500.979  (27.865)  (2.431)  1.531.275 جـ مخزون

 2.557.103  -      2.431  2.554.672  مدينون تجاريون
مة   مبالغ مدفوعة مقدًما وُدفعات ُمقدَّ

 617.301  (9.894)  (20.823)  648.018 هـ ومدينون آخرون    
 1.387.001  -      (3.977)  1.390.978 و نقد وما في حكمه

 6.062.384  (37.759)  (24.800)  6.124.943  إجمالي األصول المتداولة

         
 41.030.538  366.963  (3.977)  40.667.552  إجمالي األصول

 
         حقوق الملكية والمطلوبات

         حقوق الملكية
 15.000.000  -      -      15.000.000  رأس المال

 49.408  -      -      49.408  احتياطي نظامي
 620.874  620.874  -      -     ط عناصر أخرى من حقوق الملكية

 (2.418.937)  (310.170)  -      (2.108.767)  خسائر متراكمة

 13.251.345  310.704  -      12.940.641  إجمالي حقوق الملكية

         المطلوبات
         المطلوبات غير المتداولة

 21.184.258  89.224  21.366  21.073.668  قروض ألجل
 2.602.863  (272.137)  -      2.875.000 ط قروض مساندة من مساهم

 479.843  179.484  (3.977)  304.336 حـ مكافآت موظفين
 19.409  -      -      19.409  مطلوبات غير متداولة أخرى

 24.286.373  (3.429)  17.389  24.272.413  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

         
         المطلوبات المتداولة

 1.761.845  621  (21.366)  1.782.590  جزٌء متداوٌل من قروض ألجل
 1.632.219  59.067  -      1.573.152  دائنون تجاريون ومبالغ ُمستَحقة الدفع ومخصَّصات

 98.756  -      -      98.756  مخصص زكاة

 3.492.820  59.688  (21.366)  3.454.498  إجمالي المطلوبات المتداولة

 27.779.193  56.259  (3.977)  27.726.911  إجمالي المطلوبات

 41.030.538  366.963  (3.977)  40.667.552  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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 م2017مارس  31 في
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( 06
 
 م2016ديسمبر  31متراكمة كما في ال تسوية الخسائر 2-6
 

 فيما يلي تحليل بتأثير إعادة قياس المعايير الدولية للتقرير المالي على الخسائر المتراكمة:
 

   مالحظة  

التأثير على الخسائر 
 31المتراكمة في 

 2016ديسمبر 

 لاير سعودي باأللوف     
      

 2.108.767     الخسائر المتراكمة وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
      

      تسويات المعايير الدولية للتقرير المالي متعلقة بـ:
 17.049   حـ  مكافآت موظفين   
 (12.497)   حـ  اكتوارية لمكافآت الموظفينتقييمات    
 191.189   حـ  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   
 10.910     صافي القيمة القابلة للتحقق   
 فروق القيمة العادلة لتقييم القروض )قروض مساندة من مساهم    

 295.877   ط  وسلف شركة زميلة(     
 (301.767)   13  إلى مكوناتها الرئيسةفصل ممتلكات ومصانع ومعدات    
 2.618     عقد إيجار ضمني   
 39.937   د  (الخدمات المشتركة والخدمات اللوجستيةتسويات مكافآت موظفين )   
 66.854     تسويات أخرى، بالصافي   

 2.418.937     الخسائر المتراكمة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي



 ة للبتروكيماويات )"كيان السعودية"( شركة كيان السعودي
 )شركة سعودية مساهمة(
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 م 2017مارس  31في 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( 06
 
قائمة مركزها  الىلهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معايير افيما يلي تسوية قائمة المركز المالي للشركة المفصح عنها وفقا ل 3-6

 م:2016 يناير 1المالي وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي بتاريخ التحول كما في 
 

 مالحظة 

معايير الهيئة 
السعودية 
للمحاسبين 

القانونيين كما في 
  إعادة قياس  إعادة تصنيفات  2016يناير  1

المعايير الدولية 
ما كللتقرير المالي 

 2016 يناير 1في 

  

لاير سعودي 
 باأللوف
  )مدققة(

لاير سعودي 
  باأللوف

لاير سعودي 
  باأللوف

لاير سعودي 
 باأللوف

         األصول
         األصول غير المتداولة

 35.566.725  321.397  (253.900)  35.499.228 أ ممتلكات ومصانع ومعدات
 253.800  (52.094)  177.958  127.936  أصول غير ملموسة

 298.484  52.860  (95.446)  341.070 ب استثمارات في شركة زميلة ودفعات مقدمة
 416.922  -      209.644  207.278  أصول غير متداولة أخرى

 36.535.931  322.163  38.256  36.175.512  إجمالي األصول غير المتداولة

         
         األصول المتداولة

 1.645.239  (48.164)  13.625  1.679.778 جـ مخزون
 2.061.182  -      -      2.061.182  مدينون تجاريون

 501.927  (24.183)  (38.256)  564.366 هـ مبالغ مدفوعة مقدًما وُدفعات ُمقدَّمة ومدينون آخرون
 1.706.476  -      (13.050)  1.719.526 و نقد وما في حكمه

