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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        مساهمة سعودية()شركة 

      إيضاحات حول القوائم المالية 
         2020ديسمبر  31في 

            
         معلومات حول الشركة  01
            

لة بُِموِجب السجل  التجاري رقم إن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية ُمسجَّ
م(. إن عنوان الشركة الُمسجَّل هو 2007يونيو  12هـ )الموافق 1428جمادى األولى  26الصادر من مدينة الجبيل بتاريخ  2055008450

من أسهم الشركة مملوكة للشركة السعودية للصناعات  %35بمدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية. إن نسبة  10302ص. ب 
، استحوذت شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( 2020يونيو    16ساسية )"سابك"(، وباقي األسهم مملوكة للعامة. واعتباًرا من  األ

 من أسهم الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(. %70على نسبة 
            

وكحوالت وتُزاِوُل الشركة إنتاج بولي بروبلين وبروبلين واسيتون وبولي ايثلين وأثيوكسيالت وأيثلين وأيثلين جاليكول وبسفينول وايثانول امين 
 7هـ )الموافق 1441صفر  7( في 218دسمة صناعية وبولي كربونيت ومنتجات بتروكيماوية أخرى بموجب ترخيص صناعي وطني رقم )

 م( الصادر من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 2022سبتمبر  4هـ )الموافق 1444صفر  7( وينتهي في م2019أكتوبر 
            

         أساس اإلعداد  02
            

         بيان االلتزام 2.1
المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى أُِعدَّت القوائم المالية الخاصة بالشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير 

 لمملكة العربية السعودية"(.المعتَمدة من قِبَل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )الُمَشار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة با
            

         القياس أساس  2.2
بعد التوظيف األخرى،   تُعَدُّ القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي. وفيما يتعلق بمنافع الموظفين ومنافع ما

 تُستخدم حسابات القيمة الحالية االكتوارية.
            

  أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى الشركة.تُْعَرض القوائم المالية باللاير السعودي، الذي هو 
            

        السياسات المحاسبية الجديدة  03
            

 بالشركة:من قبل الشركة، والتي لها صلة    2020يناير    1فيما يلي التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي التي يتعين تطبيقها إلزاميًا كما في  
            

   (: تعريف المنشأة 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3.1
ح التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ( "عمليات تجميع المنشآت" تعريف المنشأة كمجموعة متكاملة من النشاطات واألصول 3يوض ِ

مدخالت وعملية واقعية تساهم معًا مساهمة كبيرة في القدرة على إنشاء المخرجات. ومع ذلك، فمن الممكن أن التي يجب أْن تتضمَّن كحد ٍ أدنى 
ية تكون المنشأة قائمة بدون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. وليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المال

 الفترات المستقبلية في حال دخلت الشركة في أي عمليات تجميع منشآت. للشركة، لكنَّها قد تؤث ِر على 
            

 (: تعريف األهمية النسبية8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 3.2
( "السياسات المحاسبية والتغيُّرات في 8ومعيار المحاسبة الدولي )( "عرض القوائم المالية" 1تقدم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

ع أْن يؤثر  التقديرات المحاسبية واألخطاء" تعريفًا جديًدا لألهمية النسبية. وينص هذا التعريف على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان يُتوقَّ 
يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية ذات الغرض العام بناًء على تلك  حذفها أو تحريفها أو حجبها إلى حد ٍ معقول على القرارات التي

 القوائم المالية التي توفر معلومات مالية بشأن منشأة معينة ُمِعدَّة للقوائم المالية". 
 

في سياق القوائم المالية. ويُعَدُّ الخطأ   وستعتمد األهمية النسبية على طبيعة المعلومات أو حجمها، سواء بمفردها أو باالشتراك مع معلومات أخرى،
 في المعلومات أمًرا هاًما إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن يؤث ِر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. 

            

 ( 19-( "امتيازات اإليجار التي تتعلق بڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3.3
تعديالت على  -( 19-، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "امتيازات اإليجار التي تتعلق بڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد2020في مايو 

الي ( "عقود اإليجار". وتقدم هذه التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق توجيهات المعيار الدولي للتقرير الم16المعيار الدولي للتقرير المالي )
(. كوسيلة عملية 19-( حول تعديل عقود اإليجار إلى امتيازات اإليجار الناتجة عن اآلثار المباشرة لوباء ڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد16)

عديل ( من المؤجر كت19-مساعدة، يمكن ان يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المتعلقة بڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد
( 19-دلعقد اإليجار. يقوم المستأجر باستخدام هذا االختيار للمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار الناتجة عن ڤيروس كورونا المستجد )كوڤي

ير تعديالً في (، في حال لم يكن التغي16المتعلقة بامتيازات اإليجار بنفس طريقة المحاسبة عن أي تغيير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )
أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق المبكر.  2020يونيو  1عقد اإليجار. ينطبق التعديل على الفترات السنوية الُمْفَصح عنها ابتداًء من تاريخ 

 وليس لهذا التعديل أي تأثير على القوائم المالية الخاصة بالشركة.
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      لسعودية( شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان ا 
        )شركة مساهمة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
        2020ديسمبر  31في 

            
ة  04      التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ

اإليرادات  يتطلُب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح عنها من
ات والتقديرات  والمصاريف واألصول وااللتزامات وإفصاحات االلتزامات المحتملة بتاريخ القوائم المالية. غير أنَّ عدم التيقن حيال هذه االفتراض

يرات  قد ينشأ عنه نتائج تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في المستقبل. تستند هذه التقد
ل وااللتزامات غير المتوفرة واالفتراضات على الخبرة وعدة عوامل أخرى يُعتقَد بأنَّها منطقية وفقًا للظروف وتُستَخدم لتقدير القيم الدفترية لألصو

بسهولة ووضوح من مصادر أخرى. وتُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويُعتَرف بالتعديالت التي تُجرى على 
يرت فإنها تؤثر على الفترات الحالية التقديرات المحاسبية في الفترة التي تُعدَّل فيها التقديرات أو فترة التنقيحات والفترات المستقبلية التي إن تغ

 والمستقبلية. 
            

       المصادر الرئيسية لعدم التأكد بشأن التقديرات المحاسبية 4.1
ُن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بمصادر عدم التأكد بشأن التقديرات المحاسبية المستقبلية والمصادر األخرى بتاريخ قائمة  المركز المالي  تَتََضمَّ

ل مخاطر جوهرية مما ينشأ عنها تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية:   التي قد تُشك ِ
            

     انخفاض في قيمة أصول غير مالية  4.1.1
المدرة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، والتي تمثل قيمته العادلة ناقًصا يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة 

معامالت البيع تكاليف البيع أو قيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى. وتحتسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد بناًء على البيانات المتاحة من 
لة في تعامالت السوق المباشرة، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا الملزمة، التي تجرى على أساس السعر الفوري للمعام

دية من التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتتحقق التدفقات النق
ُن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو االستثمارات المستقبلية الجوهرية التي من الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تَتََضمَّ 

الخصم المستخدم  شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وتُعَدُّ القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل  
 نقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم في التوقعات. في طريقة التدفقات ال

 
وترى اإلدارة أن كافة المصانع المقامة مشروطة مسبقًا باتفاقية تخصيص الغاز، وليس للشركة الخيار بتخفيض / توقف أي من هذه المصانع؛  

األدنى من التدفقات النقدية الداخلية القابلة للتحديد التي تعتمد إلى حٍد  كبير على التدفقات النقدية الداخلية من األصول األخرى وعليه فإن المستوى 
املة للنقد ك أو مجموعة األصول يتمثل في التدفقات النقدية الداخلية المحققة من كافة المصانع معًا. وعليه فإنَّ الشركة ككل تُعتبر وحدة ُمِدَرة 

 بغرض اختبار حساب االنخفاض في القيمة.
            

   مخصص خسارة ائتمانية متوقعة لحسابات مدينة تجارية 4.1.2
تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات المدينة التجارية وأصول العقود. وتُحتَسب معدالت 

ر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء التي لديها نماذج خسارة مشابهة )أي حسب الجغرافيا ونوع المخصصات بناء على  أيام التأخُّ
 المنتج ونوع العميل وتصنيفه والتغطية باعتمادات مستندية أو أشكال أخرى من التأمين االئتماني(.

            
ر في السداد لدى الشركة. وستعاير الشركة المصفوفة بهدف وتُحتَسب مصفوفة المخصصات مبدئيًا على   أساس المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ

لمنتَج ضبط خبرة خسائر االئتمان التاريخية مع المعلومات المتوقعة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت األوضاع االقتصادية المتوقعة )مثل إجمالي ا
ر في السداد في قطاع التصنيع، يُجَرى المحلي( متوقع تدهورها على مدى ا  لسنة التالية، مما يمكن أن يترتب عليها عدد متزايد من حاالت التأخُّ

ر في ا  ر في السداد. وفي كل تاريخ قوائم مالية، يُجَرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ لسداد، وتخضع  تعديل المعدالت التاريخية للتأخُّ
 قديرات المتوقعة للتحليل. التغيُّرات في الت

            
 مخصصات  4.1.3

            
نقدية تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وتقييمات للتأكد من استيفاء معايير االعتراف، بما في ذلك تقديرات احتمالية التدفقات ال

التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة الخارجية. وتستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير 
رة حاليا. كما تتضمن المخصصات الخاصة بمنافع نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة، إن وجدت، أحكام اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصاد

أو أي تكاليف أخرى. وتتضمن المخصصات المتعلقة بااللتزامات غير المؤكدة أفضل تقديرات المتوقعة لدفع منافع نهاية الخدمة وأغالق الموقع  
 اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الخارجية.
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        )شركة مساهمة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

            
ة )تتمة( 04    التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ

            
     افتراضات طويلة أجل متعلقة بمنافع موظفين 4.1.4

ات لاللتزامات تَُمث ُِل مدفوعات منافع ما بعد التوظيف المحددة ومنافع نهاية الخدمة االلتزامات التي سيُجَرى سدادها مستقبال، وتستلزم وضع افتراض
ت مثل معدالت  المتوقعة والقيم العادلة ألصول البرامج، إن وجدت. ويستلزم المعيار المحاسبي من اإلدارة وضع افتراضات إضافية بشأن المتغيرا

ريين الخصم ونسبة زيادات المكافآت ومعدالت الوفيات ودوران العمل وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية. وتستشير إدارة الشركة دوريًا اكتوا
المتوقعة و / أو تكاليف خارجيين بشأن هذه االفتراضات. ويمكن أن تؤثر التغيُّرات في االفتراضات الرئيسة تأثيًرا جوهريًا على التزامات المنافع  

 المنافع الُمحدَّدة للموظفين الدورية التي يتم تكبدها. 
            

       تقدير معدل االقتراض اإلضافي  -عقود إيجار  4.2
د بسهولة ُمعدَّل الفائدة الضمني في اتفاقية اإليجار، ولذا فإنَّها تستخدم معدل  االقتراض اإلضافي لقياس التزامات يتعذَّر على الشركة أن تُحد ِ

واألموال اإليجار. وُمعدَّل االقتراض اإلضافي هو ُمعدَّل الفائدة الذي يتعيَّن على الشركة دفعه القتراض، على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل 
ن ُمعدَّل االقتراض اإلضافي هو ما "يتعين الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. ولذلك، فإ

جار. على الشركة دفعه"، وهو ما يتطلب تقديًرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإلي
ر الشركة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة )مثل أسعار  الفائدة في السوق( عند توفرها، ويتعيَّن وضع تقديرات   وتُقد ِ

 مؤكدة ُمحدَّدة لكل منشأة. 
            

ة المتعلقة بتطبيق المعايير المحاسبية 4.3        األحكام المحاسبية الهامَّ
 القوائم المالية: فيما يلي األحكام الهامة التي لها تأثير هام للغاية على المبالغ الُمْعتََرف بها في 

            
     األجزاء المركبة للممتلكات والمصانع والمعدات  4.3.1

قتصادية.  تُْستَْهلَُك أصول الشركة الُمصنَّفة ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات على أساس طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية اال
لألصل، فإنه يُقسَّم إلى مكونات ذات أهمية نسبية بحيث يُستَهلك كل جزء بصورة منفصلة. ويتعيَّن إبداء األحكام عند وعند تحديد العمر اإلنتاجي 

صل المجزأ التحقق من تجزئة األصل األكبر الى مكونات هامة، وأثناء تحديد أهمية البند، فإن اإلدارة تأخذ في االعتبار األهمية النسبية لقيمة األ
وكذلك األهمية النسبية لعوامل الجودة مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل األم وطريقة استهالكه ودورة إحالله /  إلى مكونات 
 جدول صيانته. 

            
       المعايير الصادرة غير سارية المفعول حتى اآلن  05

            
والتفسيرات الصادرة غير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار قائمة المركز المالي. وتنوي الشركة تطبيق هذه المعايير، فيما يلي بيان بالمعايير 

 متى كان ذلك مناسبا، عندما تصبح سارية المفعول. 
            

 "الممتلكات والمصانع والمعدات"   -( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
التعديل على المنشآت أن تخصم من تكاليف أي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات، أي عائدات من بيع العناصر المنتجة عند يحظر 

بعائدات جلب ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادًرا على التشغيل بالطريقة التي تحددها اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة 
 هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود ضمن الربح أو الخسارة. بيع 

 
ثر رجعي فقط بنود الممتلكات والمصانع والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تطب ِق أيجب تطبيق التعديل ب

ولن يكون لهذا التعديل أي تأثير على الشركة في الوقت الحالي. وستطبق الشركة .  2022يناير    1المنشأة التعديل ألول مرة. وتاريخ السريان هو  
 ذلك بمجرد أن تصبح سارية.
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        )شركة مساهمة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

            
       ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  06
            

      )تتمة( تصنيف األصول وااللتزامات كمتداولة وغير متداولة 
 عندما: تظِهر الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي بناًء على تصنيفها كمتداولة / غير متداولة. وتُعَد األصول متداولة وذلك 

            

 يُتوقع تسييلها أو تكون هناك نية لبيعها أو استنفادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية،   •

 االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة،  •

 يتوقع بيعها خالل االثني عشر شهًرا الالحقة للفترة المالية الُمْفَصح عنها،   •

حكمه، ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي التزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر تكون في صورة نقد وما في   •

 شهًرا بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها. 

            
      وتَُصنَُّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة. 

            
        عندما: وتُعَدُّ االلتزامات متداولة وذلك 

            

 يُتوقَّع سدادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية،   •

 االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة،  •

 استحقاق سدادها خالل االثني عشر شهًرا الالحقة للفترة المالية الُمْفَصح عنها،   •

 تقل عن اثني عشر شهًرا بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها. عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال   •

            
      وتَُصن ُِف الشركة كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة. 

            
        ممتلكات ومصانع ومعدات 

            
         أصول مملوكة 

ُوِجَدت.  تُْدَرُج الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إنْ 
ن تلك التكاليف تكلفة  ية طويلة األجل لممتلكات والمصانع والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائوا  قطع الغيار المستبدلة وتتضمَّ

ُن تكلفتها كافة المبالغ الالزمة إل حضار األصل  )األصول المؤهلة( في حال استيفاء معايير االعتراف. وفي حالة إنشاء هذه االصول داخليا، تَتََضمَّ
لمصاريف العمومية واإلدارية  إلى موقعه ووضعه الحالي كي يصبح جاهًزا لالستخدام المستهدف له من قبل اإلدارة، وتُستبعد كافة التكاليف مثل ا

خليًا وتكاليف التدريب. وتُحمَّل أي تكاليف دراسة جدوى على المصاريف عند تكبدها ما لم تتعلق بأصل قابل للتمييز بصور محددة يتم إنشاؤه دا
بيع اإلنتاج التجريبي كجزء من  وتتعلق به مباشرة. وتُدَرج تكاليف ما قبل التشغيل خالل فترة بدء التشغيل بالصافي بعد خصم المتحصالت من

يصبح  تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات، شريطة أن تكون التكلفة متعلقة به مباشرة والتي تستوفي معايير االعتراف، وحتى المرحلة التي
 فيها األصل في حالة جاهزة لالستخدام للغرض المستهدف منه. 

            
أجزاء من الممتلكات والمصانع والمعدات هامة مقارنة مع إجمالي تكلفة البند، وعندما يكون لهذه األجزاء / المكونات عمر وعندما تكون تكلفة 

دة،  إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات زمنية مختلفة، تعترف الشركة بهذه األجزاء كأصول لها أعمار إنتاجية محد
لذلك. وبالمثل، عندما يُجَرى فحص رئيسي )صيانة دورية / توقف عن العمل مخطط لهما(، يُعتَرف بالتكلفة المتعلقة به مباشرة في وتُستَهلك وفقا  

قل له عمر إنتاجي يساوي بوجه عام الفترة تالقيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف. وتُسجَّل كبند مس
لقيمة ية حتى الفحص الرئيس المقرر التالي )الصيانة الدورية(. وفي حالة إجراء الصيانة الدورية التالية قبل التاريخ المخطط لها، تُقيَّد ا الزمن

شامل الدفترية الحالية للصيانة الدورية السابقة كمصروف فوًرا. ويُعتَرف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل والدخل ال
 اآلخر عند تكبُِّدها. 

            
االعتراف  تُْدَرُج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة من سحب أصل ما من الخدمة بعد استخدامه في تكلفة األصل ذي العالقة في حال استيفاء معايير 

 بالتزام سحب األصل من الخدمة. بمخصص ما. تجري الشركة بصفة دورية تقييًما للتوقعات والتقديرات المتعلقة 
            

مصاريف البيئة والصحة والسالمة واألمن، بما في ذلك تكاليف معالجة التلوث، إذا استوفت معايير االعتراف، وخصوًصا أن هذه التكاليف   تَُرْسَملُ 
 ضرورية بموجب التشريعات السائدة المعمول بها والزمة الستمرارية ترخيص التشغيل أو مفروضة وفقًا للمتطلبات اإللزامية الخاصة بالشركة

ه  لبيئة والصحة والسالمة واألمن. تَُرْسَمُل هذه المصاريف مع تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات ذي العالقة والذي تنتمي إليه هذبشأن ا
 المصاريف.
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        )شركة مساهمة سعودية(

    المالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم  
         2020ديسمبر  31في 

            
       )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 06
            

        ممتلكات ومصانع ومعدات 
            

         )تتمة( أصول مملوكة
والمعدات لالستخدام المخصص له أو من التاريخ الذي تصبح فيه هذه األصول ويُحتَسب االستهالك من تاريخ إتاحة بند الممتلكات والمصانع 
 جاهزة لالستخدام المستهدف منها بالنسبة لألصول المنشأة ذاتيًا. 