 5.914.824  (72.347)  (37.681)  6.024.852  إجمالي األصول المتداولة

 42.450.755  249.816  575  42.200.364  إجمالي األصول

 
         حقوق الملكية والمطلوبات

         حقوق الملكية
 15.000.000  -      -      15.000.000  رأس المال

 49.408  -      -      49.408  احتياطي نظامي
 620.874  620.874  -      -     ط عناصر أخرى من حقوق الملكية

 (2.583.491)  (339.998)  -      (2.243.493)  خسائر متراكمة

 13.086.791  280.876  -      12.805.915  إجمالي حقوق الملكية

         
         المطلوبات

         المطلوبات غير المتداولة
 22.042.852  101.059  27.544  21.914.249  قروض ألجل

 2.524.072  (350.928)  -      2.875.000 ط قروض مساندة من مساهم
 414.459  170.493  (13.050)  257.016 حـ مكافآت موظفين

 60.914  -      -      60.914  مطلوبات غير متداولة أخرى

 25.042.297  (79.376)  14.494  25.107.179  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 

         المطلوبات المتداولة
 2.167.550  573  (27.544)  2.194.521  جزٌء متداوٌل من قروض ألجل

 2.069.987  47.743  13.625  2.008.619  دائنون تجاريون ومبالغ ُمستَحقة الدفع ومخصَّصات
 84.130  -      -      84.130  مخصص زكاة

 4.321.667  48.316  (13.919)  4.287.270  إجمالي المطلوبات المتداولة

 29.363.964  (31.060)  575  29.394.449  إجمالي المطلوبات

 42.450.755  249.816  575  42.200.364  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( 06
 
 م2016يناير  1تسوية الخسائر المتراكمة كما في  4-6
 

 فيما يلي تحليل بتأثير إعادة قياس المعايير الدولية للتقرير المالي على الخسائر المتراكمة:
 

  مالحظة  

التأثير على الخسائر 
 يناير 1المتراكمة في 
2016 

 لاير سعودي باأللوف    
     

 2.243.493    الخسائر المتراكمة وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
     

   حـ  تسويات المعايير الدولية للتقرير المالي متعلقة بـ:
 17.950  حـ  مكافآت موظفين   
 170.493    تقييمات اكتوارية لمكافآت الموظفين   
 20.398    صافي القيمة القابلة للتحقق   
  ةوسلف شركمساندة من مساهم  فروق القيمة العادلة لتقييم القروض )قروض   

 244.715  ط  زميلة(     
 (245.959)  13  فصل ممتلكات ومصانع ومعدات إلى مكوناتها الرئيسة   
 2.475    إيجار ضمنيعقد    
 26.347  د  (الخدمات المشتركة والخدمات اللوجستيةتسويات مكافآت موظفين )   
 103.579    تسويات أخرى، بالصافي   

 2.583.491    وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الخسائر المتراكمة



 ة للبتروكيماويات )"كيان السعودية"( شركة كيان السعودي
 )شركة سعودية مساهمة(
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( 06
 
ين لهيئة السعودية للمحاسبين القانونيمعايير افيما يلي تسوية قائمة المركز المالي األولية الموجزة للشركة المفصح عنها وفقا ل 5-6

 م:2016 مارس 31قائمة مركزها المالي األولية الموجزة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في الى 
 

 مالحظة 

معايير الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

 31القانونيين كما في 
  إعادة قياس  إعادة تصنيفات  2016مارس 

المعايير الدولية 
للتقرير المالي 

 31كما في 
 2016مارس 

  سعودي باأللوفلاير   

لاير سعودي 
  باأللوف

لاير سعودي 
  باأللوف

لاير سعودي 
 باأللوف

         األصول
         األصول غير المتداولة

 35.200.362  334.818  (249.945)  35.115.489 أ ممتلكات ومصانع ومعدات
 249.945  (47.358)  179.332  117.971  أصول غير ملموسة

 305.705  57.330  (95.445)  343.820 ب شركة زميلة ودفعات مقدمةاستثمارات في 
 405.250  25  228.460  176.765  أصول غير متداولة أخرى

 36.161.262  344.815  62.402  35.754.045  إجمالي األصول غير المتداولة

         
         األصول المتداولة

 1.571.122  (19.938)  18.525  1.572.535 جـ مخزون
 1.885.914  -  -  1.885.914 د مدينون تجاريون

 466.039  (24.099)  (62.402)  552.540 هـ مبالغ مدفوعة مقدًما وُدفعات ُمقدَّمة ومدينون آخرون
 1.866.814  -  (14.118)  1.880.932 و نقد وما في حكمه

 5.789.889  (44.037)  (57.995)  5.891.921  المتداولةإجمالي األصول 

         
 41.951.151  300.778  4.407  41.645.966  إجمالي األصول

         
         حقوق الملكية والمطلوبات

         
         حقوق الملكية

 15.000.000  -  -  15.000.000  رأس المال
 49.408  -  -  49.408  احتياطي نظامي

 620.874  620.874  -  - ط عناصر أخرى من حقوق الملكية
 (2.804.184)  (344.422)  -  (2.459.762)  خسائر متراكمة

 12.866.098  276.452  -  12.589.646  إجمالي حقوق الملكية

         
         المطلوبات

         المطلوبات غير المتداولة
 22.049.386  98.494  26.136  21.924.756  قروض ألجل

 2.543.435  (331.565)  -  2.875.000 ط قروض مساندة من مساهم   
 460.456  205.525  (14.118)  269.049 حـ مكافآت موظفين

 60.914  -  -  60.914  مطلوبات غير متداولة أخرى

 25.114.191  (27.546)  12.018  25.129.719  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

         
         المطلوبات المتداولة

 2.168.970  585  (26.136)  2.194.521  متداوٌل من قروض ألجلجزٌء 
 1.695.720  51.287  18.525  1.625.908  دائنون تجاريون ومبالغ ُمستَحقة الدفع ومخصَّصات

 106.172  -  -  106.172  مخصص زكاة

 3.970.862  51.872  (7.611)  3.926.601  إجمالي المطلوبات المتداولة

 29.085.053  24.326  4.407  29.056.320  إجمالي المطلوبات

 41.951.151  300.778  4.407  41.645.966  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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 م2017مارس  31في 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( 06
 
 م2016 مارس 31متراكمة كما في الخسائر التسوية  6-6
 

 فيما يلي تحليل بتأثير إعادة قياس المعايير الدولية للتقرير المالي على الخسائر المتراكمة:
 

   مالحظة  

التأثير على الخسائر 
  31كما في المتراكمة 

 2016مارس     

 لاير سعودي باأللوف     
      

 2.459.762     السعودية للمحاسبين القانونيينالخسائر المتراكمة وفقا لمعايير الهيئة 
      

      تسويات المعايير الدولية للتقرير المالي متعلقة بـ:
 21.391   حـ  مكافآت موظفين

 25.701   حـ  تقييمات اكتوارية لمكافآت الموظفين
 179.826   حـ  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 676     صافي القيمة القابلة للتحقق
 فروق القيمة العادلة لتقييم القروض )قروض مساندة من مساهم 

 257.403   ط  زميلة( ةوسلف شرك    
 (260.695)   13  فصل ممتلكات ومصانع ومعدات إلى مكوناتها الرئيسة

 2.515     عقد إيجار ضمني
 28.621   د  (الخدمات المشتركة والخدمات اللوجستيةتسويات مكافآت موظفين )
 88.984     تسويات أخرى، بالصافي

 2.804.184     رصيد الخسائر المتراكمة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

 
  



 ة للبتروكيماويات )"كيان السعودية"( شركة كيان السعودي
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 م2017مارس  31في 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( 6
 
لية الُموَجَزة للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في فيما يلي تسوية قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر   7-6  2016مارس  31األوَّ

 من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي:
 

 مالحظة 

معايير الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

القانونيين لفترة 
الثالثة أشهر 

 31المنتهية في 
  إعادة قياس  2016مارس 

المعايير الدولية 
 للتقرير المالي لفترة

الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 2016 مارس

  
لاير سعودي 

  باأللوف
 لاير سعودي

  باأللوف 
لاير سعودي 

 باأللوف
       

 1.692.591  -      1.692.591  مبيعات
 (1.507.383)  70.767  (1.578.150) حـأ، جـ،  تكلفة مبيعات

 
 185.208  70.767  114.441  إجمالي الربح

       
 (59.457)  -      (59.457)  مصاريف بيع وتوزيع

 (114.198)  (34.890)  (79.308) حـ مصاريف عمومية وإدارية

 
 11.553  35.877  (24.324)  )الخسارة التشغيلية( الربح التشغيلي

       
 2.450  -      2.450  حصة في صافي نتائج شركة زميلة

 7.431  6.674  757 ب إيرادات تمويل
 (23.912)  -      (23.912)  مصاريف أخرى، بالصافي

 (170.472)  (21.274)  (149.198) ط تكاليف تمويل 

 
 (172.950)  21.277  (194.227)  الدخل )الخسارة( قبل حساب الزكاة

       
 (22.042)  -      (22.042)  زكاة

 
 (194.992)  21.277  (216.269)  صافي )خسارة( دخل الفترة

 
       الخسارة الشاملة األخرى

       
 الشامل اآلخر غير المقرر إعادة تصنيفه إلى  )الخسارة( الدخل

 دخل في الفترات الالحقة    
 
 

 
 

 
 

 (25.701)  (25.701)  -     حـ محددة مكافآتخسائر إعادة قياس من خطط 

 (25.701)  (25.701)  -      الخسائر الشاملة األخرى

 
 الخسارة الشاملة األخرىإجمالي 

 
(216.269) 

 
(4.424) 

 
(220.693) 
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 م2017مارس  31في 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( 6
 
لية الُموَجَزة للشركة للسنة المنتهية في  8-6 من معايير  2016ديسمبر  31فيما يلي تسوية قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي:
 