 
    ويُحتَسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي:

            
     سنة 40-13    مبان

     سنة 50-4   مصانع ومعدات 
     سنوات 10-3  أثاث وتركيبات وتجهيزات مكتبية

     سنة 20-4    سيارات
     سنة 20-1.5    كتاليست )مواد محفزة(

            
االستهالك، وتُعدَّل بأثر مستقبلي متى كان ذلك  تُجَرى في نهاية كل سنة مالية مراجعة على القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق 

 مناسبًا.
            

    وال تُْستَْهلَُك األصول قيد اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المستهدف لها. 
            

استبعاده أو عند عدم وجود منافع مستقبلية ويتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء هام ُمْعتََرف به مبدئيًا عند  
ة متوقعة من استخدامه. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل )محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيم

 الدفترية لألصل( في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. 
            

 الدفترية لألصل فورا إلى قيمته القابلة لالسترداد في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد المقدَّرة له. وتُخفَّض القيمة 
            

         أصول حق استخدام 
االنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة للمحاسبة عن إعادة قياس وتُقَاس أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن 

صول، التزامات عقد إليجار. تُستهلك أصول حق االستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المتوقعة لأل 
 أيهما أقل، وذلك على النحو التالي: 

            
     سنة 23-3       أراض 
     سنة 11    صهريج
     سنوات  10 - 2     سكن

     سنوات  4     سيارات
     سنة 20     خطوط أنابيب 

            
         عقود إيجار 

قِبَل الشركة. يُْعتََرُف بعقود اإليجار كأصول حق استخدام مع االلتزامات الخاصة بها وذلك في تاريخ إتاحة األصول المستأجرة لالستخدام من 
ع كل دفعة إيجار ما بين تكاليف االلتزام وتكاليف التمويل. ويُْعتََرُف بتكلفة التمويل في قائمة الدخل على مدى فترة عقد اإل يجار. ويُْستَْهلَُك  وتُوزَّ

 ما أقصر. أصل حق االستخدام وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار، أيًّه
            

تاريخ بدء عقد  تُقاس أصول حق االستخدام مبدئيًا بالتكلفة التي تمثل مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار، وأي مدفوعات إيجار ُمسدَّدة في أو قبل 
 منطبقًا. اإليجار ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة مبدئة وأي تكاليف ترميم، حيثما كان 
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        )شركة مساهمة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

            
       )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 06
            

         )تتمة( عقود إيجار 
أي حوافز إليجار تشمل التزامات اإليجار، حيثما كان منطبقًا، صافي القيمة الحالية للمدفوعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة الفعلية(، ناقًصا  

يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية، فإن  مستحقة القبض ومدفوعات إيجار متغيرة تستند إلى مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع أن 
 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار، ودفع غرامات إنهاء العقد إذا كان عقد اإليجار يعكس 

 ممارسة المستأجر ذلك الخيار. 
            

       ومنخفضة القيمة عقود إيجار أصول قصيرة األجل 
شهر أو أقل. واألصول ذات القيمة المنخفضة تمثل البنود التي ال تفي بالحد ِ الخاص    12عقود اإليجار القصيرة األجل هي عقود إيجار تبلغ مدتها  

عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود اإليجار بالرسملة لدى الشركة وتعتبر غير هامة بالنسبة لقائمة المركز المالي للشركة ككل. ويُْعتََرُف بدفعات  
 الخاصة باألصول ذات القيمة المنخفضة وفقًا لطريقة القسط الثابت في قائمة الدخل. 

            
        دفعات اإليجار المتغيرة

 ويُْعتََرُف بهذه الدفعات في قائمة الدخل. تتضمن بعض عقود اإليجار دفعات متغيرة مرتبطة باستخدام أو أداء األصل المستأجر. 
            

        خيارات التمديد واإلنهاء 
رسة خيار عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي من شأنها أن تخلق حافًزا اقتصاديًا تشجيعيًا لمما

اإلنهاء. وال تُْدَرُج خيارات التمديد أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء ضمن مدة اإليجار إال إذا كان تمديد عقد التمديد أو عدم ممارسة خيار 
التمديد. وتُعيد اإليجار أو عدم إنهائه مؤكًدا إلى حد معقول. تُقي ُِم الشركة، عند بدء اإليجار، ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيارات 

 ة تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث هام أو تغير كبير في الظروف الخاضعة للسيطرة. الشرك
            

         أصول غير ملموسة
وتُقَاس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها تُقَاس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها.  

ا اإلطفاء في عملية تجميع المنشآت بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف المبدئي بها، تُدَرج األصول غير الملموسة بالتكلفة ناقصً 
 المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إن ُوجدت. 

            

األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة. وتُْطفَأُ األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى  وتحدد
 العمر االقتصادي اإلنتاجي، ويجرى تقييم االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة األصل غير الملموس. وتُجرى

فترة وطريقة إطفاء األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل سنة مالية. ويُحاَسُب عن التغيرات في  مراجعة
 طفاء، حسبماالعمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها األصل بتعديل فترة أو طريقة اإل

ئمة يكون مالئًما، ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات المحاسبية. ويُعتَرف بمصروف إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قا
 الدخل والدخل الشامل اآلخر ضمن فئة المصاريف تماشيًا مع وظيفة األصل غير الملموس. 

            

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

       سنة 20-3  تراخيص
       سنوات  5  تطوير تقنية معلومات 

            

الملموس  تُقاُس األرباح أو الخسائر الناشئة عن توقف االعتراف بأصل غير ملموس بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل غير  
 ويُْعتََرُف بها في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند توقف االعتراف باألصل. 

            
        تكاليف بحث وتطوير 

تحمل تكاليف البحث عند تكبدها على المصاريف. ويُْعتََرُف بمصاريف التطوير المتكبدة على مشروع فردي كأصل غير ملموس عندما تستطيع  
 الشركة إثبات ما يلي: 

 
 • الجدوى الفنية الستكمال األصل غير الملموس بحيث يكون األصل متاًحا لالستخدام أو البيع، 

 • نيتها في استكمال األصل وقدرتها ونيتها الستخدام األصل أو بيعه،
 • كيفية تحقيق األصل منافع اقتصادية مستقبلية،

 • توفير الموارد الالزمة الستكمال األصل، 
 • القدرة على قياس المصاريف بشكل موثوق خالل التطوير. 
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        )شركة مساهمة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

            
       )تتمة( الهامةملخص بالسياسات المحاسبية  06
            

        )تتمة( تكاليف بحث وتطوير 
نخفاض في وبعد االعتراف المبدئي بمصاريف التطوير كأصل، يُْدَرُج األصل بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن اال

ُل القيمة. ويبدأ إطفاء األصل عندما يكتمل التطوير  ُ على مدى فترة المنافع المستقبلية المتوقعة. ويَُسجَّ ويكون األصل متاًحا لالستخدام. وتُْطفَأ
 اإلطفاء ضمن تكلفة المبيعات. وخالل فترة التطوير، يخضع األصل الختبار االنخفاض في القيمة سنويًا. 

            
          شركة زميلة 

ا عليها. والنفوذ الهام هو صالحية المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة الشركة الزميلة هي منشأة تمارس  الشركة نفوذًا هامًّ
 المستثمر فيها، لكنه ال يعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات. 

            
الملكية. ووفقًا لطريقة حقوق الملكية، يُْعتََرُف باالستثمارات مبدئيًا بالتكلفة، وتُعدَّل يُحاَسُب عن االستثمار في شركة زميلة وفقًا لطريقة حقوق 

 الحقا لالعتراف بحصة الشركة من أرباح أو خسائر ما بعد الشراء للشركة المستثمر فيها في قائمة الدخل وحصة الشركة من الحركة في قائمة
 فيها في الدخل الشامل اآلخر.الدخل والدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر 

            
 ويُْعتََرُف بتوزيعات األرباح المقبوضة أو الُمستَحقة القبض من الشركة الزميلة كانخفاض في القيمة الدفترية لالستثمار.

            
الزميلة. ويُظَهر أي تغير في الدخل الشامل اآلخر لهذه الشركة وتُظِهر قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر حصة الشركة في أرباح عمليات الشركة  

يلة، الزميلة كجزء من الدخل الشامل اآلخر للشركة. فضاًل عن ذلك، فإنه عندما يوجد تغي ِر ُمْعتََرف به مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزم
 رات في حقوق الملكية.تعترف الشركة بحصتها من أي تغيرات، حسبما يكون مناسبا، في قائمة التغيُّ

            
أي وعندما تعادل حصة الشركة من الخسائر في االستثمار المحاسب عنه وفقًا لطريقة حقوق الملكية أو تتجاوز حصتها في المنشأة، بما في ذلك 

اإلضافية، ما لم تتكبد التزامات أو تسدد دفعات بالنيابة حسابات مدينة طويلة األجل أخرى غير مكفولة بضمانات، ال تعترف الشركة بالخسائر 
 عن الشركة الزميلة. 

            
ف وتُحذَف األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت ما بين الشركة وشركتها الزميلة في حدود حصة الشركة في الشركة الزميلة. كما تُحذَ 

ل. الخسائر غير المحققة، ما لم تقدم    المعاملة دلياًل على انخفاض في القيمة األصل الُمحوَّ
            

 ويُظَهر إجمالي حصة الشركة في صافي نتائج شركة زميلة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر خارج الربح التشغيلي. 
            

المالية الُمْفَصح عنها للشركة. وفي حال عدم إجراء ذلك، تجرى عندئذ التسويات كي وينبغي أن تُعَدُّ القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة 
امالت  تتفق األرصدة والمعامالت في / للفترة المالية الُمْفَصح عنها مع تلك الخاصة بالشركة. كما تُجَرى التسويات كي تتماشى األرصدة والمع 

 اسات المحاسبية لتلك الشركات الزميلة عن السياسات المحاسبية للشركة.مع السياسات المحاسبية للشركة في حالة اختالف السي
            

ها  بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد الشركة فيما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في قيمة استثمارها في شركت
د الشركة فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته. الزميلة. وكما بكل تاريخ قوائم مالية،  تحد ِ

تها وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تحتسب الشركة مبلغ االنخفاض في القيمة حسب الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيم
 "حصة في صافي نتائج شركة زميلة" في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. الدفترية، ثم تعترف بالخسارة كـ 

            
بين القيمة وعند فقدان النفوذ الهام على الشركة الزميلة، تقوم الشركة بقياس أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة وتعترف به. ويُعتَرف بأي فرق 

النفوذ الهام والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به واإليرادات المتحصلة من االستبعاد في قائمة الدخل والدخل الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان 
 الشامل اآلخر.
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        )شركة مساهمة سعودية(

    )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
         2020ديسمبر  31في 

            

     ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 06
            

         شركة زميلة )تتمة(
            

        انخفاض في قيمة أصول غير مالية
هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما. وفي حال وجود هذا تُجري الشركة، بكل تاريخ قوائم مالية، تقييًما للتحقق مما إذا كان 

ر الشركة قيمة األصول القابلة لالسترداد. وتمثل القيمة الق  ابلة لالسترداد المؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تقد ِ
قًصا تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى، وتحدَّد ألصل بعينه، ما لم يحقق األصل لألصل القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقد نا

 تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك المحققة من األصل اآلخر أو مجموعة األصول. وفي حال تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة
ة للنقد قيمته / قيمتها القابلة ل ان إلى قيمتهما القابلة لالسترداد. وعند الُمِدرَّ ة للنقد منخفضي القيمة، ويُخفضَّ السترداد، يُعتَبر األصل أو الوحدة الُمِدرَّ

ما قبل الزكاة( تقدير القيمة قيد االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة )
 ذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وال 

            

مل ويُْعتََرُف بخسائر االنخفاض في العمليات المستمرة، بما في ذلك انخفاض رأس المال العامل، حسبما ينطبق، في قائمة الدخل والدخل الشا
 يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.اآلخر ضمن فئات المصاريف وبما 

            

وبصرف النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على وجود انخفاض في القيمة، تجري الشركة أيًضا اختبار األصول غير الملموسة التي ليس لها 
متاحة لالستخدام بعد للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها أعمار إنتاجية محددة )بما في ذلك الشهرة( أو األصول غير الملموسة التي لم تصبح 

ية، شريطة سنويا وذلك بمقارنة قيمتها الدفترية مع القيمة القابلة لالسترداد. ويمكن إجراء اختبار االنخفاض في القيمة في أي وقت خالل فترة سنو
لمختلفة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها في أوقات مختلفة.  أن يتم إجراؤه في نفس الوقت كل عام. ويمكن اختبار األصول غير الملموسة ا 

ية الفترة ومع ذلك، إذا اعتُرف مبدئيًا بهذه األصول غير الملموسة خالل الفترة السنوية الحالية، يُجَرى اختبار هذا األصل غير الملموس قبل نها
 السنوية الحالية. 

            

المذكورة أعاله، يجرى التقييم في كل نهاية سنة مالية للتأكد من وجود أي مؤشر يدل على أن خسائر االنخفاض  وفيما يتعلق باألصول غير 
ر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة ال مدرة للنقد.  المعترف بها سابقًا لم تعد موجودة أو نقصت. وفي حال وجود هذا المؤشر، تُقد ِ

ارة الناشئة عن انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل وال يُعَكس قيد الخس
القابلة لالسترداد  القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة. ويُعَدُّ عكس القيد هذا محدوًدا بحيث ال تزيد القيمة 

يمة عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بالصافي بعد حسم االستهالك، فيما لو لم يُعتَرف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في الق
 خالل السنوات السابقة. ويُعتَرف بعكس القيد في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. 

            
          مخزون 
أساس   المخزون، بما في ذلك المواد الخام والبضاعة التامة الصنع والمواد المستهلكة )قطع الغيار( بالتكلفة، أي أسعار الشراء التاريخية علىيُقيَُّم  

 مبدأ المتوسط المرجح زائًدا التكاليف المتعلقة بها مباشرة )بشكل أساسي الرسوم والنقل( أو بصافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل.
            

 ويشتمل مخزون البضاعة التامة الصنع على تكلفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من المصاريف غير المباشرة المتغيرة والثابتة. 
            

الُمتََكبََّدة خالل فترة الصيانة الدورية / التوقف وتستبعد خسائر المخزون غير االعتيادية بسبب الجودة أو أمور أخرى والمصاريف غير المباشرة 
ع المصاريف غير المباشرة في نهاية الفترة لغرض تقييم المخزون على أساس الطاق ة عن العمل غير المخطط لهما، من تكاليف المخزون. وتُوزَّ

زون الفردية على أساس المتوسط المرجَّح من التكاليف. وتُحدَّد العادية أو اإلنتاج الفعلي لتلك الفترة، أيهما أعلى. وتُخصَّص التكاليف لبنود المخ
تكاليف المخزون المشتَرى بعد حسم خصومات الكمية والتخفيضات. ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في سياق العمل 

 م عملية البيع. العادي، ناقًصا أي تكاليف متوقعة لإلنجاز والتكاليف المتوقعة الالزمة إلتما
            

      مخزون خردة، منتج مشترك ومنتج ثانوي
غير قابلة قد تؤدي عملية اإلنتاج في الشركة أحيانًا إلى إنتاج منتج مشترك في آن واحد، أو قد تؤدي إلى بعض المنتجات الثانوية أو الخردة )إما 

تكاليف تحويل مثل هذه المنتجات المشتركة / الثانوية أو الخردة قابلة للتحديد بشكل منفصل عن لالستخدام أو إلعادة التدوير(. وعندما ال تكون 
إلى القيمة تكلفة المنتج الرئيسي، يتم توزيعها على أساس منطقي وثابت على هذه المنتجات والمنتجات المشتركة / الثانوية والخردة. يستند التوزيع  

 مرحلة من عملية اإلنتاج وذلك عندما تصبح المنتجات قابلة للتحديد بشكل منفصل أو عند إتمام اإلنتاج.  النسبية للمبيعات لكل منتج أما في
            

المواد ضمن   وعندما تكون المنتجات الثانوية والخردة غير جوهرية وال يمكن توزيع التكاليف عليها أو في حالة عدم كفايتها للقيام بذلك، تُقاُس هذه
جوهريًا المخزون بصافي القيمة الممكن تحقيقها وتُخصم من تكلفة المنتج الرئيسي. ونتيجة لذلك، فإن القيمة الدفترية للمنتج الرئيسي ال تختلف 

 عن تكلفته.
            