 مالحظة 

معايير الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

القانونيين للسنة 
 31المنتهية في 

  إعادة قياس  2016ديسمبر 

المعايير الدولية للتقرير 
المالي للسنة المنتهية في 

 2016ديسمبر  31

  
 لاير سعودي

  باأللوف   
لاير سعودي 

  باأللوف
 لاير سعودي

 باأللوف 
       

 8.608.817  -      8.608.817  مبيعات
 (6.995.536)  215.867  (7.211.403) حـأ، جـ،  تكلفة مبيعات

 
 1.613.281  215.867  1.397.414  إجمالي الربح

       
 (216.790)  (6.456)  (210.334)  مصاريف بيع وتوزيع

 (337.295)  (134.844)  (202.451) حـ مصاريف عمومية وإدارية

 
 1.059.196  74.567  984.629  الربح التشغيلي

       
 35.951  -      35.951  حصة في صافي نتائج شركة زميلة 

 44.267  27.628  16.639 ب إيرادات تمويل
 (22.275)  -      (22.275)  مصاريف أخرى، بالصافي

 (868.366)  (84.864)  (783.502) ز تكاليف تمويل

 
 248.773  17.331  231.442  الزكاةالدخل قبل حساب 

       
 (96.716)  -      (96.716)  زكاة

 
 152.057  17.331  134.726  صافي دخل الفترة

 
 ىخراأل ةالشامل )الخسارة( الدخل

       
 الشامل اآلخر غير المقرر إعادة )الخسارة(  الدخل

 الالحقة الفتراتفي تصنيفه إلى دخل   
 

 
 

 
 

 

 محددة مكافآتإعادة قياس من خطط ربح 
 
 -     حـ

 
12.497 

 
12.497 

 12.497  12.497  -      خرالشامل اآلالدخل 

 
 إجمالي الدخل الشامل

 
134.726 

 
29.828 

 
164.554 
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 م2017ديسمبر  31في 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( 06
 
يوضح الجدول التالي تسويات قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى   9-6

 :للمرة األولى الدولية للتقرير الماليلشركة من تطبيق المعايير لالمعايير الدولية للتقرير المالي 
 

 الشامل اآلخر والدخل تسويات الدخل
 

 مالحظة 
 31للسنة المنتهية في 

  2016ديسمبر 
للفترة المنتهية في 

 2016مارس  31

 لاير سعودي باأللوف  لاير سعودي باأللوف  
     

 وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين  )الخسارة( صافي الربح
 (216.269)  134.726  القانونيين    
 

     تسويات المعايير الدولية للتقرير المالي متعلقة بـ:
 (3.440)  902 حـ مكافآت موظفين   
 (9.333)  (21.488) حـ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   
 19.721  9.487  صافي القيمة القابلة للتحقق   
 فروق القيمة العادلة لتقييم القروض )قروض مساندة من مساهم وسلف    

 (12.689)  (51.162) ط شركة زميلة(     
 14.735  55.807 13 فصل ممتلكات ومصانع ومعدات إلى مكوناتها الرئيسة   
 (40)  (143)  عقد إيجار ضمني  
 (2.276)  (12.798) د (اللوجستيةالخدمات المشتركة والخدمات تسويات مكافآت موظفين )   
 14.599  36.726  تسويات أخرى، بالصافي   

 (194.992)  152.057  الربح أو الخسارة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي   

     الشامل اآلخر)الخسارة( الدخل    
 (25.701)  12.497 حـ مكافآت محددةربح )خسارة( اعادة قياس من خطط 

 وفقا للمعايير الدولية والدخل الشامل اآلخر  (الخسارةالدخل )إجمالي    
 (220.693)  164.554  للتقارير المالية       

     

 
 

  



 ة للبتروكيماويات )"كيان السعودية"( شركة كيان السعودي
 )شركة سعودية مساهمة(

 

ِليَّة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة( )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

35 

 

 م2017مارس  31في 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( 06
 
 والمصانع والمعداتالممتلكات  (أ

 
وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، رسملت الشركة تكلفة مخزون قطع الغيار الرأسمالية والتي كانت تستخدم  (1

صانع هذه التكلفة ضمن الممتلكات والم فقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، ترسملوألكثر من سنة محاسبية واحدة. ومع ذلك، و
 من خالل األرباح المبقاة. بأثر رجعي واعترف به تقدير االستهالك لهذه التكلفة فقد أجريوالمعدات، ومن ثم 

 
تي ال تأخذ وال -وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، فإن الترتيب الذي يتضمن معاملة أو سلسلة من المعامالت ذات العالقة  (2

ف مؤهل لالعترا -لعقد اإليجار ولكنها تنقل الحق في استخدام أصل مقابل سداد دفعة أو مجموعة من الدفعات  النظاميالشكل 
التي تبرمها الشركة مؤهلة لالعتراف بها كعقود إيجار تمويلي بموجب المعايير  الترتيباتبه كعقد إيجار تمويلي. إن بعض 

دات في الممتلكات والمصانع والمعزيادة الدولية للتقرير المالي. وقد نتج عن ذلك زيادة في التزامات عقود اإليجار التمويلي و
 ذات العالقة ونقص في األرباح المبقاة.

 
ر المالي، يتعين فصل الممتلكات والمصانع والمعدات عن مكوناتها الرئيسة وتحديد أعمارها اإلنتاجية وفقا للمعايير الدولية للتقري (3

بصورة مستقلة. وتاريخًيا، لم تكن هناك حاجة لذلك؛ وعليه، فقد أجرت الشركة تقييما، نشأ عنه استهالك متراكم معدل وأرباح 
 للتقرير المالي بما يعكس التغير في التصنيف واألعمار اإلنتاجية.مبقاة معدلة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية 

 
 االستثمار في شركة زميلة (ب
 

ل سعر م الشركة القروض باستخدام القيمة السوقية العادلة للقروض التي تحما لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ال تقيِّ وفقً 
بل المقترض للمقرض االعتراف بفرق القيمة العادلة كأصل وفقا لمقتضى معيار الملكية من قِ فائدة خارج السوق. ويتيح تصنيف حقوق 

ض )أو قرَ المبلغ اإلضافي المُ  ر ذلك كجزء من االستثمار في شركة زميلة. فضال عن ذلك، فإنَّ ظهَ ويُ  (.39المحاسبة الدولي رقم )
 العادلة."فرق القيمة العادلة"( يمثل الفرق بين قيمة القرض وقيمته 

 
 المخزون (جـ
 

  ( لالطالع على التسويات التي لها تأثير على المخزون.6-أ-1ُيرَجى الرجوع إلى المالحظة )
 
 الحسابات الدائنة (د

 
من لمعاد تحميلها ا التسويات المتعلقة بتكاليف الموظفين باستخدام االفتراضات االكتوارية وفقا لمقتضى المعايير الدولية للتقرير المالي

  .مساهم على الشركة
 
 المبالغ المدفوعة مقدًما واألصول األخرى (هـ
 

  جرى فصل الجزء المتداول من مخصص األثاث الذي ُيطفأ على مدى خمس سنوات من األصول غير المتداولة.
 
 النقد وما في حكمه (و

 
المساهم  كمساهمات موظفين مستحقة الدفع. وُيحتفظ بالنقديةتتعلق التسوية ببرنامج التوفير )االدخار( والتي بموجبها ُتسجل المساهمات 

  بها فيما يتعلق بهذه المطلوبات في حساب بنكي مستقل غير مستخدم في عمليات الشركة.
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى )تتمة( 06
 
 االلتزامات بموجب عقد إيجار تمويلي( ز

 
  ( لالطالع على التسويات التي لها تأثير على الممتلكات والمصانع والمعدات.6-ُيرَجى الرجوع إلى المالحظة )أ

 
 مكافآت الموظفين والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى (حـ
 
مكافآت الخدمة و نهاية الخدمة والمنافع الطبية لما بعد التوظيف آتاحتساب مكاف يتعينوفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي،  ( 1)

وفي السابق، كانت الشركة تحتسب هذه االلتزامات بناء على المخصص الحالي. وقد افتراضات اكتوارية.  باستخدام المستمرة
الخدمة وطبية لما بعد التوظيف نتج عن هذا التغير زيادة في أرصدة المطلوبات المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة والمنافع ال

  بتاريخ التحول وكما بتاريخ الفترة الحالية وانخفاض في األرباح المبقاة ودخل الفترة الحالية.المستمرة 
 
وفًقا المعايير الدولية للتقرير المالي، تتمثل أيام الغياب المتراكمة المدفوعة تلك التي يتم ترحيلها ويمكن استخدامها في فترات  ( 2)

مستقبلية إذا لم يتم استخدام استحقاق الفترة الحالية بالكامل. ويتطلب االعتراف بااللتزام الناشئ عن أيام الغياب المتراكمة هذه 
بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي بغض النظر عما إذا كانت أيام الغياب مستحقة أو غير مستحقة. وقد نتج عن هذا التغير 

 تب اإلجازات وانخفاض في األرباح المبقاة ودخل الفترة الحالية.زيادة في مخصص روا
 

 القروض من مساهم التي تحمل فائدة ط(
 

وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كان يعترف بقروض المساهم المساندة مبدئيا حسب المتحصل الفعلي من القروض. 
طفأة الم بالتكاليف(، ينبغي أن يعترف بهذه القروض مبدئيا بالقيمة العادلة، ثم تقاس 39م )غير أنه وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رق

باستخدام معدل الفائدة الفعلي؛ وعليه فقد أجرت الشركة تعديالت على قروض المساهم المساندة. ففروق القيمة العادلة، في جوهرها، 
نف فروق القيمة صالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية )دفعات الفائدة(. وتُ تمثل رأس مالي إضافي يقدمه المساهمون في صورة القيمة 

 العادلة كفائض مساهم به ضمن العناصر األخرى من حقوق الملكية.
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 م2017مارس  31في 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 07
 

مارس  31الجهات ذات العالقة كما في  م وأرصدة2016وم 2017مارس  31يقدم الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي أُجرَيت مع جهات ذات عالقة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 م:2016يناير  1م و 2016ديسمبر  31م و 2017

 
    فترة الثالثة أشهر                

 الرصيد الختامي مبلغ المعاملة                   

 طبيعة المعاملة العالقة الجهة ذات العالقة
 مارس 31 

    2017 
 مارس 31
  2016 

 مارس 31
   2017 

 ديسمبر 31 
     2016 

 يناير 1   
    2016 

 لاير سعودي باأللوف لاير سعودي باأللوف لاير سعودي باأللوف لاير سعودي باأللوف لاير سعودي باأللوف   
        حسابات تجارية مدينة ُمستَحقة من جهات ذات عالقةأ. 