والخردة تكلفة المبيعات للفترة. وعند البيع الالحق وفي قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر، يُخف ِض صافي القيمة الممكن تحقيقها للمنتجات الثانوية  
ُل المتحصالت كإيرادات، ويتم تسجيل تكلفة البيع المقابلة على أساس صافي القيمة الممكن تحقيقها المسجل ة سابقا، أما لهذا المنتج الثانوي، تَُسجَّ

 بالنسبة للخردة، فيتم تسجيل المتحصالت، بعد خصم التكلفة، كإيرادات أخرى.
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        )شركة مساهمة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

            
     ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 06
            

         مخزون )تتمة(
        

        قِطع غيار مستهلكة
على المواد   تمثل المواد المستهلكة المواد المساعدة التي تستهلك في إنتاج المنتجات شبه المصنعة والتامة الصنع. وقد تشتمل هذه المواد المستهلكة

 .الرئيسية  الهندسية ومواد التعبئة والتغليف التي تستخدم مرة واحدة وبعض المحفزات
            

         قِطع غيار رأسمالية
ب وتمثل قطع الغيار األجزاء القابلة للتبديل من الممتلكات والمصانع والمعدات التي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة الروتينية وإصالح وتوضي

 الغيار التالية: المصانع والمعدات أو استخدامها في حاالت الطوارئ لإلصالحات. تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من قطع 
            
معيَّن، وقلَّما تصبح  تُعَدُّ بنود المعدات االحتياطية المشتَراة مع المصنع / خط اإلنتاج أو المشتَراة الحقًا ولكنَّها تتعلق بمصنع معي ِن أو خط إنتاج   • 

د كجزء من الممتلكات  الزمة مستقبال، ضرورية لتشغيل المصنع، ويجب أن تتوفر كبديل جاهز لالستخدام في جميع األوقات. وتَُرْسَمُل هذه البنو
دامه  والمصانع والمعدات ويتم استهالكها من تاريخ الشراء على مدى العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع الذي سيتم استخ

 انع والمعدات. فيه، أيهما أقصر. وال تشكل هذه البنود جزًءا من المخزون شريطة استيفاء معايير الرسملة تحت بند الممتلكات والمص
            
بنود قابلة لإلصالح التي تعتبر مصنع / خط إنتاج محدد مع فترات زمنية طويلة وسيتم استبدالها وتجديدها بشكل متكرر )معظمها خالل  • 

معايير الرسملة. يبدأ االستهالك اعتباًرا  فترات الصيانة الشاملة(. يتم رسملة هذه البنود كجزء من الممتلكات والمصانع والمعدات عند استيفاء  
لممتلكات  من اليوم الذي يتم فيه تركيب هذه البنود بالمصنع، وتكون فترة االستهالك هي فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي ل

 خزون. والمصانع والمعدات التي تم تركيبه فيه، أيهما أقصر. ال تعتبر هذه البنود جزًءا من الم
            
قطع الغيار العامة والمواد االستهالكية األخرى التي ليست ذات طبيعة طارئة والتي تعتبر ذات طبيعة عامة، أي ليست محددة لمصنع محدد   • 

المصنع. وتَُصنَُّف عموما  ويمكن استخدامها في مصانع متعددة أو خطوط إنتاج وأي بنود أخرى قد تكون مطلوبة في أي وقت لتسهيل عمليات  
كـ "مواد مستهلكة وقطع غيار" ضمن المخزون، إال إذا تجاوزت مستوى الرسملة وكان عمرها اإلنتاجي أكثر من سنة واحدة، وفي هذه الحالة  

لة ضمن المخزون لتقدير مخصص التقادم وتُحمَّل عل ى قائمة الدخل والدخل تُسجَّل ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات. وتخضع البنود المسجَّ
صالح  الشامل اآلخر عند تركيبها أو استخدامها. وعندما تستوفي هذه البنود معايير الرسملة، تكون طريقة استهالكها مماثلة للبنود القابلة لإل

 كما ذكر أعاله. 
            

        نقد وما في حكمه 
ُن النقد وما في حكمه األرصدة لدى  البنوك واالستثمارات القصيرة األجل التي تكون تواريخ استحقاقها األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل يَتََضمَّ

 والقابلة للتحويل الفوري إلى مبالغ محددة من النقد والتي تتعرض لمخاطر غير هامة بشأن التغيرات في القيمة. 
            

         استثمارات قصيرة األجل
تُْعَرُض تَُمث ُِل االستثمارات القصيرة األجل ودائع مرابحة للسلع ذات تواريخ استحقاق تزيد على ثالثة أشهر وتقل عن سنة من تاريخ اقتنائها و
ة حسب ِضْمن األصول المتداولة. وهذه الودائع محتفظ بها لدى بنوك تجارية محلية وأجنبية باللاير السعودي والدوالر األمريكي، وتحمل فائد

 التجارية.   المعدالت
            

      منافع نهاية خدمة للموظفين ومنافع ما بعد التوظيف
            

         التزامات قصيرة األجل 
وبدل األثاث المتوقع  إن التزامات األجور والرواتب بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر الطيران وبدل تعليم األبناء 

موظفين حتى سدادها بالكامل خالل االثني عشر شهًرا بعد نهاية الفترة التي يقدم خاللها الموظفون الخدمة ذات العالقة يُْعتََرُف بها في خدمات ال
ُض االلتزامات كالتزامات منافع موظفين نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها، وتُقاُس حسب المبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. وتُْعرَ 

 متداولة في قائمة المركز المالي. 
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        )شركة مساهمة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

            
     بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص  06
            

      )تتمة( منافع نهاية خدمة للموظفين ومنافع ما بعد التوظيف
            

      التزامات منافع موظفين طويلة األجل أخرى
ية التي تُقاُس التزامات منافع الموظفين الطويلة األجل األخرى )بما في ذلك مكافآت الخدمة المستمرة وإجازات الخدمة الطويلة واإلجازات السنو

ة للدفعات المستقبلية ال يُتوقع تسويتها بالكامل خالل اثني عشر شهًرا بعد نهاية الفترة التي يقدم الموظفون خاللها الخدمة ذات العالقة( بالقيمة الحالي
مها الموظفون حتى نهاية فترة الفترة المالية الُمْفَصح عنها باستخدام طريقة ائتمان  الوحدة المتوقعة،  المتوقعة التي ستُدفَع مقابل الخدمات التي يقد ِ

قعة واستقاالت الموظفين ومعدالت تقليص وتُسجَّل كالتزامات غير متداولة. ويؤخذ بعين االعتبار مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتو
ات الشركات األيدي العاملة وفترات الخدمة. وتُخصم المدفوعات المستقبلية باستخدام عوائد السوق في نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها على سند 

تقبلية المقدرة. ويُْعتََرُف بإعادة القياس نتيجة التعديالت ذات الجودة العالية بشروط وعمالت تتطابق قدر اإلمكان مع التدفقات النقدية الصادرة المس
 القائمة على الخبرة والتغيُّرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. 

 
شهًرا على األقل   12لتأجيل السداد لمدة  وتُْعَرُض االلتزامات كالتزامات متداولة في قائمة المركز المالي ما لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط  

 بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها بغض النظر عن تاريخ السداد الفعلي. 
            

        التزامات ما بعد التوظيف
المحددة وبرامج التأمين لما بعد التوظيف تنفذ الشركة عدة برامج لما بعد التوظيف، بما في ذلك برامج المنافع الُمحدَّدة وبرامج المساهمات 

 للموظفين المؤهلين واألشخاص التابعين لهم. 
            

        برامج المساهمات المحددة 
تزام يمثل برنامج المساهمات المحددة برنامج منافع ما بعد التوظيف تدفع بموجبه الشركة مساهمات ثابتة إلى منشأة منفصلة ولن يكون عليها ال
در قنظامي أو ضمني لدفع المبالغ. ويُعتَرف بالمساهمة كمصاريف منافع موظفين عند استحقاقها. ويُعتَرف بالمساهمة المدفوعة مقدما كأصل بال

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

            
السعوديين على االدخار بطريقة تضمن زيادة دخلهم والمساهمة في تأمين مستقبلهم وفقا للبرنامج ولدى الشركة برنامج ادخار لتشجيع موظفيها 

أي المقرر. وتُودَع مساهمات االدخار من المشاركين في حساب بنكي مستقل بخالف الحسابات البنكية التشغيلية العادية للشركة )ولكن ليس في 
هو رصيد مقيد وألغراض العرض في القوائم المالية يجرى مقاصته مقابل االلتزامات ذات العالقة منشأة نظامية مستقلة أخرى(. إن هذا النقد 

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

         برامج منافع ُمحدَّدة 
منافع ما بعد التوظيف بخالف برنامج المساهمات المحددة. ولدى الشركة بصفة رئيسة منافع نهاية الخدمة يمثل برنامج المنافع الُمحدَّدة برنامج 

 وبرامج تقاعد وبرامج التأمين الطبي لما بعد التقاعد وبرامج التأمين على الحياة وهي مؤهلة العتبارها برامج منافع ُمحدَّدة. 
            

   التقاعد على المعاش )أ( منافع نهاية الخدمة عند 
القيمة العادلة يمثل صافي أصول أو التزامات التقاعد الُمْعتََرف بها في قائمة المركز المالي المتعلقة ببرنامج المنافع الُمحدَّدة ما بعد التوظيف 

حدَّدة  امج، إن وجدت، ناقًصا القيمة الحالية اللتزامات المنافع الُمحدَّدة المتوقعة في تاريخ القوائم المالية. ويحتسب التزام المنافع المُ نألصول البر 
بخصم التدفقات النقدية سنويًا من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. وتُحدَّد القيمة الحالية اللتزام المنافع الُمحدَّدة 

ها شروط الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بها المنافع، وتكون ل
السوق على السندات الحكومية.  تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي البلدان التي ال يوجد فيها سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار 

امج. وتُْدَرُج هذه التكلفة نيُحتََسُب صافي تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع الُمحدَّدة والقيمة العادلة ألصول البر 
 في مصاريف منافع الموظفين في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. 

            
التي تنشأ فيها ويُْعتََرُف بأرباح وخسائر إعادة القياس، الناتجة عن التعديالت والتغيرات القائمة على الخبرة في االفتراضات االكتوارية في الفترة  

 كدخل شامل آخر في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. 
            

اللتزامات المنافع الُمحدَّدة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة الدخل ويُْعتََرُف بالتغيرات في القيمة الحالية 
 والدخل الشامل اآلخر كتكاليف خدمة سابقة. 
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        )شركة مساهمة سعودية(

      المالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم  
         2020ديسمبر  31في 

            
     ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 06
            

    منافع نهاية خدمة للموظفين ومنافع ما بعد التوظيف )تتمة(
            

        برامج منافع ُمحدَّدة )تتمة(
            

   )تتمة( نهاية الخدمة عند التقاعد على المعاش )أ( منافع 
مستقلين على أساس طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. وتتكون التكاليف المتعلقة  ويجرى تقييم االلتزامات بموجب هذه البرامج من قبل اكتواريين

تزام فيما بهذه البرامج بصورة أساسية من القيمة الحالية للمنافع المتعلقة، على أساس متساٍو، لكل سنة من سنوات الخدمة والعموالت على هذا االل
 يتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة. 

            
تم تسجيل الزيادة ويُْعتََرُف بتكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف مباشرة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر بينما ي
والتغيرات في  في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكلفة تمويل. إن أي تغيرات في صافي االلتزامات نتيجة لعمليات التقييم االكتوارية

 االفتراضات يعاد قياسها في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.
            

 بعين االعتبار أحكام نظام العمل والعمال السعودي وسياسة الشركة.  وتأخذ عملية التقييم االكتوارية
            
        ب( تأمين طبي وتأمين على الحياة )

سنوات. وتُقيَّد التكاليف المتوقعة لهذه المنافع  5تقدم الشركة منافع رعاية صحية بعد التقاعد للمتقاعدين المؤهلين واألشخاص التابعين لهم لمدة 
ة القياس الناتجة كاستحقاق على مدى فترة العمل باستخدام المنهجية المحاسبية ذاتها المستخدمة لبرامج المنافع الُمحدَّدة. إن أرباح وخسائر إعاد

يها. ويُجَرى عن التعديالت والتغيرات القائمة على الخبرة في االفتراضات االكتوارية تُحمَّل على أو تُقيَّد كدخل شامل آخر في الفترة التي تنشأ ف
 تقييم هذه االلتزامات سنويا من قبل اكتواريين مؤهلين مستقلين. 

            
تتطلب المحاسبة عن هذه البرامج أن تقوم اإلدارة ببعض االفتراضات المتعلقة بمعدالت الخصم المستخدمة لقياس االلتزامات والمصاريف 
ت  المستقبلية، ومعدالت التضخم في سلم الرواتب، ومعدالت اتجاه تكاليف الرعاية الصحية والوفيات واالفتراضات األخرى. إنَّ هذه التقديرا 

لتغير بشكل كبير من فترة إلى أخرى بناء على أداء أصول البرنامج )إن وجدت(، وعمليات التقييم االكتوارية وظروف السوق والتغيرات معرضة ل
 ظروف السوقفي المنافع المتعاقد عليها. ويستند اختيار االفتراضات إلى االتجاهات السابقة والتقديرات المستقبلية بناًء على الظروف االقتصادية و

 بتاريخ التقييم. غير أن النتائج الفعلية قد تختلف اختالفا جوهريا عن التقديرات المستندة على االفتراضات الهامة المستخدمة. 
            

     خطط الحوافز قصيرة األجل وطويلة األجل )المشاركة في األرباح أو خطط المكافآت( 
المكافآت والحوافز التشجيعية بناء على معادلة تراعي المبلغ الُمقَدَّر المتوقع دفعه في ضوء أداء الشركة. تعترف الشركة بالتزام ومصروف برامج  

لمبلغ وتعترف الشركة بمخصص عندما تكون لديها التزامات تعاقدية أو عندما يكون هناك ممارسة سابقة نتج عنها التزاماً ضمنيًا، وعندما يكون ا 
 مدى الفترة بناء على التوقعات المستهدفة وعندما يمكن إجراء تقدير موثوق لاللتزام.  مقيد ضمن االستحقاقات على 

            
      منافع نهاية الخدمة )برنامج التقاعد المبكر(

االستقالة االختيارية مقابل هذه تستحق منافع نهاية الخدمة عند إنهاء الخدمة من قبل الشركة قبل تاريخ التقاعد العادي، أو عندما يقبل الموظف 
المكافآت )ب( المنافع. وتعترف الشركة بمنافع نهاية الخدمة في التواريخ التالية، أيهما يحدث أوالً: )أ( عندما ال تستطيع الشركة سحب المقدم لهذه  

لعرض المقدم لتشجيع االستقالة االختيارية، تُقاُس وعندما تعترف الشركة بتكاليف إعادة الهيكلة التي تتطلب دفع منافع نهاية الخدمة. وفي حالة ا
الفترة  منافع نهاية الخدمة على أساس عدد الموظفين المتوقع قبولهم للعرض. وتخصم المنافع التي تستحق بعد أكثر من اثني عشر شهًرا بعد نهاية  

 المالية الُمْفَصح عنها إلى القيمة الحالية. 
            

      الوحدات السكنية للموظفين برنامج تملك 
على أسََّست الشركة برامج تملك وحدات سكنية تمنح الموظفين المؤهَّلين فرصة لشراء وحدات سكنية تنشئها الشركة من خالل سلسلة من الدفعات  

ل ملكية الوحدات السكنية عند إتمام الدفع الكامل.   مدى عدد معين من السنوات. وتُحوَّ
            

ه العمل، وبموجب برامج تملك الوحدات السكنية للموظفين، فإنَّ المبالغ التي يدفعها الموظف لقاء الوحدة السكنية تَُرد إلى الموظف في حالة ترك
السكنية وتَُرد الوحدة السكنية إلى الشركة. ويُْعتََرُف ببرامج تملك الوحدات السكنية كأصٍل مدفوع مقدَّم غير متداول عند تخصيص الوحدات 

 للموظفين، وتُطفَأ على مدى فترة سداد التسهيل الُمستَحق من الموظفين. 
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        )شركة مساهمة سعودية(

      إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

            
     بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص  06
    

    منافع نهاية خدمة للموظفين ومنافع ما بعد التوظيف )تتمة(
            

        برنامج قروض سكنية للموظفين 
بشراء أو بناء منزل أو شقة. تقدم الشركة قروضا سكنية ال تحمل فائدة لموظفيها المؤهلين لمرة واحدة فقط خالل فترة الخدمة ألغراض تتعلق 

 ويُسدَّد القرض على أقساط شهرية عن طريق خصم بدالت السكن للموظفين.
            

معدل الفائدة ويُْعتََرُف ببرنامج القروض السكنية للموظفين كأصول مالية غير متداولة بالقيمة العادلة، وتُقَاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 
تداولة"، ويُطفأ الفعلي. ويُْعتََرُف بالفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي المدفوع نقًدا للموظف باعتباره "مكافأة موظفين مدفوعة مقدًما غير م

 وظفين. كمصروف بالتساوي على مدى فترة الخدمة. ويُْطفَأُ أيًضا نفس المبلغ كإيرادات فائدة مقابل المبالغ المستَحقة القبض من الم
            

         سيارات موظفين تنفيذيين 
. كما تمنح الشركة الموظفين المؤهلين سيارات مملوكة للشركة بقيمة محددة. وتُقد م المنافع للموظفين مقابل خدماتهم لفترة محددة من السنوات

القيمة. وتظل هذه السيارات من ممتلكات الشركة. تنظم سياسة يتوفر للموظف خيار اختيار سيارة ذات قيمة أعلى ويساهم الموظف بالفرق في 
 الموارد البشرية للشركة الترتيبات مع الموظف وقد تحدد الشروط التي يمكن بموجبها نقل هذه السيارة إلى الموظف. 

            

    حسابات دائنة تجارية وحسابات دائنة أخرى 
االلتزامات غير المسددة والمتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية السنة المالية. والمبالغ غير مكفولة بضمانات تَُمث ُِل هذه المبالغ 
يوًما من تاريخ االعتراف. وتُظَهر الحسابات الدائنة التجارية والحسابات الدائنة األخرى كالتزامات متداولة ما لم  60إلى  30وتُدفع عادة ما بين 

شهًرا بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها. ويُْعتََرُف بها مبدئيًا بالقيمة العادلة، وتُقَاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام    12يكن السداد غير مستحق خالل  
 طريقة الفائدة الفعلية. 

            

          مخصصات
)قانونية أو ضمنية( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر استخدام  يُْعتََرُف بالمخصصات عند وجود التزامات حالية  

ا إدارة الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وفي الحاالت التي تتوقع فيه
لى سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يُْعتََرُف بالمبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما  الشركة استرداد بعض أو كل المخصصات، ع

.  تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. ويُعَرض المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر بعد خصم أي مبالغ مستردة
هريا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة )ما قبل الزكاة( الحالي والذي يعكس، وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جو

كلفة عندما يكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يُْعتََرُف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كت
 تمويل.