 2.023.544 2.530.437 2.842.204 1.692.223 2.666.746 مبيعات إلى جهات ذات عالقة مساهم الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(
 -    -    -    -     296 مبيعات إلى جهات ذات عالقة جهة منتسبة )"سابك"(جهات منتسبة للشركة السعودية للصناعات األساسية 

 
     2.842.204 2.530.437 2.023.544 

مة وحسابات مدينة أخرى ُمستَحقة من جهات ذات عالقةب.          ُدفعات ُمقدَّ

 251.239 324.953 324.953 -    -      مساهم الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(
 4.370 79.433 9.438 -     -      جهة منتسبة جهات منتسبة للشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(

     334.391 404.386 255.609 

        قروض إلى شركة زميلةجـ. 
       جهة منتسبة شركة البيوتانول السعودية

 195.460 101.231 105.702 -    -       الجزء المتداول
 95.445 54.801 54.801 -     -       الجزء غير المتداول

     160.503 156.032 290.905 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( 07
 

    فترة الثالثة أشهر   

 الرصيد الختامي مبلغ المعاملة   

 طبيعة المعاملة العالقة العالقةالجهة ذات 
 مارس 31

2017 
 مارس 31

2016 

 مارس 31
2017 

 ديسمبر 31
 2016 

 يناير 1
 2016 

 لاير سعودي باأللوف لاير سعودي باأللوف لاير سعودي باأللوف لاير سعودي باأللوف لاير سعودي باأللوف   
        مبالغ ُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة( د

 مساهم السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(الشركة 
 من جهات مشتريات وخدمات أخرى

 747.863 449.008 167.194 70.525 89.675 ذات عالقة   
    28.415 34.789 تكاليف شحن وتخزين  
    25.386 22.397 وحدة خدمات مشتركةتكاليف   
    35.091 53.335 تكاليف بحث وتقنية  
        
    5.377 5.128 شراء بوالص تأمين من خالل المساهم  
    59.649 92.002 مصاريف تكلفة تمويل  
        

لة على شركة زميلة جهة منتسبة أخرى     - 41.647 تكاليف ُمحمَّ
 4.696 5.261 1.161 46.375 61.829 شراء مخزون وبضائع رأسمالية وخدمات  

     168.355 454.269 752.559 

        قروض مساندة من المساهم( هـ
 2.524.072 2.602.863 2.625.434    مساهم الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( 07
 

 الجهات ذات العالقةالشروط واألحكام المتعلقة بالمعامالت مع 
 

ُتجَرى المبيعات والمشتريات إلى ومن الجهات ذات العالقة وفقا لشروط تعادل تلك السائدة في المعامالت على أساس تجاري. 
م غير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وُتسدد نقدا. وليست هناك ضمانات 2017مارس  31واألرصدة القائمة في الفترة المنتهية في 

ل 2017مارس  31أو مستلمة ألي حسابات مدينة أو دائنة مع جهات ذات عالقة. وفيما يتعلق بالفترة المنتهية في مقدمة  م، لم ُتسجِّ
 الشركة أي انخفاض في قيمة الحسابات المدينة المتعلقة بالمبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة. وُيجَرى هذا التقييم في كل سنة مالية

 ز المالي للجهة ذات العالقة والسوق التي تعمل فيها الجهة ذات العالقة.عن طريق فحص المرك
 

ة مع الجهات ذات العالقة فيما يلي:  وقد تمثلت المعامالت الهامَّ
 
( SSO-لدى الشركة اتفاقية خدمات مع شركة الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( )وحدة الخدمات المشتركة  (1)

( ERPوتخزين وموارد بشرية وتقنية معلومات )برنامج نظام حلول تخطيط الموارد المؤسسية )لتقديم خدمات محاسبة 
(( ونقل واتخاذ الترتيبات الالزمة لتسليم المواد المتعلقة بقطع الغيار SAPوبرنامج نظم وتطبيقات ومنتجات تجهيز البيانات )

كما يوجد لدى الشركة  والخدمات العامة األخرى للشركة. الخاصة بالشركة وخدمات هندسة ومشتريات والخدمات المتعلقة بها
 اتفاقية خدمة لوجستية مع سابك.

 
تمثل الدفعات المقدمة إلى سابك المبلغ الذي دفعته الشركة وفًقا التفاقية الخدمات المشتركة لتمويل مشتريات مواد الشركة  (2)

 وخدماتها.
 
مت الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(  (3) مة مسمل عمولةإلى الشركة ُسلفة طويلة األجل تحقدَّ اندة ، وهذه الُسلفة الُمقدَّ

ل عليها من بنوك تجارية.  لبعض القروض ألجل الُمتحصَّ
 
مة لشركة سابك ألغراض البحث والتقنية نسبة  (4) ُل على  %2تبلغ مساهمة الشركة السنوية الُمقدَّ من إجمالي المبيعات، وُتَحمَّ

 .والدخل الشامل اآلخر واإلدارية في قائمة الدخلالمصاريف العمومية 
 

لت سابك تكاليف تمويل ورسوم ضمان ورسوم التزامات على الشركة فيما يتعلق بالقروض المساندة. (5)  كما حمَّ
 
ق"( ِبُموِجب اتفاقيات تسويق وشراء إنتاج. وعند تسليم المنتج، ُتسجَّ  (6)  لُ ُتباع معظم منتجات الشركة إلى شركة سابك )"المسوِّ

ل الحًقا، على أساس شهري، إلى أسعار البيع الفعلية التي حصلت عليها سابك  المبيعات حسب صافي السعر المبدئي الذي ُيعدَّ
 من عمالءها، بعد حسم تكاليف الشحن والتوزيع والبيع وأتعاب التسويق بغرض تغطية كافة مصاريف التسويق األخرى.

 
 الدفع المتعلقة بها من ِقبل إدارة الشركة. ُتعَتمد أسعار المعامالت أعاله وشروط

 
 رأس المال 08

 
ح به والُمصَدر والمدفوع  م إلى  15.000يبلغ رأس المال الُمصرَّ  1ديسمبر و  31مليون سهم ) 1.500مليون لاير سعودي، مقسَّ

 لاير سعودي للسهم الواحد. 10مليون سهم( بقيمة  1.500: 2016يناير 
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 العناصر األخرى من حقوق الملكية .9
 

مليون لاير سعودي فائض مساهمة لفروق القيمة العادلة المتعلقة بالقروض  620.87تمثل العناصر األخرى من حقوق الملكية بقيمة 
 المساندة من مساهم.

 
 مكافآت الموظفين 010

 
 مارس 31   

     2017 
 ديسمبر 31   

     2016 
 يناير 1    

    2016 

 لاير سعودي باأللوف  لاير سعودي باأللوف  لاير سعودي باأللوف 
      

 391.732  438.341  456.268 التزامات المكافآت المحددة
 22.727  41.502  42.024 أخرى

 498.292  479.843  414.459 

 
 م:2017مارس  31يمثل الجدول التالي الحركة في التزام المكافآت المحددة كما في 

 

 
 مارس 31

2017  
ديسمبر  31

2016  
  يناير 1

2016 

 
لاير سعودي 

  باأللوف
لاير سعودي 

  باأللوف
لاير سعودي 

 باأللوف

      

 190.704  391.732  438.341 التزام المكافآت المحددة في بداية الفترة

 51.142  61.080  14.904 تكلفة خدمات حالية

 166.977  -      -     تكلفة خدمات سابقة

 -      15.868  4.286 تكلفة فوائد

 (13.158)  (6.923)  (1.263) مدفوع خالل الفترة

 (3.933)  (23.416)  -     تسويات خالل الفترة

 391.732  438.341  456.268 التزام المكافآت المحددة في نهاية الفترة
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 )شركة سعودية مساهمة(
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 مخصص الزكاة 011
 

 بناء على القوائم المالية الموجزة للشركة.ُتحتسب الزكاة 
 

 وفيما يلي الحركة في مخصص الزكاة عن الشركة:
 

 
 مارس 31  

    2017  
 ديسمبر 31  

     2016  
 يناير 1   

    2016 

 لاير سعودي باأللوف  لاير سعودي باأللوف  لاير سعودي باأللوف 
      

 77.106  84.130  98.756 في بداية الفترة
 83.047  96.716  21.648 ُمجنَّب خالل الفترة
 (76.023)  (82.090)  -      مدفوع خالل الفترة

 84.130  98.756  120.404 في نهاية الفترة

 
ة ألغراض الزكاة  مت إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل اإلقرارات الزكوية للشركة بناًء على القوائم المالية الُمعدَّ  فقط.قُدِّ

 
دت المستحقات الزكوية وأجرت  مت الشركة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراتها الزكوية، وتسلَّمت الشهادات الزكوية وسدَّ وقدَّ

 م.2011ديسمبر  31تسوية لربوطها الزكوية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى السنة المنتهية في 
 

 ربحية السهم 012
 

ربحية السهم األساس بقسمة صافي ربح الفترة العائد لحاملي األسهم العادية في الشركة على المتوسط المرجح لعدد ُتحَتسب مبالغ 
 األسهم العادية خالل الفترة.

 
 الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم:بيانات ويظهر الجدول التالي 

 

  
 مارس 31 

    2017 
 مارس 31  
    2016 

    
 )بآالف  ينمساهمالصافي الربح )الخسارة( المتعلق )المتعلقة( ب

 (194.992) 265.458  الرياالت السعودية(    
 1.500.000 1.500.000  عدد األسهم القائمة )باأللوف(
 (0.13) 0.18  ربحية )خسارة( السهم للفترة

 
 المرجح لعدد األسهم القائمة.لم يكن هناك أي بند مخفض يؤثر على المتوسط 

 
 . تغيير مكونات الممتلكات والمصانع والمعدات13
 

 وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، ينبغي فصل الممتلكات والمصانع والمعدات عن مكوناتها الرئيسة وتحديد أعمار اإلنتاجية
بصورة مستقلة. ولم يكن مفهوم فصل األصول عن المكونات الرئيسة إجراًء متبًعا في المملكة العربية السعودية. ولم يكن  للمكونات

طبيق فصل لك المتعلقة بتتمن الممكن عمليا للشركة أن تميز تمييزا واضحا التسويات المتعلقة بالتغير في األعمار اإلنتاجية عن 
وكجزٍء من التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، فقد طبَّقت الشركة مفهوم مكونات األصول  األصول عن المكونات الرئيسة.