            

            زكاة 
ُل المخصص على قائم ة الدخل والدخل يَُجنَُّب مخصص زكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( بالمملكة العربية السعودية. ويَُحمَّ

 الشامل اآلخر.
            

         أصول مالية 
إلدارة أصولها المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. تَُصن ُِف الشركة  يعتمد تصنيف األصول المالية على نموذج العمل الخاص بالشركة 

 أصولها المالية حسب التالي: 
            

      • أصول مالية مقاَسة بالتكلفة المطفأة، أو 
  • أصول مالية ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر 

            

 سيُْعتََرُف بأرباح أو خسائر األصول الُمقاَسة بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الدخل أو من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر. 
            

تدفقات نقدية تمثل حصريًا إن القروض والحسابات المدينة التجارية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي يُتوقَّع أن ينشأ عنها 
 مدفوعات أصل المبالغ والفوائد، تُقاُس بالتكلفة الُمْطفَأَة. 

            

ة تمثل فقط  لتصنيف وقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدي
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. ويشار إلى هذا التقييم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والفائدة"، ويُجرى دفعات من المبلغ 

لة من يمة العاد على مستوى األداة المالية. تَُصنَُّف األصول المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالق
 خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال. 
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        )شركة مساهمة سعودية(

      إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

            

     المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص بالسياسات  06
    

         )تتمة( أصول مالية
            

         القياس المبدئي 
جة بالقيمة العادلة من تُقَاس األصول المالية مبدئيًا بقيمها العادلة مضافًا إليها تكاليف المعامالت. ويُْعتََرُف بتكاليف معامالت األصول المالية الُمدرَ 

وفي قائمة الدخل في قائمة الدخل. يُحاَسب عن األصول المالية ذات المشتقات الضمنية بأكملها عند تحديد ما إْن كانت تدفقاتها النقدية تستخالل 
 المتطلبات كمدفوعات حصرية ألصل المبالغ والفائدة. 

            
        القياس الالحق 

 المالية كما يلي: ألغراض القياس الالحق، تُصنَّف األصول  
 

   

         • قروض وحسابات مدينة 
         • حسابات مدينة تجارية

            

         قروض وحسابات مدينة
االعتراف إنَّ القروض والحسابات المدينة هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير ُمدَرجة في سوق نشط. وبعد 

تكلفة المطفأة بعد المبدئي، تُقاُس هذه األصول المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ناقًصا االنخفاض في القيمة. وتُحتسب ال
ائدة الفعلية. ويُْدَرُج إطفاء األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا ال يتجزأ من معدل الف

 معدل الفائدة الفعلي ضمن إيرادات التمويل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.
            

         حسابات مدينة تجارية
الفاتورة األصلية(، وال تحمل فائدة، وتكون لفترة تُْدَرُج الحسابات المدينة التجارية بالتكلفة المطفأة، والتي تعادل بشكل عام القيمة االسمية )مبلغ 

يوما، ناقصا أي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها واالنخفاض في القيمة. ويُجنَّب مخصص للديون المشكوك في  90إلى  30تتراوح ما بين 
مدينة. ويُحدَّد التقدير على أساس الوضع المالي تحصيلها بناء على أفضل تقديرات الشركة للخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بتلك الحسابات ال

لية للعمالء والخبرة السابقة بشأن المبالغ المشطوبة. وتشطب أرصدة الحسابات مقابل هذا المخصص بعد استنفاد كافة وسائل التحصيل وأن احتما
ُل الديون المعدومة المشطوبة في هذه الحالة في قائمة  الدخل والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.  استرداد المبالغ بعيدة. وتَُسجَّ

            

ُن الحسابات المدينة األخرى الدفعات المقدمة والمبالغ المستحقة القبض من موظفين والحسابات المدينة األخرى التي ال تعتبر  حسابات   وتَتََضمَّ
المطفأة والتي تعادل بصورة عامة قيمتها االسمية. ويُجَرى تقييم مخصص الديون "تجارية" مدينة. وتُدَرج الحسابات المدينة األخرى بالتكلفة 

 المشكوك في تحصيلها وفقا للمنهجية المذكورة أعاله. 
            

         التوقف عن االعتراف
مجموعة من األصول المالية المشابهة( )أي تُستبعَد  يتوقف االعتراف باألصل المالي )أو متى يكون منطبقًا، جزء من األصل المالي أو جزء من 

 ِمن قائمة المركز المالي للشركة( بصورةٍ رئيسٍة عند:
            

      • انتهاء صالحية الحق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل، أو 
لها التزام  لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير جوهري إلى • تحويل الشركة حقوقها باستالم تدفقات نقدية من األصل أو تحمُّ

طرف آخر بموجب "اتفاقية مرور"، وإما )أ( تحويل الشركة بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل، أو )ب( عدم قيام  
لت السيطرة على األصل.  الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنها  حوَّ

            

        انخفاض في قيمة أصول مالية 
دَرج بالتكلفة تُقي ِم الشركة، على أساس تطلعي، الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بأدوات الديون الخاصة بها كجزٍء من أصولها المالية التي تُ 

الدخل الشامل اآلخر. وتُحتَسب الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر المطفَأة والقيمة العادلة من خالل 
د من أداة شهًرا أو على مدى حياة الخسائر االئتمانية المتوقعة. وتنشأ الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهًرا من حاالت التعثر في السدا

شهًرا بعد تاريخ القوائم المالية. وعند وجود تزايد جوهري في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بها، فإنه يجب  12مالية محتملة خالل 
 تجنيب مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض بصرف النظر عن وقت التعثر )الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

للحسابات المدينة، تستخدم الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. وعليه، ال تقوم الشركة بمتابعة   مدى العمر(. بالنسبة
كل التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك باالعتراف بمخصص خسارة بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ب

ئم مالية. وقد أنشأت الشركة مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي تُعدَّل حسب العوامل المستقبلية تاريخ قوا
 الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
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         التزامات مالية 
            

        االعتراف المبدئي والقياس 
    الفئتين عند االعتراف المبدئي: تَُصنَُّف االلتزامات المالية ضمن أي من 

            
      • التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 

   • التزامات مالية أخرى تُقاُس بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية 
            

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

 

 • مخصصة: التزامات مالية مخصصة من قبل المنشأة كالتزامات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي 
ُمَصنَّفَة كمحتفظ بها ألغراض المتاجرة، مثل االلتزام المتعلق باألوراق المالية المقترضة في عملية • محتفظ بها بغرض الُمتاَجرة: التزامات مالية  

ُن هذه الفئة أيًضا األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل الشركة والتي لم   تُخصص كأدوات بيع قصيرة، والتي يجب إعادتها في المستقبل. تَتََضمَّ
وتَُصنَُّف أيضا األدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة كمحتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدوات تحوط تحوط في عالقات التحوط. 

 فعالة. 
            

ُل االلتزامات ويُْعتََرُف بكافة االلتزامات المالية مبدئيا عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام وااللتزامات التعاقدية بموجب األداة المالية.  تَُسجَّ
 بها مباشرة.  بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة، فيتم إظهارها بالمبالغ المستلمة، بالصافي بعد حسم تكاليف المعامالت المتعلقة

            
        القياس الالحق 

ُل في قائمة الدخل سيستمر تسجيل االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة  العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع التغيرات التي تَُسجَّ
 والدخل الشامل اآلخر. 

            
الُمطفَأة باستخدام طريقة ، وبعد االعتراف المبدئي، فإنَّها تُقاُس بالتكلفة  االلتزاماتوفيما يتعلق بااللتزامات المالية األخرى، بما في ذلك القروض و

لك من خالل معدل الفائدة الفعلية. ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن االعتراف بااللتزامات وكذ
 عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلية. 

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

 معدل الفائدة الفعلية. ويُْدَرُج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. 
            

     حسابات دائنة تجارية وحسابات دائنة أخرى
ر مكفولة بضمانات تَُمث ُِل هذه المبالغ االلتزامات غير المسددة والمتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية الفترة المالية. والمبالغ غي

تكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل يوًما من تاريخ االعتراف. ويُْعتََرُف بها مبدئيًا بالقيمة العادلة، وتُقَاس الحقا بال  60إلى    30وتُدفع عادة ما بين  
 الفائدة الفعلي. 

            
         التوقف عن االعتراف

ن نفس يتوقف االعتراف بااللتزامات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن االلتزامات أو تسويته. وعند استبدال التزام مالي حالي بآخر م
بصورة جوهرية أو يُجَرى تعديل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا، يُعتبر هذا التغيير أو التعديل على الجهة المقرضة بشروط مختلفة 

 أنه توقف االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُْعتََرُف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الدخل. 
            

        المالية مقاصة األدوات 
جراء مقاصة تُجَرى مقاصة األصول المالية وااللتزامات المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ قانونًا في إ

ا بتسويتها على أساس الصافي أو بيع األصول وسداد االلتزامات في آن   واحد. المبالغ الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ
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      معامالت وأرصدة بعمالت أجنبية
ل الشركة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بعملتها الوظيفية حسب السعر الفوري في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لالعت راف المبدئي.  تُسج ِ

 وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بسعر التحويل الفوري للعملة الوظيفية السائد بتاريخ القوائم المالية.وتُتْرجم أرصدة األصول 
            

 ويُْعتََرُف بالفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.
            

        العادلة قياس القيم 
القياس. تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ 

 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما: 
 

      الرئيسي لألصول أو االلتزامات • في السوق 
   • في ظل عدم وجود السوق الرئيسية، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو االلتزامات. 

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

            
االلتزامات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستخدمونها عند تسعير األصول أو االلتزامات  وتُقاُس القيمة العادلة لألصول أو  

 وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع اقتصادية. 
            

تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى ويراعي قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشاركين في السوق على 
 فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.

            
العادلة لتعظيم االستفادة من المدخالت القابلة للمالحظة وتستخدم الشركة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة  

 ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 
            

العادلة الُمبيَّن أدناه،  وتُصنَّف كافة األصول وااللتزامات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم المالية، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة  
ة لقياس القيمة العادلة ككل:   على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ

 
 المستوى األول: األسعار الُمدَرجة )بدون تعديل( في سوق نشط ألصول والتزامات مماثلة 

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

            
المالية على نحو متكرر، تحدد الشركة فيما إذا أجريت التحويالت بين مستويات  وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات المعترف بها في القوائم 

 َصح عنها.التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية ُمفْ 
            

  السياسات واإلجراءات لكل من القياس المتكرر للقيمة العادلة. ويُجَرى دوريا تقييم 
            

وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت الشركة فئات األصول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول وااللتزامات 
 أعاله. والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المبيَّنة 

            
      القيمة العادلة للقروض المساندة من مساهم 

ُد القيمة العادلة للقروض المساندة من المساهم بناًء على طرق تقييم فنية بما في ذلك طريقة التدفقات النقدية المخصومة. وتُس تمد مدخالت هذه تَُحدَّ
القيم العادلة.   النماذج من سوق قابلة للمالحظة، حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن في حال عدم مالئمتها، فإنَّ ذلك يتطلب درجة من التقدير لتحديد

ن التقديرات اعتبارات مدخالت مثل سعر الخصم ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات األسعار.   وتتضمَّ
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        )شركة مساهمة سعودية(

      إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

            
     ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 06
            

         االعتراف باإليرادات
            

          إيرادات مبيعات 
ق /   ِ نة تعترف الشركة باإليرادات عندما تنتقل السيطرة على المنتجات المبيعة إلى المسو  العميل، على أن يُراعى ذلك في إطار اتباع الطريقة المكوَّ

 من خمس خطوات المذكورة سابقًا وتطبيق شروط الشحن المعمول بها. 
 

ب أو وتُقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستَحق القبض، مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها تعاقديا واستثناء الضرائ
َر ما إذا كانت تقوم بدور األصيل أو الوكيل.  الرسوم.   وتقي ِم الشركة ما لديها من اتفاقيات إيرادات وفقًا لمعايير ُمحدَّدة لتقر ِ

 
ق"( بموجب اتفاقيات التسويق وشراء ال منتجات، تُجَرى المبيعات إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( )الُمَشار إليها بـ "المسِو 

ق بأسعار بيع أولي ة، حيث تُعدَّل فيما بعد حسب أسعار البيع الفعليـة التي يتسلمها اوتُسجَّ  ِق من ُل المبيعات عند تسليم المنتجات إلى المسِو  لمسو 
ُل تعديالت األسعار عندما تصبح معلومة لدى الشركة.  جهات أخرى، بعد حسم تكاليف الشحن والتوزيع والتسويق. وتَُسجَّ

            

          مصاريف
            

          تكلفة مبيعات 
إلنتاج ومصاريف يُْعتََرُف بكافة المصاريف على أساس االستحقاق. ويُْعتََرُف بالتكاليف التشغيلية على أساس التكلفة التاريخية. وتَُصنَُّف تكاليف ا

ُن هذا البند   ُل التصنيع المباشرة كتكلفة مبيعات. يَتََضمَّ تكاليف المواد الخام والعمالة المباشرة والتكاليف غير المباشرة األخرى المرتبطة بها. وتَُسجَّ
 التكاليف األخرى مثل تكاليف البيع كمصاريف بيع وتوزيع، فيما تظهر كافة التكاليف األخرى المتبقية كمصاريف عمومية وإدارية. 

            
        مصاريف بيع وتوزيع

ُن هذه التكاليف عادة مصاريف ُن هذا البند أي تكاليف ُمتََكبََّدة إلجراء أو تسهيل كافة نشاطات البيع بالشركة. وتَتََضمَّ التوزيع والخدمات  يَتََضمَّ
 اللوجستية باإلضافة إلى تحميل بعض المصاريف غير المباشرة العامة. 

            

        مصاريف عمومية وإدارية
اشرة يتعلق هذا البند بالمصاريف التشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أو بيع أي سلع أو خدمات. كما تشتمل على توزيع المصاريف غير المب

 العمومية التي ال تتعلق على وجه التحديد بتكلفة المبيعات أو مصاريف البيع والتوزيع. 
            

ع المصاريف غير   المباشرة، على أساٍس ثابٍت، فيما بين تكلفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية، عند اللزوم، وفقًا  تَُوزَّ
 لمعدالت محددة مسبقًا من قبل الشركة حسبما تراه مناسبًا. 

            

         إيرادات تمويل
ل إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلية.  بالنسبة لكافة األدوات المالية الُمقاسة  بالتكلفة المطفأة واألصول المالية التي تحمل فائدة، تُسجَّ

الية أو لفترة ويمثل معدل الفائدة الفعلية المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألداة الم
 كان ذلك مالئما، إلى صافي القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات المالية. وتُْدَرُج إيرادات الفوائد ضمن إيرادات التمويل في قائمةأقصر، حيثما 

 الدخل والدخل الشامل اآلخر. ويُْعتََرُف باألرباح من الودائع ألجل على أساس االستحقاق. 
            

         ربحية السهم 
      تُحتسب ربحية السهم األساس بقسمة: 

            

 • صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة، باستثناء أي تكاليف خدمة حقوق الملكية عدا األسهم العادية، 
المجانية المصدرة خالل السنة وباستثناء • على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المالية، والمعدلة ببنود األسهم العادية 

 أسهم الخزينة
            

         احتياطي نظامي 
ل  من صافي دخلها في كل سنة، بعد حسم الخسائر المرحلة، لتكوين  %10طبقًا ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحو 

ر التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  %30احتياطي يُعادل  من رأس  %30من رأس المال. ويجوز للشركة أن تقر 
من صافي دخل السنة، لم يُجر هذا التحويل  %10طي غير قابل للتوزيع. ونظًرا لعدم وجود رصيد كاٍف لألرباح المبقاة لتحويل المال. واالحتيا

 خالل السنة الحالية.
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
        )شركة مساهمة سعودية(

      )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
         2020ديسمبر  31في 

            
         تكلفة مبيعات  07
         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 12,591,166  11,824,218     مواد خام ومستهلكات 
 (7,567,608)  ( 7,851,755)     تغير في مخزون منتجات تامة الصنع 

 2,257,528  2,251,306   (12استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات )إيضاح 
 38,411  38,811   ( 13استهالك أصول حق االستخدام )إيضاح 

 530,052  510,348      تكاليف موظفين 
 575,627  533,735       منافع خدمية

 15,512  15,491     إطفاء أصول غير ملموسة
 7,351  132     مخصص مواد خام منتهية الصالحية 

 16,153  267,241         أخرى

         7,589,527  8,464,192 

       مصاريف بيع وتوزيع  08
         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 226,930  195,254      شحن وتخزين
 9,466  11,172   ( 13استهالك أصول حق االستخدام )إيضاح 

 214  183         أخرى

         206,609  236,610 

            
       مصاريف عمومية وإدارية  09
         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 190,362  160,118   (14تكلفة تقنية وابتكار )إيضاح 
 93,859  94,041      تكاليف موظفين 

 60,279  49,486     (14مصاريف خدمات مشتركة )إيضاح 
 22,429  8,609   إطفاء تكاليف تطوير موقع وأصول غير ملموسة 

 13,225  16,010     صيانة وتوريد عمالة
 15,285  4,274    ضرائب

 3,505  10,749    عقود إيجار 
 7,746  7,604   (12استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات )إيضاح 

 6,366  5,523   ( 13استهالك أصول حق االستخدام )إيضاح 
 2,831  3,499     بدالت أعضاء مجلس إدارة 

 40,710  43,857         أخرى

         403,770  456,597 
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      كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( شركة 
         )شركة مساهمة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
          2020ديسمبر  31في 

            
        )مصاريف( إيرادات أخرى، بالصافي  010

         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 (2,018)  ( 34,451)   ( 12شطب ممتلكات ومصانع ومعدات )إيضاح 
 2,282  1,561     أرباح من تحويل عمالت أجنبية، بالصافي 