ارة في الخس وانخفاضفي الممتلكات والمصانع والمعدات،  زيادةوأجرت المحاسبة عن تأثيره على األعمار اإلنتاجية، ما نشأ عنه 
ل صافي التأثير كجزء من  246تقرير المالي بقيمة المتراكمة بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية لل مليون لاير سعودي. وقد ُسجِّ

  تسويات التحول.
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 قياس القيم العادلة 014
 

القيمة بتقيس الشركة األدوات المالية بتاريخ كل قائمة مركز مالي. واإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية التي ُتَقاس 
 العادلة أو عند اإلفصاح عن القيمة العادلة مدرجة في هذا اإليضاح.

 
تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو مدفوع لتحويل مطلوب ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق 

د قياس القيمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء   معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوب إما:بتاريخ القياس. وُيحدَّ
 

 .في السوق الرئيسة لألصول أو المطلوبات 

 .أو في ظل عدم وجود السوق الرئيسة، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات 
 

ات المطلوبات باستخدام افتراضويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة. وُتَقاس القيمة العادلة لألصول أو 
على أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول أو المطلوبات وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق 
 أفضل مصالحهم االقتصادية. ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع
اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل على 

 نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
 

قيمة العادلة. لوُتصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي ُتَقاس قيمتها العادلة أو ُيفَصح عنها في القوائم المالية، ضمن التسلسل الهرمي ل
ة لقياس القيمة العادلة ككل:  وفيما يلي بيان بذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ

 
 المستوى األول: األسعار الُمدَرجة )بدون تعديل( في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة

 
و اس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أالمستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقي

 غير مباشرة
 

 المستوى الثالث: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.
 

خرى بات التجارية الدائنة والمطلوبات المتداولة األتقيِّم اإلدارة بأن النقدية والودائع القصيرة األجل والحسابات التجارية المدينة والحسا
 تقارب قيمها الدفترية وذلك يعود إلى حد كبير إلى تواريخ االستحقاق القصيرة األجل لهذه األدوات.

 
 اسُتخدمت الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيم العادلة:

 

  األسعار الثابتة وذات األسعار المتغيرة بناًء على معطيات مثل تقيم الشركة الحسابات المدينة / القروض الطويلة األجل ذات
أسعار الفائدة وعوامل مخاطر الدول المحددة والجدارة االئتمانية لكل عميل على حدة وخصائص مخاطر المشروع الممول. 

م، 2017مارس  31كما في وبناًء على هذا التقييم، ُتؤخذ في االعتبار مخصصات الخسائر المتوقعة لتلك الحسابات المدينة. و
 فإن القيم الدفترية لهذه الحسابات المدينة، بالصافي بعد حسم المخصصات، لم تختلف اختالًفا جوهرًيا عن قيمها العادلة المحتسبة.

 

  د القيم العادلة لقروض الشركة التي تحمل فائدة وفًقا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر الخصم لذي يعكس اُتحدَّ
 31سعر االقتراض للجهة الُمصِدرة كما في نهاية فترة القوائم المالية. وقد قُيِّمت مخاطر عدم األداء الخاصة بالشركة، كما في 

 م، بأنها غير هامة.2017مارس 
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 االلتزامات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية 015
 

مليون لاير  8محتماًل بشأن ضمانات بنكية صادرة بالنيابة عن الشركة في سياق األعمال العادي بقيمة إنَّ الشركة ملتزمة التزاًما 
 سعودي.

 
 مليون لاير سعودي. 870.9بلغت المصاريف الرأسمالية التي أبرمت الشركة عقوًدا بشأنها ولم تتكبدها حتى نهاية السنة حوالي 

 
 المعلومات القطاعية 016

 
ا تقديم منتجات أو خدمات )قطاع األعمال(، أو تقديم منتجات  يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في الشركة حيث تزاول هذه الوحدة إمَّ
أو خدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة )القطاع الجغرافي( على أن يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع 

 القطاعات األخرى.
 

وُيباع جزٌء كبيٌر من مبيعات الشركة لعميل واحد، فضاًل عن أن كافة عمليات الشركة تتعلق بقطاع تشغيلي واحد يتمثل في قطاع 
 البتروكيماويات؛ وعليه لم ُيْعَرض التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغيلي.

 
 األحداث الالحقة 017

 
م قد يكون لها تأثير هام على 2017مارس  31ث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في من وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحدا

 المركز المالي للشركة الظاهر في هذه القوائم المالية األولية الموجزة.