 176  -       متحصالت تأمين 
 -  3,075      إيرادات من بيع خردة 

 2,887  3,306       إيرادات إيجار 
 -  ( 34,934) ( 16ُمقدَّمة طويلة األجل إلى شركة زميلة )إيضاح  دفعاتتعديل على فروق القيمة العادلة ل 
 11,686  1,987     إيرادات متنوعة أخرى، بالصافي

         (59,456 )  15,013 

            
          تكاليف تمويل 011

         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            

 814,024  375,862    وسلف  تكلفة تمويل مستحقة على قروض
 20,344  20,975   ( 28تكلفة تمويل متعلقة ببرامج منافع ُمحدَّدة )إيضاح 

 23,383  21,506       تكلفة تمويل عقود إيجار 
 2,473  8,634       مصاريف بنكية
 52,931  26,029       إطفاء خصم 

 112,064  -    مبكر لقروض مساندة  د سدا
 20,100  -     مبكر لقروض ألجل  د سدا

         453,006  1,045,319 
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             شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )"كيان السعودية"(
              سعودية()شركة مساهمة 

             إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
              2020ديسمبر  31في 

               
             ممتلكات ومصانع ومعدات  012

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 مصانع   
 ومعدات  

  
 مبان

أثاث وتركيبات   
 وتجهيزات مكتبية

  
 سيارات

 كتاليست   
 )مواد محفزة(

 أعمال إنشائية   
 قيد التنفيذ 

  
2020 

لاير سعودي    
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

سعودي  لاير  
 )باأللوف(

              التكلفة: 
 46,933,469  373,529  448,695  11,001  326,835  2,556,672  43,216,737 2020يناير  1كما في 
 338,183  163,625  2,786  -  3,257  883  167,632 إضافات 

 ( 46,774)  (6,558)  -  -  -  -  (40,216) مشطوبات 
 تحويالت من برنامج الوحدات السكنية ضمن 

 األصول غير المتداولة األخرى     
 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(1,741) 

  
(1,741 ) 

 -  (152,442)  3,193  -  3,657  7,622  137,970 تحويالت

 47,223,137  376,413  454,674  11,001  333,749  2,565,177  43,482,123 2020ديسمبر  31كما في 

               
              االستهالك المتراكم: 

 18,152,856  -  428,372  10,183  301,430  614,731  16,798,140 2020يناير  1كما في 
ل للسنة  2,258,910  -  8,213  73  10,249  78,160  2,162,215 ُمحم 
 ( 12,323)  -  -  -  -  -  (12,323) متعلق بشطب 

 20,399,443  -  436,585  10,256  311,679  692,891  18,948,032 2020ديسمبر  31كما في 

               
              صافي القيم الدفترية:

 26,823,694  376,413  18,089  745  22,070  1,872,286  24,534,091 2020ديسمبر  31في 

               
 مليون لاير سعودي.  376.4تتعلق األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ بصفٍة رئيسٍة بمرافق الدعم والمساندة األخرى بتكلفة إجمالية قدرها 

               

        وقد بلغت تكاليف االقتراض المرسملة خالل السنة ضمن األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ ال شيء لاير سعودي. 
               

ربيع    21سنة اعتباًرا من    30إيجار قابلة للتجديد طويلة األجل بفترة أوليَّة مدتها  إنَّ الممتلكات والمصانع والمعدات ُمقاَمة على قطعة أرض استأجرتها الشركة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب اتفاقية  
 م(.2007أبريل  9هـ )الموافق 1428األول 

               

         (. 26إنَّ ممتلكات الشركة ومصانعها ومعداتها كافة مرهونة مقابل قروض ألجل )إيضاح 
               

ع االستهالك المحمَّل عن عام     مليون لاير سعودي ما بين تكلفة مبيعات ومصاريف عمومية وإدارية، على التوالي.  7.6مليون لاير سعودي و  2251,3بمبلغ  2020ُوز ِ
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             شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )"كيان السعودية"(
              سعودية()شركة مساهمة 

             إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
              2020ديسمبر  31في 

               
             ممتلكات ومصانع ومعدات )تتمة( 012

               
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 مصانع    
 ومعدات 

  
 مبان

وتركيبات  أثاث   
 وتجهيزات مكتبية

  
 سيارات

 كتاليست   
 )مواد محفزة(

أعمال إنشائية قيد   
 التنفيذ 

 اإلجمالي  
2019 

لاير سعودي    
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 ()باأللوف

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

               
              التكلفة: 
 46,619,216  190,851  448,654  11,001  325,177  2,553,746  43,089,787 2019يناير  1كما في 
 331,535  281,775  41  -  1,535  2,866  45,318 إضافات 

 (2,953)  (219)  -  -  -  -  (2,734) مشطوبات 
 (14,329)  -  -  -  -  -  (14,329) ( 13تحويالت إلى أصول حق استخدام )إيضاح 

 -  (98,878)  -  -  123  60  98,695 تحويالت

 46,933,469  373,529  448,695  11,001  326,835  2,556,672  43,216,737 2019ديسمبر  31كما في 

               
              االستهالك المتراكم: 

 15,896,398  -  375,214  10,111  290,725  537,029  14,683,319 2019يناير  1كما في 
ل للسنة  2,265,274  -  53,158  72  10,705  77,702  2,123,637 ُمحم 
 (935)  -  -  -  -  -  (935) متعلق بشطب 

 (7,881)  -  -  -  -  -  (7,881) ( 13تحويالت إلى أصول حق استخدام )إيضاح 

 18,152,856  -  428,372  10,183  301,430  614,731  16,798,140 2019ديسمبر  31كما في 

               
              صافي القيم الدفترية:

 28,780,613  373,529  20,323  818  25,405  1,941,941  26,418,597 2019ديسمبر  31في 
               

 مليون لاير سعودي.  373.5تتعلق األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ بصفٍة رئيسٍة بمرافق الدعم والمساندة األخرى بتكلفة إجمالية قدرها 
               

        وقد بلغت تكاليف االقتراض المرسملة خالل السنة ضمن األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ ال شيء لاير سعودي. 
               

 21سنة اعتباًرا من  30إيجار قابلة للتجديد طويلة األجل بفترة أوليَّة مدتها إنَّ الممتلكات والمصانع والمعدات ُمقاَمة على قطعة أرض استأجرتها الشركة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب اتفاقية 
 م(.2007أبريل   9هـ )الموافق 1428ربيع األول 

               

         (. 26إنَّ ممتلكات الشركة ومصانعها ومعداتها كافة مرهونة مقابل قروض ألجل )إيضاح 
               

ع االستهالك المحمَّل عن عام     مليون لاير سعودي ما بين تكلفة مبيعات ومصاريف عمومية وإدارية، على التوالي.  7.8مليون لاير سعودي و  2257,5بمبلغ  2019ُوز ِ
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             شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )"كيان السعودية"(
             )شركة مساهمة سعودية(

          إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
             2020ديسمبر  31في 

              
             أصول حق استخدام  013

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

  اإلجمالي   خطوط أنابيب   سيارات  سكن  صهريج  أراض   
لاير سعودي    

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
 

              
             التكلفة: 
  465,815  14,329  30,487  178,143  187,339  55,517 2020يناير  1كما في 
  14,350  -  -  14,350  -  - إضافات 

  480,165  14,329  30,487  192,493  187,339  55,517 2020ديسمبر  31كما في 

              
             االستهالك المتراكم: 

  62,124  8,597  7,483  24,454  17,417  4,173 2020يناير  1كما في 
ل للسنة   55,506  716  7,498  26,489  17,464  3,339 ُمحم 

  117,630  9,313  14,981  50,943  34,881  7,512 2020ديسمبر  31كما في 

              
             صافي القيم الدفترية:

  362,535  5,016  15,506  141,550  152,458  48,005 2020ديسمبر  31في 

              
ع االستهالك المحمَّل عن عام  مليون لاير سعودي ما بين تكلفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية،   5.5مليون لاير سعودي و  11.2مليون لاير سعودي و  38,81بمبلغ  2020ُوز ِ

 على التوالي. 
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             شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )"كيان السعودية"(
             )شركة مساهمة سعودية(

            )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
             2020ديسمبر  31في 

              
             أصول حق استخدام )تتمة( 013

              
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

  اإلجمالي   خطوط أنابيب   سيارات  سكن  صهريج  أراض   
لاير سعودي    

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
 

              
             التكلفة: 

عند تطبيق    2019يناير    1أصول حق استخدام معترف بها كما في  
 (16المعيار الدولي للتقرير المالي )

55,517  187,339  169,941  30,487  -  443,284  

عند   2019يناير  1تحويل ممتلكات ومصانع ومعدات كما في 
 ( 12( )إيضاح 16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

-  -  -  -  14,329  14,329  

  8,202  -  -  8,202  -  - إضافات 

  465,815  14,329  30,487  178,143  187,339  55,517 2019ديسمبر  31كما في 

              
             االستهالك المتراكم: 

 2019يناير  1متعلق بتحويل ممتلكات ومصانع ومعدات كما في 
 (12( )إيضاح 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

-  -  -  -  7,881  7,881  

ل للسنة   54,243  716  7,483  24,454  17,417  4,173 ُمحم 

  62,124  8,597  7,483  24,454  17,417  4,173 2019ديسمبر  31كما في 

              
             صافي القيم الدفترية:

  403,691  5,732  23,004  153,689  169,922  51,344 2019ديسمبر  31في 

              
ع االستهالك المحمَّل عن عام  مليون لاير سعودي ما بين تكلفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية   6.37مليون لاير سعودي و  9.47مليون لاير سعودي و  38,41بمبلغ  2019ُوز ِ

 وإدارية، على التوالي. 
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           شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )"كيان السعودية"(
            )شركة مساهمة سعودية(

         )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
            2020ديسمبر  31في 

             
           المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  014

             
المسيطر عليها بشكل مشترك من قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات  تَُمث ُِل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة والموظفين الرئيسيين بالشركة والمنشآت المسيطر عليها أو 

 نفوذًا هاًما عليها. وفيما يلي قائمة بالجهات الرئيسية ذات العالقة بالشركة:
             
          طبيعة العالقة       اسم الجهة ذات العالقة  
         الشركة األم    )"سابك"(الشركة السعودية للصناعات األساسية  
         الشركة األم الرئيسية المالكة    شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( 
         شركة زميلة   شركة البيوتانول السعودية  
         جهات منتسبة  جهات منتسبة للشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 
             

  :2019ديسمبر  31و  2020ديسمبر  31يقدم الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت الرئيسية التي أُجريَت مع جهات ذات عالقة وأرصدة الجهات ذات العالقة كما في 
             

 الرصيد الختامي   مبلغ المعاملة     طبيعة المعاملة    العالقة      الجهة ذات العالقة 

     
 

للسنة المنتهية في   
 2020ديسمبر  31

 31للسنة المنتهية في 
 2019ديسمبر 

 ديسمبر 31
2020 

 ديسمبر 31 
2019 

لاير سعودي        
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

حسابات مدينة تجارية مستحقة من جهة ذات عالقة   أ.
 (20)إيضاح 

           

 2,502,670  2,640,541  9,536,301  8,006,651  مبيعات  الشركة األم  الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( 
             

             
مقدَّمة وحسابات مدينة أخرى مستحقة من جهات   دفعات ب. 

 ( 21ذات عالقة )إيضاح 
           

 97,160  136,384  -  -  ُمقدَّمة دفعات  الشركة األم  الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( 
جهات منتسبة للشركة السعودية للصناعات األساسية   

 )سابك(
 9,211  2,129  -  -  ُمقدَّمة دفعات  جهة منتسبة

          138,513  106,371 
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            شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )"كيان السعودية"(
            )شركة مساهمة سعودية(

         إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
            2020ديسمبر  31في 

             
           المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( 014

             
 الرصيد الختامي   مبلغ المعاملة     طبيعة المعاملة    العالقة      الجهة ذات العالقة 

للسنة المنتهية في       
 2020ديسمبر  31

 31للسنة المنتهية في 
 2019ديسمبر 

 ديسمبر 31
2020 

 ديسمبر 31 
2019 

لاير سعودي        
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

            ( 16ُمقدَّمة إلى شركة زميلة )إيضاح  دفعات  ج. 
 35,135  35,135  -  -  ُمقدَّمة دفعات  شركة زميلة شركة البيوتانول السعودية  

          35,135  35,135 

             
             
           ( 29حسابات دائنة تجارية مستحقة إلى جهات ذات عالقة )إيضاح   د. 
     870,925  919,728  مشتريات وخدمات أخرى  الشركة األم  الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( 
     60,279  49,486  (9مصاريف خدمات مشتركة )إيضاح     
     190,362  160,118  (9)إيضاح  تكلفة تقنية وابتكار     
شراء بوالص تأمين من خالل الشركة      

 األم 
 34,583  31,239     

 145,470  175,619  189,235  -  مصاريف تكلفة تمويل    
             
 السعودية"(شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو   

 (2020يونيو  20)اعتباًرا من 
الشركة األم  
 الرئيسية المالكة 

 -  478,949  -  1,478,559  مشتريات وخدمات أخرى

لة من قِبل شركة زميلة  شركة زميلة شركة البيوتانول السعودية    -  11,978  106,393  117,794  تكاليف ُمحمَّ
وبضائع وخدمات  شراء مخزون   جهات منتسبة أخرى 

 رأسمالية
 76,439  116,961  437  2,252 

          666,983  147,722 
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            شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )"كيان السعودية"(
            )شركة مساهمة سعودية(

            2020ديسمبر  31في 
            

           المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( 014
             

 الرصيد الختامي   مبلغ المعاملة     طبيعة المعاملة    العالقة      الجهة ذات العالقة 

للسنة المنتهية في       
 2020ديسمبر  31

 31للسنة المنتهية في 
 2019ديسمبر 

 ديسمبر 31
2020 

 ديسمبر 31 
2019 

لاير سعودي        
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

            ( 30مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة )إيضاح  هــ. 
 120,059  118,094  120,059  118,094  مشتريات وخدمات أخرى  الشركة األم  الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( 
             
 شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( 

 (2020يونيو  20)اعتباًرا من 
الشركة األم  
 الرئيسية المالكة 

 -  288,896  -  288,896  مشتريات وخدمات أخرى

             
لة من قِبل شركة زميلةتكاليف   شركة زميلة شركة البيوتانول السعودية    21,747  12,093  21,747  12,093  ُمحمَّ

          419,083  141,806 
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       شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )"كيان السعودية"(
           )شركة مساهمة سعودية(

     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
            2020ديسمبر    31في  
              

      المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( 014
              

       شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق  تُجَرى المبيعات إلى والمشتريات من جهات ذات عالقة وفقًا لشروط تعادل تلك السائدة على 

غير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا. وليست هناك ضمانات   2020ديسمبر   31المباشرة. واألرصدة القائمة في السنة المنتهية في 
ل الشركة  2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ُمقَدََّمة أو مستلمة مقابل أي حسابات مدينة أو دائنة مع جهات ذات عالقة. فيما يتعلق با  ، لم تُسج ِ

ريق أي انخفاض في قيمة الحسابات المدينة فيما يتعلق بالمبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة. ويُجَرى هذا التقييم في كل سنة مالية عن ط
 فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة والسوق التي تعمل فيها الجهة ذات العالقة. 

              
       على النحو التالي:  مبيَّنةإن المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة 

( لتقديم خدمات محاسبة وتخزين وموارد  SSOلدى الشركة اتفاقية خدمات مع وحدة تنظيم الخدمات المشتركة التابعة لشركة سابك ) (1)
( وبرنامج نظم وتطبيقات ومنتجات تجهيز البيانات  ERPتخطيط الموارد المؤسسية )بشرية وتقنية معلومات )برنامج نظام حلول 

(SAP  ونقل واتخاذ الترتيبات الالزمة لتسليم المواد المتعلقة بقطع الغيار الخاصة بالشركة وخدمات هندسة ومشتريات والخدمات ))
اقية خدمات لوجستية مع الشركة السعودية للصناعات األساسية المتعلقة بها والخدمات العامة األخرى للشركة. ولدى الشركة أيًضا اتف 

 )"سابك"(.
              
الُمقَدََّمة إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( المبلغ الذي دفعته الشركة وفقًا التفاقية الخدمات المشتركة  دفعات تَُمث ُِل ال  (2)

 لتمويل شراء المواد والخدمات الخاصة بالشركة ِمن الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( وجهاتها المنتسبة.
              
ُل على المصاريف  %2مساهمة الشركة السنوية المقدمة لسابك ألغراض البحث والتقنية ما نسبته تبلغ  (3) من إجمالي المبيعات وتَُحمَّ

 العمومية واإلدارية في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. 
              
عنها فرق القيمة العادلة. ويُتوقَّع سداد هذه الُدفعة المقدمة بالكامل  قَدََّمت الشركة ُدفعة ال تحمل فائدة إلى شركتها الزميلة، والتي نتج  (4)

 . 2032خالل عام 
              
 قامت سابك خالل السنوات السابقة بتحميل تكاليف تمويل ورسوم ضمان ورسوم التزامات على الشركة فيما يتعلق بالقروض المساندة.  (5)
              
ُل المبيعات حسب  تُباع معظم  (6) ق"( بموجب اتفاقيات تسويق وشراء إنتاج. وعند تسليم المنتج، تُسجَّ ِ منتجات الشركة إلى سابك )"المسو 

صافي السعر المبدئي الذي يُعدَّل الحقًا، على أساس شهري، إلى أسعار البيع الفعلية التي حصلت عليها سابك من عمالءها، بعد حسم  
 بيع وأتعاب التسويق بغرض تغطية كافة مصاريف التسويق األخرى.تكاليف الشحن والتوزيع وال

              
لدى الشركة اتفاقية تخصيص غاز، والتي يتعين على الشركة بموجبها شراء كمية محددة مسبقًا من الغاز من أرامكو السعودية على   (7)

 أساس سنوي. 
              

   المذكورة أعاله وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل إدارة الشركة.تُعتمد أسعار المعامالت  
              

           مكافأة اإلدارة الرئيسة
إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين.  فيما يلي تفاصيل مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين عن السنتين المنتهيتين   والمحفزات  تقدم الشركة بعض المكافآت 

 :2019و  2020ديسمبر  31في 
              
           2020  2019 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
              

 7,341  6,579        قصيرة األجل منافع موظفين 
 2,363  2,929       التزام منافع ُمحدَّدة للموظفين 

           9,508  9,704 

  



36 

            شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
               )شركة مساهمة سعودية(

         إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
               2020ديسمبر  31في 

                
               أصول غير ملموسة 015

        
 تراخيص

تطوير تقنية  
 معلومات 

 قيد
 التطوير  

 اإلجمالي 
2020 

 اإلجمالي  
2019 

لاير سعودي         
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

               التكلفة: 
 366,673  364,964  32,736  21,868  310,360      في بداية السنة

 -  15,261  15,261  -  -      إضافات 
 (1,709)  -  -  -  -      مشطوبات 
 -  -  (24,604)  24,729  (125)      تحويالت

 364,964  380,225  23,393  46,597  310,235      في نهاية السنة 

                
               اإلطفاء: 

 102,877  122,035  -  3,626  118,409      في بداية السنة
ل للسنة  19,158  22,634  -  7,143  15,491      ُمحم 

 122,035  144,669  -  10,769  133,900      في نهاية السنة 

                
               صافي القيمة الدفترية:

 242,929  235,556  23,393  35,828  176,335      ديسمبر 31في 
                

     
     سنوات، على التوالي.   5إلى    3عاًما و    11يبلغ متوسط العمر المتبقي للتراخيص وتطوير تقنية المعلومات  

                
            ُمقدَّمة  دفعاتاستثمار في شركة زميلة و  016

                
لة بالمملكة العربية  %33.33يَُمث ُِل هذا البند حصة ملكية بنسبة  في شركة البيوتانول السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسجَّ

لة برأس مال قدره  سعودي، واستثمرت  مليون لاير 486السعودية التي تُزاِوُل إنتاج البيوتانول وإيزو البيوتانول. وشركة البيوتانول السعودية ُمسجَّ
، 2014مليون لاير سعودي عن حصة ملكيتها. وبدأ إنشاء المرافق التجارية لشركة البيوتانول السعودية في بداية عام  162الشركة مبلغًا بقيمة 
 .2016. وقد بدأ اإلنتاج التجاري خالل عام 2015واستُكملت خالل عام 

                
         كانت الحركة في االستثمار في شركة البيوتانول السعودية على النحو التالي: 

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 285,867  304,201         يناير  1رصيد االستثمار في شركة زميلة في 
 18,334  15,066            أرباح السنةحصة في 

 304,201  319,267         ديسمبر 31رصيد االستثمار في شركة زميلة في 
                

 65,629  30,695      ( 10فروق القيمة العادلة لقرض ال يحمل فائدة ُمقَدَّم إلى الشركة الزميلة )إيضاح 
 35,135  35,135    ( 14ُمقدَّمة إلى الشركة الزميلة )إيضاح  دفعات جزء غير متداول من 

             385,097  404,965 
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            شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
               )شركة مساهمة سعودية(

         إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
               2020ديسمبر  31في 

                
            )تتمة( ُمقدَّمة دفعاتاستثمار في شركة زميلة و  016

                
         قائمة المركز المالي المختصَرة لشركة البيوتانول السعودية: 

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 221,576  225,461            األصول المتداولة
 1,453,872  1,391,409            أصول غير متداولة 
 (156,526)  (176,909)            االلتزامات المتداولة
 (659,369)  (529,417)            التزامات غير متداولة 

 859,553  910,544        حقوق الملكية 

   % 33.33 -حصة الشركة في حقوق الملكية )بعد تحميل الزكاة وضريبة الدخل على كل شريك( 
(2019 :33.33% ) 

  
319,267 

  
304,201 

                

                
            قائمة الدخل الُمختصَرة لشركة البيوتانول السعودية: 

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 380,394  377,899            إيرادات 
 (282,832)  (287,663)            تكلفة مبيعات 
 (15,333)  ( 14,643)            عمومية وإداريةمصاريف 
 (23,660)  ( 20,869)            تكلفة تمويل

 344  (461)            )مصاريف( إيرادات أخرى

 58,913  54,263      الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل 

                
 19,638  18,088    (%33.33: 2019) % 33.33 -الدخل حصة الشركة في الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة 

 (1,304)  ( 3,022)            حصة في الزكاة 

 18,334  15,066            حصة الشركة في صافي الدخل 

                
              أصول غير متداولة أخرى  017

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 113,868  102,122            قروض وسُلف موظفين 
 -  5,862        تكاليف تطوير موقع برنامج تملك الوحدات السكنية

             107,984  113,868 
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            شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
               )شركة مساهمة سعودية(

         إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
               2020ديسمبر  31في 

                
            أصول والتزامات مالية  018

                
              أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة   18.1

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 912,723  564,726            نقد وما في حكمه
 420,000  615,000            استثمارات قصيرة األجل 

 2,510,206  2,643,059            مدينون تجاريون
 106,371  138,513    ُمقدَّمة وحسابات مدينة أخرى مستحقة من جهات ذات عالقة دفعات

 35,135  35,135      ُمقدَّمة إلى شركة زميلة دفعات جزء غير متداول من 
 16,413  89,643            ضريبة قيمة مضافة مستحقة القبض

 2,870  634            أصول مالية أخرى

             4,086,710  4,003,718 

              التزامات مالية مدرجة بالتكلفة الُمْطفَأَة   18.2
             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 17,966,216  16,495,520            قروض ألجل
 379,771  354,252            التزام عقد إيجار 
 8,478  7,771            فيما بين الشركة -التزام إيجار 

 463,948  704,922            دائنون تجاريون 
 113,024  88,528            التزامات مالية أخرى

             17,650,993  18,931,437 

                
               مخزون  019

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 793,561  764,796            قِطع غيار 
 (316,993)  (316,993)      ناقًصا: مخصص مخزون بطيء الحركة ومخزون قِطع غيار متقادمة وخاملة

             447,803  476,568 
                

 106,041  112,758            مواد خام، بالصافي 
 56,802  73,825            بضاعة بالطريق

 676,206  646,589            بضاعة تامة الصنع، بالصافي 

             1,280,975  1,315,617 

                
مليون  5.1: 2019سعودي كعكس قيد مخصص مخزون ُمدَرج بصافي القيمة القابلة للتحقق )مليون لاير  20.3بمبلغ  2020اُْعتُِرَف خالل عام 

 لاير سعودي(. وقد اُْعتُِرَف بهذا المبلغ ضمن تكلفة المبيعات. 
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            شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
               )شركة مساهمة سعودية(

         إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
               2020ديسمبر  31في 

                
               مخزون )تتمة( 019

                
 كانت الحركة في مخصص المخزون البطيء الحركة ومخزون قِطع الغيار المتقادمة والخاملة على النحو التالي: 

 
             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 316,993  316,993            يناير  1الرصيد في 

 316,993  316,993            ديسمبر  31الرصيد في 
                

                
               مدينون تجاريون 020

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 13,280  8,063         حسابات مدينة تجارية مستحقة من جهات أخرى
 2,502,670  2,640,541      (14حسابات مدينة تجارية مستحقة من جهة ذات عالقة )إيضاح 

             2,648,604  2,515,950 
 (5,744)  ( 5,545)      ناقًصا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

             2,643,059  2,510,206 
                

                
الجهات ذات العالقة وأرصدتها ضمن اإليضاح  يوًما. وقد أُْفِصَح عن الشروط واألحكام األخرى المتعلقة بالمعامالت مع    90إلى    30تبلغ فترة االئتمان  

 ( من هذه القوائم المالية. 14)
                

         كانت الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على النحو التالي: 
             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 5,687  5,744            يناير  1الرصيد في 
 57  -            المحمل خالل السنة
 -  (199)            ُمستخَدم خالل السنة

 5,744  5,545            ديسمبر  31الرصيد في 

                
                

            التجارية: فيما يلي تحليل ألعمار الحسابات المدينة  
غير متأخرة     اإلجمالي     

السداد وال  
منخفضة 

 القيمة

  30أقل من 
 يوًما

31-60  
 يوًما

  90أكثر من   يوًما  61-90 
 يوًما

لاير سعودي      
 )باأللوف(

لاير سعودي    
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

                

 6,794  29  354  331  2,641,096   2,648,604   2020ديسمبر  31
                

       2505566  2835  1943  79   
 5,527  79  1,943  2,835  2,505,566   2,515,950   2019ديسمبر  31
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            شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
               )شركة مساهمة سعودية(

            إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
               2020ديسمبر  31في 

                
              مدينون تجاريون )تتمة( 020

                
         فيما يلي تحليل ألعمار الحسابات المدينة التجارية المستحقة من جهات أخرى:

                
               : 2020ديسمبر  31

     
 
 

 اإلجمالي 

غير متأخرة    
السداد وال  
منخفضة 

 القيمة

 
 
  30أقل من 
 يوًما

 
 

31-60  
 يوًما

  
 

61-90   
 يوًما

  
 

  90أكثر من 
 يوًما

لاير سعودي      
 )باأللوف(

لاير سعودي    
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

                
 %100  %23.85  %0.78  %0.09  %0.03      معدل الخسارة االئتمانية المتوقعة

                
 6,794  29  354  331  555   8,063  القيم الدفترية المعرضة لمخاطر العجز عن السداد 
 (1,249)  (29)  (354)  (331)  (555)   ( 2,518)  ناقًصا: حسابات مدينة متوقعة قابلة لالسترداد 

 صافي القيم الدفترية المعرضة لمخاطر العجز 
 عن السداد    

  
5,545 

   
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
5,545 

 5,545  -  -  -  -   5,545   الخسارة االئتمانية المتوقعة

                
               :2019ديسمبر  31
     

 
 اإلجمالي 

غير متأخرة   
السداد وال  
 منخفضة القيمة

 
 30أقل من 
 يوًما

 
31-60 

 يوًما

  
61-90  

 يوًما

 أكثر  
  90من 

 يوًما

سعودي  لاير     
 )باأللوف(

لاير سعودي    
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

                
 %100  %8.86  %10.63  %1.02  %0.41      معدل الخسارة االئتمانية المتوقعة

                
 5,527  79  1,943  2,835  2,896   13,280  الدفترية المعرضة لمخاطر العجز عن السداد القيم  

 -  -  (76)  (2,835)  -   (2,911)  ناقًصا: حسابات مدينة متوقعة قابلة لالسترداد 

    10,369   2,896  -  1,867  79  5,527 
 5,527  7  198  -  12   5,744   الخسارة االئتمانية المتوقعة 

                
يوًما، حيث تُعتبر الحسابات المدينة التجارية متأخرة السداد   90- 30وال تحمل الحسابات المدينة التجارية أي فائدة، وتبلغ فترة االئتمان لدى الشركة 

 على الخبرة السابقة، فإن الحسابات المدينة التجارية غير المنخفضة القيمة غير مكفولة بضمانات ومن الُمتََوقَّع تحصيلها بالكامل.بعد هذه المدة. بناًء 
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            شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
               )شركة مساهمة سعودية(

            القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 
               2020ديسمبر  31في 

                
              أصول متداولة أخرى  021

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 106,371  138,513      ( 14مقدَّمة وحسابات مدينة أخرى مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح  دفعات
 16,413  89,643           ضريبة قيمة مضافة مستحقة القبض، بالصافي 

 7,069  4,149             أخرى

             232,305  129,853 

                
              األجلاستثمارات قصيرة  022

                
تُْعَرُض ِضْمن تَُمث ُِل االستثمارات القصيرة األجل ودائع مرابحة للسلع ذات تواريخ استحقاق تزيد على ثالثة أشهر وتقل عن سنة من تاريخ اقتنائها و

 .%0.5باللاير السعودي والدوالر األمريكي، وتحمل فائدة بنسبة األصول المتداولة. وهذه الودائع محتفظ بها لدى بنوك تجارية محلية وأجنبية 
                

         ويقدم الجدول أدناه تفاصيل المبالغ الُموَدعة بالعملة التالية: 
                
             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 420,000  615,000         دوالر أمريكي 

             615,000  420,000 

                
              نقد وما في حكمه  023

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 432,723  354,226            نقد لدى البنوك 
 480,000  210,500            ودائع ألجل

             564,726  912,723 

                
ئدة حسب أُودَعت الودائع ألجل لفترات متفاوتة تتراوح ما بين يوم واحد إلى ثالثة أشهر حسب احتياجات الشركة من النقدية الفورية، وهي تحقق فا

 الودائع القصيرة األجل ذات الصلة. معدالت  
                

     ويقدم الجدول أدناه تفاصيل مبالغ النقد وما في حكمه الُموَدعة بعمالت مختلفة:
             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 491,832  9,454            لاير سعودي
 420,891  555,272            دوالر أمريكي 

             564,726  912,723 

               رأس المال  024
                

ح به والُمصَدر والمدفوع  مليون سهم( بقيمة  1,500: 2019مليون سهم ) 1.500مليون لاير سعودي، مقسَّم إلى  15.000يبلغ رأس المال الُمصرَّ
 لاير سعودي للسهم الواحد.  10



42 

            شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
               )شركة مساهمة سعودية(

            إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
               2020ديسمبر  31في 

                
              أخرى من حقوق الملكية عناصر  025

                
مليون لاير سعودي فائض مساهمة لفروق القيمة العادلة المتعلقة بالقروض المساندة المقدمة  620.87تَُمث ُِل العناصر األخرى من حقوق الملكية بقيمة 

 (. 14)إيضاح  2019من مساهم في السنوات السابقة والمسددة بالكامل خالل عام 
                

               قروض ألجل  026
                
 نسبة الفائدة الفعلية        

  )%( 
 تاريخ االستحقاق   

 السداد النهائي /
 2020  2019 

لاير سعودي              
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف( 

                
أسعار الفائدة للتعامل بين بنوك      ( 26.1االستثمارات العامة )إيضاح صندوق 

 0.50لندن )اليبور( + 
 1,297,125  998,483  2022ديسمبر  31 

                
أسعار الفائدة السائدة بين البنوك      ( 26.2اتفاقية تسهيل إسالمي )إيضاح 

 0.75في لندن )"اليبور"( + 
 1,991,263  1,548,175  2022ديسمبر  31 

               
تسهيل تجاري من عدة بنوك تجارية  

 ( 26.3)إيضاح 
أسعار الفائدة السائدة بين البنوك      

 0.75في لندن )"اليبور"( + 
 1,402,981  1,090,762  2022ديسمبر  31 

                
أسعار الفائدة السائدة بين البنوك      ( 26.4التصدير )إيضاح  وكالة ائتمانات

 0.14في لندن )"اليبور"( + 
 0.25إلى 

 1,884,590  1,527,831  2022ديسمبر  31

                
              صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 418,120  345,598  2025فبراير  13  تكلفة متابعة      ( 26.6)إيضاح 
                

 26.5قروض مرابحة طويلة األجل )إيضاح 
 ( 26.7وإيضاح 

سعر العمولة للتعامل بين     
البنوك السعودية )"سايبور"(  
وسعر الفائدة السائد بين البنوك 

 0.75في لندن )"اليبور"( + 
 1.3إلى 

 10,972,137  10,984,671  2027إلى  2023

 17,966,216  16,495,520            اإلجمالي
                

                

 1,496,725  1,700,891            إجمالي المتداول 
                

 16,469,491  14,794,629            إجمالي غير المتداول 
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       السعودية( شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان 
              )شركة مساهمة سعودية(

     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
               2020ديسمبر  31في 

                
              قروض ألجل )تتمة( 026

                
     السنة على النحو التالي: كانت الحركة في الرسوم المدفوعة مقدًما غير المطفأة خالل  

                
             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 84,896  106,921           في بداية السنة
 67,500  -            إضافة خالل السنة 
 (45,475)  ( 26,029)           المطفأ خالل السنة 

 106,921  80,892            في نهاية السنة 

                
(. ووفقًا التفاقية القروض، تحتفظ سابك بملكية نسبتها  14إن القروض المذكورة أعاله مكفولة إما برهن على األصول أو اعتماد مستندي )إيضاح 

 القروض. في الشركة خالل فترة سداد هذه  35%
                

              صندوق االستثمارات العامة  26.1
                

مليون لاير  4,001.2مليون دوالر أمريكي ) 1,067تنصُّ اتفاقية القرض الُمبَرمة مع صندوق االستثمارات العامة على تقديم تسهيل قرض بقيمة 
المرافق اإلنتاجية للشركة. وتحمل القروض تكاليف تمويل حسب أسعار الفائدة للتعامل بين بنوك لندن سعودي( بغرض التمويل جزئيا إنشاء 

. والقرض مسجل 2011)"اليبور"( وهامش ربح متفق عليه. ويستحق القرض السداد على أربعة وعشرين قسطا نصف سنوي ابتداًء من يونيو 
 بالدوالر األمريكي. 

                
             اتفاقية تسهيل إسالمي  26.2

مليون لاير سعودي( وفقًا للبنوك   3.863.7مليون دوالر أمريكي ) 1.030.1اتفاقية تسهيل إسالمي بقيمة  2008أبرمت الشركة خالل عام 
المشتركة. ووفقًا لشروط التسهيل، فإنَّه عند  التجارية التي ستشارك في شراء جزء من مرافق اإلنتاج الخاصة بالشركة على أساس هيكل الملكية 

ر األصول ذات الملكية المشتركة إلى الشركة نظير إيجار سنوي متفق عليه. وقد   استكمال مرحلة اإلنشاءات وبعض اإلجراءات األخرى، ستُؤجَّ
لمملكة العربية السعودية المتالك  جرى تأسيس شركة ذات غرض خاص )وهي شركة كيان السعودية إلجارة األصول المحدودة( )"الوصي"( با

اإلسالمية حصة مقدمي التمويالت اإلسالمية في األصول ذات الملكية المشتركة بالنيابة عنهم. وبموجب اتفاقية التأجير اآلجل واتفاقيات التسهيالت  
، استوفت  2014إلسالمي. وخالل عام األخرى، ستشتري الشركة األصول ذات الملكية المشتركة من الوصي عند سداد قرض اتفاقية التسهيل ا

 الشركة متطلبات االستكمال حسبما تقتضيه شروط التسهيل وبدأت الشركة في إجراء الترتيبات الالزمة لتحويل صك ملكية األصول ذات الملكية
ل ا2020ديسمبر  31المشتركة، وهي حاليًا بصدد استكمال اإلجراءات التعاقدية. وعليه، وكما في  لتزام القرض حتى اآلن إلى التزام  ، لم يُحوَّ

 بموجب عقد إيجار مقابل مبلغ يعادل مبلغ األصول المستأجرة. 
                

. والقرض مسجل بالدوالر 2022وسيُجَرى سداد هذا التسهيل على أقساط نصف سنوية على مدى فترة مدتها اثني عشر سنة تنتهي في ديسمبر 
 األمريكي.

                
              تسهيل تجاري  26.3

مليون لاير سعودي( من عدة بنوك تجارية. وتمتد إجمالي  2.722.3مليون دوالر أمريكي ) 725.9حصلت الشركة على تسهيالت قروض بقيمة 
. وتحمل هذه القروض  2022حتى عام  2011تواريخ استحقاق هذه القروض، بناًء على جداول السداد الخاصة بها، على مدار السنوات من عام 

تكاليف تمويل حسب أسعار الفائدة للتعامل بين بنوك لندن )"اليبور"( وهامش ربح متفق عليه. ويستحق سداد هذه القروض على أربعة وعشرين 
لة بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي.   قسًطا نصف سنوي غير متساو. وهذه القروض ُمسجَّ

                
              وكالة ائتمانات التصدير 26.4

مليون لاير سعودي(. وتمتد   7.267.7مليون دوالر أمريكي ) 1.938.1أبرمت الشركة أربع اتفاقيات تسهيل دعم وكاالت ائتمان صادرات بقيمة 
. وتحمل هذه  2022حتى عام  2011عام إجمالي تواريخ استحقاق هذه القروض، بناًء على جداول السداد الخاصة بها، على مدار السنوات من 

ين القروض تكاليف تمويل حسب أسعار الفائدة للتعامل بين بنوك لندن )"اليبور"( وهامش ربح متفق عليه. ويستحق سداد القروض على أربعة وعشر 
لة بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي.   قسًطا نصف سنوي غير متساو. وهذه القروض ُمسجَّ
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         شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
              )شركة مساهمة سعودية(

     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
               2020ديسمبر  31في 

                
              قروض ألجل )تتمة( 026

                
            رأسمال عامل إسالمي تسهيل  26.5

مة أبرمت الشركة اتفاقية رأس مال عامل إسالمية بغرض تمويل متطلبات رأسمالها العامل ووقعت اتفاقية تسهيل ائتماني للحصول على تسهيل بقي
عشر سنة اعتباًرا من تاريخ توقيع مليون لاير سعودي( مع بنك تجاري محلي. وتبلغ مدة القرض خمسة    2.414.4مليون دوالر أمريكي )  643.8

 . 2023مايو  28االتفاقية.  وسيُسدَّد القرض بالكامل بتاريخ 
                

            صندوق التنمية الصناعية السعودي  26.6
سعودي بغرض تمويل إنشاء مرافق مليون لاير  479تنصُّ اتفاقيات القروض الُمبَرمة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي على قروض بقيمة 

ل صندوق التنمية الصناعية السعودي رسوًما مدفوعة مقدًما ورسوًما إدارية سنوية بموجب اتفاقيات القر  وض.  اإلنتاج الخاصة بالشركة. ويُحم ِ
 .2019قسًطا نصف سنوي غير متساو ابتداًء من أكتوبر  12ويستحق سداد القروض على 

                
 وتقتضي تعهدات تسهيالت القروض المبرمة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي أن تحافظ الشركة على مستوى معين من الظروف المالية. 

                
              قروض مرابحة طويلة األجل  26.7

مليار لاير  7.5مليار لاير سعودي ) 2اتفاقية قرض تمويل مرابحة طويل األجل مع بنك تجاري محلي بقيمة  2019أبرمت الشركة خالل عام 
سعودي( لسداد جزء من قروض الشركة المساندة وتمويل متطلبات رأس المال العامل.وتحمل القروض تكاليف تمويل حسب أسعار الفائدة للتعامل 

. باإلضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة 2026يونيو  30لندن )"اليبور"( زائًدا هامش ربح متفق عليه. ويستحق هذا القرض السداد بتاريخ بين بنوك 
مليار لاير سعودي لسداد جزء من قروض الشركة المساندة.   1.5أيًضا اتفاقية قرض تمويل مرابحة طويل األجل مع بنك تجاري محلي بقيمة 

كاليف تمويل حسب سعر العمولة للتعامل بين البنوك السعودية )"سايبور"( زائًدا هامش ربح متفق عليه. ويستحق هذا القرض  وتحمل القروض ت
 .2027ديسمبر  30السداد بتاريخ 

                
       فيما يلي جدول السداد اإلجمالي للقروض ألجل:  26.8

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

2020             -  1,496,725 
2021             1,700,891  1,688,108 
2022             3,615,886  3,626,339 
2023             3,755,512  3,757,327 
2024             1,344,975  1,346,797 
2025             1,308,908  1,269,829 
 4,781,091  4,769,348            بعد ذلك 

             16,495,520  17,966,216 
                

                
              التزام إيجار  027

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 345,161  318,341            غير متداولة 
 43,088  43,682             متداولة

             362,023  388,249 
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         شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
              )شركة مساهمة سعودية(

     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
               2020ديسمبر  31في 

                

            التزام إيجار )تتمة( 027
                

               تحليل تاريخ االستحقاق
                

               جهة أخرى
             2020 

الحد األدنى              
 للدفعات 

القيمة الحالية  
 للدفعات 

لاير سعودي               
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

                

 42,828  62,574            أقل من سنة واحدة 
 176,495  232,430    أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات 

 134,929  158,187            أكثر من خمس سنوات 

             453,191  354,252 
                

   453,191    إجمالي الحد األدنى من دفعات اإليجار 
   98,939         ناقًصا: المبالغ التي تمثل تكاليف التمويل 

 354,252  354,252         القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار 
                

                

               الجهة ذات عالقة
             2020 

الحد األدنى              
 للدفعات 

القيمة الحالية  
 للدفعات 

لاير سعودي               
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

                

 854  1,438            أقل من سنة واحدة 
 4,186  5,753  سنة واحدة حتى خمس سنوات أكثر من 

 2,731  2,877            أكثر من خمس سنوات 

             10,068  7,771 
                

   10,068    إجمالي الحد األدنى من دفعات اإليجار 
   2,297         ناقًصا: المبالغ التي تمثل تكاليف التمويل 

 7,771  7,771         للحد األدنى من دفعات اإليجار القيمة الحالية 
                

                

               جهة أخرى
             2019 

الحد األدنى               
 للدفعات 

القيمة الحالية 
 للدفعات 

لاير سعودي               
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

                

 42,300  63,347            أقل من سنة واحدة 
 173,474  239,272    أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات 

 163,997  197,060            أكثر من خمس سنوات 

             499,679  379,771 
                

                

   499,679    إجمالي الحد األدنى من دفعات اإليجار 
   119,908         ناقًصا: المبالغ التي تمثل تكاليف التمويل 

 379,771  379,771         القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار 
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         شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
              )شركة مساهمة سعودية(

     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
               2020ديسمبر  31في 

                

            التزام إيجار )تتمة( 027
                

               تحليل تاريخ االستحقاق
                

               الجهة ذات عالقة
             2019 

الحد األدنى               
 للدفعات 

القيمة الحالية 
 للدفعات 

لاير سعودي               
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

                
 788  1,438            أقل من سنة واحدة 

 3,865  5,753    أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات 
 3,825  4,315            أكثر من خمس سنوات 

             11,506  8,478 

                
   11,506      إجمالي الحد األدنى من دفعات اإليجار 
   3,028         ناقًصا: المبالغ التي تمثل تكاليف التمويل 

 8,478  8,478    القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار 

                
              موظفين منافع  028

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 649,295  884,526         التزام منافع ُمحدَّدة للموظفين 
 24,233  28,886           منافع موظفين أخرى

             913,412  673,528 

                
 2020ديسمبر  31(، فقد نفذت اإلدارة إجراًء لتقييم القيمة الحالية اللتزاماتها من المنافع الُمحدَّدة كما في 19وفقًا ألحكام معيار المحاسبة الدولي )

ة ذات الصلة. فيما يلي  المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلية واالتفاقيات التعاقدي 2019ديسمبر  31و 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة لحساب التزام المنافع الُمحدَّدة غير الممولة نقًدا: 

             2020  2019 
                

 %3.10  % 2.30            معدل الخصم 
              المعدل المتوقع لزيادات الرواتب 

 %4.50  % 4.50            تنفيذيون 
 %6.00  % 6.00            غير تنفيذيين 
                

 ديسمبر باستخدام االفتراضات االكتوارية المبينة أعاله.  31احتُِسبَت القيم الحالية اللتزامات المنافع الُمحدَّدة في 
                
             2020  2019 
سعودي  لاير              

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 540,577  725,254         القيمة الحالية اللتزام منافع ُمحدَّدة 
 108,718  159,272    خسارة إعادة قياس من التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين

 649,295  884,526           ديسمبر   31الرصيد كما في 
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         شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
              )شركة مساهمة سعودية(

     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
               2020ديسمبر  31في 

                
              )تتمة( منافع موظفين 028

               
لة على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر: فيما   يلي تحليٌل بصافي تكاليف المنافع الُمحمَّ

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 54,518  70,273            تكلفة خدمة حالية 
 20,344  20,975    ( 11تكلفة تمويل )إيضاح 

 74,862  91,248    صافي مصروف المنافع 

                
     يَُمث ُِل الجدول التالي الحركة في التزام المنافع الُمحدَّدة: 

                
             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 485,793  649,295      التزام منافع ُمحدَّدة في بداية السنة 
 74,862  91,248    ُمحمَّل على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر 

 108,718  159,272    خسارة إعادة قياس من التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين
 (13,493)  ( 16,290)           مدفوع خالل السنة

 (6,585)  1,001          تحويالت / تعديالت خالل السنة

 649,295  884,526    التزام منافع ُمحدَّدة في نهاية السنة

                
     ديسمبر:  31يَُمث ُِل الجدول التالي مكونات التزام المنافع الُمحدَّدة كما في 

                
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في       

برنامج منافع نهاية           
 خدمة

مكافآت الخدمة  
 المستمرة

منافع طبية بعد  
 التقاعد 

 اإلجمالي 

لاير سعودي           
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

                
 649,295  50,204  4,778  594,313       يناير  1في 

ل ُمْعتََرف به في قائمة الدخل للسنة:           ُمحم 
 70,273  4,507  572  65,194      في قائمة الدخل -
 20,975  1,505  144  19,326       تكلفة تمويل -

         تغيرات أكتوارية ناشئة عن: 
 80,182  31,020  605  48,557    افتراضات ديموغرافية

 78,061  (5,368)  348  83,081     افتراضات مالية 
 1,029  (255)  29  1,255  افتراضات قائمة على الخبرة

 ( 16,290)  (1,944)  (248)  (14,098)    مدفوع خالل السنة
 1,001  (262)  (28)  1,291  تعديالت / تحويالت خالل السنة

 884,526  79,407  6,200  798,919  ديسمبر 31كما في 

 

  



48 

       شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
           )شركة مساهمة سعودية(

     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
             2020ديسمبر  31في 

                
         منافع موظفين )تتمة( 028

                
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في       

برنامج منافع نهاية           
 خدمة

مكافآت الخدمة  
 المستمرة

منافع طبية بعد  
 التقاعد 

 اإلجمالي 

لاير سعودي           
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

              
 485,793  38,537  4,649  442,607       يناير  1في 

ل ُمْعتََرف به في قائمة الدخل للسنة:           ُمحم 
              
 54,518  3,505  510  50,503      في قائمة الدخل -
 20,344  1,636  183  18,525       تكلفة تمويل -

          تغيرات أكتوارية ناشئة عن: 
 95,854  187  -  95,667     ديموغرافيةافتراضات  

 14,779  9,909  442  4,428      افتراضات مالية 
 (1,915)  (1,194)  (721)  -  افتراضات قائمة على الخبرة

 (13,493)  (1,895)  (253)  (11,345)     مدفوع خالل السنة
 (6,585)  (481)  (32)  (6,072)  تعديالت / تحويالت خالل السنة

 649,295  50,204  4,778  594,313  ديسمبر  31كما في 
                

                
              تحليل الحساسية

فتراضات يوضح الجدول أدناه التأثير التقريبي على التزام المنافع الُمحدَّدة إذا كان على الشركة تغيير افتراض رئيسي واحد مع اإلبقاء على اال
ددة في ظل ظروف السوق    االكتوارية األخرى دون تغيير. ويهدف تحليل الحساسية إلى توضيح حالة عدم اليقين المالزمة لتقييم التزام المنافع المحَّ

على  في تاريخ القياس. وال يمكن استقراء نتائجها بسبب اآلثار غير الخطية التي قد تترتب على التغيرات في االفتراضات االكتوارية الرئيسية
 َرف بها في قائمة المركز المالي. إجمالي التزام المنافع الُمحدَّدة. تنطبق الحساسيات فقط على التزام المنافع الُمحدَّدة وليس على صافي المبالغ الُمْعتَ 

                
         فيما يلي األرصدة المستندة على تحليل الحساسية:

 2020ديسمبر  31           

برنامج منافع نهاية             
 خدمة

مكافآت الخدمة  
 المستمرة

منافع طبية بعد  
 التقاعد 

لاير سعودي             
 )باأللوف(

سعودي  لاير  
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

               الزيادة 
 75,628  6,074  751,971    نقطة أساس( 25معدل الخصم )+

 79,405  6,202  814,438  نقطة أساس(  25الراتب )+
 83,497  6,202  782,997  نقطة أساس(  25معدل التضخم )تكلفة الرعاية الصحية( )+

                
               النقص

 83,417  6,335  815,641  نقطة أساس(  25-معدل الخصم )
 79,405  6,202  752,922  نقطة أساس(  25-الراتب )

 75,537  6,202  782,997  نقطة أساس(  25-معدل التضخم )تكلفة الرعاية الصحية( )
                

         سنوات(متوسط المدة المرجحة )على مدى 
 19.49  8.34  16.17  نقطة أساس( 25معدل الخصم )+
 19.72  8.49  16.34    نقطة أساس(  25-معدل الخصم )
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       شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
           )شركة مساهمة سعودية(

     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
             2020ديسمبر  31في 

                
         منافع موظفين )تتمة( 028

                
 2019ديسمبر  31           

برنامج منافع نهاية             
 خدمة

مكافآت الخدمة  
 المستمرة

منافع طبية بعد  
 التقاعد 

لاير سعودي             
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

               الزيادة 
 48,338  4,689  563,251  نقطة أساس( 25معدل الخصم )+

 50,202  4,780  603,847  نقطة أساس(  25الراتب )+
 52,250  4,780  583,390  نقطة أساس(  25معدل التضخم )تكلفة الرعاية الصحية( )+

                
               النقص

 52,171  4,873  604,479  نقطة أساس(  25-معدل الخصم )
 50,202  4,780  563,738  نقطة أساس(  25-الراتب )

 48,255  4,780  583,390  نقطة أساس(  25-معدل التضخم )تكلفة الرعاية الصحية( )
                

         متوسط المدة المرجحة )على مدى سنوات(
 14.80  7.60  13.80  نقطة أساس( 25معدل الخصم )+
 15.70  7.90  14.50  نقطة أساس(  25-معدل الخصم )

                
     إجمالي مدفوعات المنافع المتوقعة:

                
 أقل  2020ديسمبر  31

 من سنة
 بين 

 سنة 1-2 
 بين 

 سنوات  2-5 
الخمس سنوات   

 القادمة 
  

 اإلجمالي 
لاير سعودي         

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 224,034  152,945  48,359  12,085  10,645    منافع نهاية خدمة 
 6,547  3,594  2,346  400  207  مكافأة خدمة مستمرة
 11,037  3,562  1,790  2,861  2,824 منافع طبية بعد التقاعد 

       13,676  15,346  52,495  160,101  241,618 
                

                
 أقل     2019ديسمبر  31

 من سنة
 بين 

 سنة 1-2 
 بين 

 سنوات  2-5 
الخمس سنوات   

 القادمة 
  

 اإلجمالي 
لاير سعودي         

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 254,415  168,268  60,149  14,413  11,585    منافع نهاية خدمة 
 6,037  3,240  2,329  212  256   مكافأة خدمة مستمرة
 14,970  2,604  5,429  3,639  3,298  منافع طبية بعد التقاعد 

       15,139  18,264  67,907  174,112  275,422 
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       شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
           )شركة مساهمة سعودية(

     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
          2020ديسمبر  31في 

                
           حسابات دائنة تجارية 029

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 316,226  37,939      حسابات دائنة تجارية مستحقة إلى جهات أخرى
 147,722  666,983  ( 14حسابات دائنة تجارية مستحقة إلى جهات ذات عالقة )إيضاح 

             704,922  463,948 
                

         شروط وأحكام االلتزامات المالية المذكورة أعاله: 
                

     يوًما.  60-30ال تحمل الحسابات الدائنة التجارية فائدة، وتُسدَّد عادة خالل فترة تتراوح من 
                

       (.14فيما يتعلق بالشروط واألحكام مع الجهات ذات العالقة، راجع إيضاح )
                

       مبالغ مستحقة الدفع والتزامات متداولة أخرى  030
             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 141,806  419,083  ( 14جهة ذات عالقة )إيضاح  -مستحقة الدفع مصاريف 
 515,772  248,017  جهة أخرى -مصاريف مستحقة الدفع 

 19,899  9,760           فائدة مستحقة الدفع 
 20,684  3,866    محتجزات مستحقة الدفع 

 37,884  2,380    مبالغ مستحقة الدفع إلى موظفين 
 26,328  25,370    مستحقة الدفع  ريوع
 20,610  37,899             أخرى

             746,375  782,983 

                
       مخصص زكاة  031

                
         تتألف الزكاة المحملة مما يلي: 

             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

ل للسنة  100,006  99,306          ُمحم 
 (1,777)  14,639       تعديالت عائدة لسنوات سابقة

             113,945  98,229 
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         السعودية( شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان 
            )شركة مساهمة سعودية(

         إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
            2020ديسمبر  31في 

              
           مخصص زكاة )تتمة( 031

              
           احتُسب وعاء الزكاة على أساس البنود التالية: 

           2020  2019 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
              

 15,698,360  14,952,265        حقوق الملكية 
 19,372,710  18,028,212    قروض ومخصصات في بداية السنة وتعديالت أخرى

 (30,739,779)  (28,536,542)      القيمة الدفترية لألصول الطويلة األجل 

           4,443,935  4,331,291 
              

 (451,556)  (589,358)         دخل السنة الخاضع للزكاة 

 3,879,735  3,854,577         الوعاء الزكوي
              

              
           2020  2019 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
              

 187,607  100,006         في بداية السنة
 98,229  113,945         مخصص ُمَجنَّب خالل السنة

 (185,830)  ( 98,110)         مدفوع خالل السنة
              

 100,006  115,841         في نهاية السنة 
              

              
. وخالل السنة، أَْصَدَرت الهيئة الربط  2015مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( عن جميع السنوات حتى عام    أْنَهت الشركة موقفها الزكوي

مليون لاير سعودي. وتجري الشركة تقييًما ومراجعةً للمطالبة قبل  22.5مع مطالبة بالتزام إضافي قدره  2018حتى  2016عن األعوام من 
َم اإلقرار الزكوي عن عام تقديم االعتراض إلى الهيئ  إلى الهيئة وال يزال قيد دراستها.   2019ة العامة للزكاة والدخل. وقد قُد ِ

              
           ربحية السهم  032

              
األسهم العادية في الشركة على المتوسط  تُحتَسب مبالغ )خسارة( ربحية السهم األساس بقسمة صافي )خسارة( دخل السنة )العائدة( العائد لحاملي 

 المرجح لعدد األسهم العادية خالل الفترة. 
              

   يعكس الجدول التالي الدخل وبيانات األسهم المستخدمة في احتساب ربح السهم األساس والمخفف: 
           2020  2019 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
              

 379,001  (192,581)        )خسارة تشغيلية( ربح تشغيلي للسنة

 (636,777)  (784,727)        صافي الخسارة المتعلقة بالمساهمين 

 1,500,000  1,500,000        عدد األسهم القائمة )باأللوف( 

              
           )بالرياالت السعودية( )خسارة( ربحية السهم 

              
 0.25  ( 0.13) )خسارة( ربح السهم األساس والمخفف من الربح التشغيلي المتعلقة بمساهمي الشركة

 (0.42)  ( 0.52)  خسارة السهم األساس والمخفف من صافي الدخل المتعلقة بمساهمي الشركة

              
     تخفيف يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.لم يكن هناك أي بند 
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         شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
            )شركة مساهمة سعودية(

         إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
            2020ديسمبر  31في 

              
           قياس القيم العادلة  033

              
المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية التي تُقَاس بالقيمة العادلة أو عند   تقيس الشركة األدوات المالية بتاريخ كل قائمة مركز مالي. واإلفصاحات

 اإلفصاح عن القيمة العادلة مدرجة في هذا اإليضاح. 
              

المشاركين في السوق بتاريخ القياس.  تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين 
 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما: 

 
         • في السوق الرئيسي لألصول أو االلتزامات 

     • في ظل عدم وجود السوق الرئيسية، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو االلتزامات. 
              

لى أن ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة. وتُقاُس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات باستخدام افتراضات ع
أفضل منافع المشاركين في السوق سيستخدمونها عند تسعير األصول أو االلتزامات وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق 

لى اقتصادية. ويراعي قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من األصل على نحو أفضل وأع 
 فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.

              
ادلة. وفيما يلي وتُصنَّف كافة األصول وااللتزامات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم المالية، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة الع

ة لقياس القيمة العادلة ككل:   بيان بذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ
              

    األسعار الُمدَرجة )بدون تعديل( في سوق نشط ألصول والتزامات مماثلة المستوى األول: 
 ر مباشرةالمستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غي

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

األخرى تقارب  قيَّمت اإلدارة أن النقدية والودائع القصيرة األجل والحسابات المدينة التجارية والحسابات الدائنة التجارية وااللتزامات المتداولة 
 كبير إلى تواريخ االستحقاق القصيرة األجل لهذه األدوات. قيمها الدفترية وذلك يعود إلى حد 

              
       استُخدمت الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيم العادلة: 

              
على معطيات مثل أسعار الفائدة وعوامل تُقي ِم الشركة الحسابات المدينة / القروض الطويلة األجل ذات األسعار الثابتة وذات األسعار المتغيرة بناًء  

ار مخاطر الدول المحددة والجدارة االئتمانية لكل عميل على حدة وخصائص مخاطر المشروع الممول. وبناًء على هذا التقييم، تُؤخذ في االعتب
ذه الحسابات المدينة، بالصافي بعد حسم  ، فإن القيم الدفترية له 2020ديسمبر  31مخصصات الخسائر المتوقعة لتلك الحسابات المدينة. وكما في 

 المخصصات، لم تختلف اختالفًا جوهريًا عن قيمها العادلة المحتسبة.
              

ُد القيم العادلة لقروض ومقترضات الشركة التي تحمل فائدة وفقًا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر الخصم الذي  يعكس سعر تَُحدَّ
، بأنها غير 2020ديسمبر  31االقتراض للجهة الُمصِدرة كما في نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها. وقد قُي ِمت مخاطر عدم األداء، كما في 

 جوهرية.
              

         التزامات محتملة وارتباطات  034
              

مليون لاير سعودي  843.8اعتماًدا مستنديًا إلى وكيل التسهيالت االئتمانية )بنك إم يو أف جي ليمتد( بمبلغ  2019أصدرت الشركة خالل عام 
 مليون لاير سعودي( لغرض استبدال الرصيد النقدي االحتياطي في حساب احتياطي خدمة الدين.  821.3: 2019)
 

مليون لاير سعودي  23.96 بشأن ضمانات بنكية صادرة بالنيابة عن الشركة في سياق األعمال العادي بقيمة إن الشركة ملتزمة التزاًما محتماًل 
 مليون لاير سعودي(.  22.95: 2019)
              

 374: 2019لاير سعودي )مليون   254.48بلغت المصاريف الرأسمالية التي أبرمت الشركة عقوًدا بشأنها ولم تتكبدها حتى نهاية السنة حوالي 
 مليون لاير سعودي(. 
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         شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
            )شركة مساهمة سعودية(

         إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
            2020ديسمبر  31في 

              
           المعلومات القطاعية  035

              
مات في يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في الشركة حيث تزاول هذه الوحدة إما تقديم منتجات أو خدمات )قطاع األعمال(، أو تقديم منتجات أو خد

 ومنافع القطاعات األخرى.نطاق بيئة اقتصادية محددة )القطاع الجغرافي( على أن يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن مخاطر 
              

ليه،  يُباع جزء كبير من مبيعات الشركة لعميل واحد، فضاًل عن أن كافة عمليات الشركة تتعلق بقطاع تشغيلي واحد هو قطاع البتروكيماويات. وع
 لم يُْعَرض التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغيلي. 

              
     تمويالت واستثمارات تقليدية وغير تقليدية 036

              
 توضح الجداول التالية تحليل التمويالت واالستثمارات التقليدية وغير التقليدية الخاصة بالشركة:

           2020  2019 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            استثمارات قصيرة األجل

 420,000  615,000        مرابحة )بما في ذلك الودائع الثابتة األجل( -

 420,000  615,000      استثمارات قصيرة األجل غير تقليدية

              
           2020  2019 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            نقد وما في حكمه 

 480,000  210,500   مرابحة متداولة )بما في ذلك الودائع الثابتة األجل( -
 432,723  354,226         حساب جار  -

 912,723  564,726        نقد غير تقليدي وما في حكمه
              

 912,723  564,726        إجمالي النقد وما في حكمه 
              

              
           2020  2019 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
            قروض ألجل 

 4,584,696  3,617,076         قروض تقليدية  -
 388,249  362,023      عقود إيجار  -

 4,972,945  3,979,099         قروض طويلة األجل تقليدية 

              
 10,972,137  10,984,671         مرابحة -
 418,120  345,598      صندوق التنمية الصناعية السعودي -
 1,991,263  1,548,175        تسهيالت غير تقليدية أخرى -

 13,381,520  12,878,444        قروض طويلة األجل غير تقليدية 

 18,354,465  16,857,543         إجمالي القروض ألجل 
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         شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
            )شركة مساهمة سعودية(

         إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
            2020ديسمبر  31في 

              
       إدارة المخاطر المالية وسياساتها أهداف   037

              
سي من تتألف االلتزامات المالية الرئيسة لدى الشركة من القروض والحسابات الدائنة التجارية والحسابات الدائنة األخرى. ويتمثل الغرض الرئي

عملياتها. وتتضمَّن األصول المالية الرئيسية لدى الشركة الحسابات المدينة هذه االلتزامات المالية في تمويل عمليات الشركة وتقديم ضمانات لدعم  
إدارة التجارية والحسابات المدينة األخرى واالستثمارات القصيرة األجل والنقد وما في حكمه الذي يتحقق مباشرة من عملياتها. وتراجع وتوافق 

 ملخصة أدناه. الشركة على السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر ال
              

ض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة العليا بالشركة على إدارة تلك المخاطر. وتراجع اإلدا رة وتتعرَّ
وإدارتها وفقًا لسياسات الشركة وأهداف إدارة العليا بالشركة بصفة دورية السياسات واإلجراءات للتأكد من تحديد جميع المخاطر المالية وقياسها 

ط. ويراجع مجلس اإلدارة ويوافق على السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر الملخ صة المخاطر بها. وال ترتبط الشركة بأي أنشطة تحوُّ
 أدناه. 

              
            مخاطر السوق 

تطرأ على القيمة العادلة لألداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. وتتألف تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي  
 مخاطر السوق من مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت. وتعتبر القروض من بين األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق. 

              
            الفائدة مخاطر أسعار 

رات في أسعار الفائدة تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لألدوات المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة للتغي
ض لها الشركة   بصفٍة رئيسٍة بالتزامات الديون الطويلة األجل المستَحقة في السوق.  وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّ

 على الشركة ذات أسعار الفائدة العائمة. 
              

تالي وتدير الشركة مخاطرها من أسعار الفائدة من خالل امتالكها محفظة متوازنة من القروض ذات األسعار الثابتة والمتغيرة. ويوضح الجدول ال
 قائمة الدخل الشامل للتغيُّرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى.مدى حساسية 

              
"الزيادة / التأثير             

على الدخل قبل  
 حساب الزكاة 

النقص في نقاط   
 األساس "

لاير سعودي               
 )باأللوف(

2020            
 9,305  50+    إجمالي القرض ذي معدل الفائدة العائم المسجل باللاير السعودي 

 73,577  50+    إجمالي القرض ذي معدل الفائدة العائم المسجل بالدوالر األمريكي

             82,882 
              

              
 ( 9,305)  50-    باللاير السعودي إجمالي القرض ذي معدل الفائدة العائم المسجل 

 ( 73,577)  50-    إجمالي القرض ذي معدل الفائدة العائم المسجل بالدوالر األمريكي

             (82,882 ) 
              

              
2019           

 9,705  50+    إجمالي القرض ذي معدل الفائدة العائم المسجل باللاير السعودي 
 80,661  50+    إجمالي القرض ذي معدل الفائدة العائم المسجل بالدوالر األمريكي

             90,366 
              

              
 (9,705)  50-    إجمالي القرض ذي معدل الفائدة العائم المسجل باللاير السعودي 

 (80,661)  50-    المسجل بالدوالر األمريكيإجمالي القرض ذي معدل الفائدة العائم  

             (90,366) 
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         شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
            )شركة مساهمة سعودية(

         إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
            2020ديسمبر  31في 

              
       )تتمة( أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها 037

              
            مخاطر العمالت 

لة بعملة غير العمالت الوظيفية للمنشآت التابعة للشركة بص ض الشركة لمخاطر العمالت على المبيعات والمشتريات والقروض الُمسجَّ ورة تتعرُّ
لة بصفٍة رئيسٍة باليورو والدوالر األمريكي والجنيه رئيسة باليورو،  والدوالر األمريكي أيًضا. والعملة التي تُجَرى بها هذه المعامالت ُمسجَّ

 البريطاني والفرنك السويسري والدينار اإلماراتي والين الياباني. 
              

ض لمخاطر الصرف  األجنبي الناجمة عن التعرض لمخاطر العمالت المختلفة وبصورة رئيسة تلك  تعمل الشركة على المستوى الدولي وتَتعرَّ
مراجعة  المتعلقة بتقلبات الدوالر األمريكي مقابل اليورو. تنشأ مخاطر العمالت األجنبية ِمن المعامالت التجارية. وتتطلب سياسة الشركة إجراء

 منتظمة لمخاطر العمالت. 
              

ل         الفائدة المستحقة على القروض بعملة هذه القروض. وتُسجَّ
              

لة بعمالت أجنبية، تتأكد الشركة من ثبات صافي المخاطر التي تتعرض لها عند مستوى  وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات النقدية األخرى الُمسجَّ
 فورية عند اللزوم من أجل معالجة اختالالت التوازنات القصيرة األجل. مقبول من خالل شراء عمالت أجنبية أو بيعها بأسعار 

              
رات  ويوضح الجدول التالي مدى حساسية الشركة للتغيُّرات المحتملة المعقولة في سعر صرف اللاير السعودي مقابل اليورو مع ثبات كافة المتغي

 النقدية الخاصة بالشركة. األخرى بالنسبة لألصول وااللتزامات 
              
الربح )الخسارة(             

من خالل قائمة 
الدخل والدخل  

الشامل اآلخر للسنة 
  31المنتهية في 
 ديسمبر

  

   اليورو            
            / +- -10 %   
لاير سعودي             

 )باأللوف(
  

              
2020        569   
2019        1,132   
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                شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
                )شركة مساهمة سعودية(

             إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
                2020ديسمبر  31في 

                  
             إدارة المخاطر المالية وسياساتها )تتمة(أهداف   037

                  
                مخاطر العمالت )تتمة(

           كانت مخاطر العمالت األجنبية في نهاية السنة المالية المعروضة باللاير السعودي باأللوف على النحو التالي: 
                  

 2020ديسمبر  31   
 اإلجمالي  لاير سعودي   درهم إماراتي  فرنك سويسري   ين ياباني  جنيه إسترليني  يورو  دوالر أمريكي   

لاير سعودي     
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

سعودي  لاير   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

                  
 564,726  9,454  -  -  -  -  -  555,272 نقد وما في حكمه 

 615,000  -  -  -  -  -  -  615,000 استثمارات قصيرة األجل 
 2,643,059  43,868  -  -  -  -  -  2,599,191 مدينون تجاريون

ُمقدَّمة وحسابات مدينة أخرى مستحقة من جهات ذات   دفعات 
 عالقة

 
17,934 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
120,579 

  
138,513 

 35,135  35,135  -  -  -  -  -  - ُمقدَّمة إلى شركة زميلة   دفعاتجزء غير متداول من 
 89,643  89,643  -  -  -  -  -  - ضريبة القيمة المضافة المستحق القبض، بالصافي 

 634  256  -  -  -  -  -  378 أصول مالية أخرى 
 ( 16,495,520)  (1,832,935)  -  -  -  -  -  (14,662,585) قرض ألجل

 ( 362,023)  ( 362,023)  -  -  -  -  -  - التزام عقد إيجار 
 ( 704,922)  ( 167,536)  ( 851)  (33)  ( 335)  (35)  (5,690)  ( 530,442) حسابات دائنة تجارية 
 ( 88,528)  (53,309)  -  -  -  -  -  (35,219) التزامات مالية أخرى 

 ( 13,564,283)  ( 2,116,868)  ( 851)  ( 33)  ( 335)  ( 35)  ( 5,690)  ( 11,440,471) إجمالي صافي التعرض النقدي للمخاطر 
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                للبتروكيماويات )كيان السعودية( شركة كيان السعودية 
                )شركة مساهمة سعودية(

             إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
                2020ديسمبر  31في 

                  
             أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها )تتمة( 37
                  

                مخاطر العمالت )تتمة(
                  
 2019ديسمبر  31   
 اإلجمالي   لاير سعودي   درهم إماراتي   فرنك سويسري   ين ياباني   جنيه إسترليني   يورو  دوالر أمريكي    

لاير سعودي     
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

لاير سعودي   
 )باأللوف( 

                  
 912,723  491,832  -  -  -  -  -  420,891 نقد وما في حكمه 

 420,000  -  -  -  -  -  -  420,000 استثمارات قصيرة األجل 
 2,510,206  56,644  -  -  -  -  -  2,453,562 مدينون تجاريون

 ُمقدَّمة وحسابات مدينة أخرى مستحقة من   دفعات 
 جهات ذات عالقة     

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
 
 
- 

  
- 

  
106,371 

  
106,371 

 35,135  35,135  -  -  -  -  -  - ُمقدَّمة إلى شركة زميلة   دفعاتجزء غير متداول من 
 16,413  16,413  -  -  -  -  -  - ضريبة القيمة المضافة المستحق القبض، بالصافي 

 2,870  2,269  -  -  -  -  -  601 أصول مالية أخرى 
 (17,966,216)  (1,903,582)  -  -  -  -  -  (16,062,634) قرض ألجل

 ( 388,249)  ( 388,249)  -  -  -  -  -  - التزام عقد إيجار 
 ( 463,948)  ( 136,643)  -  ( 537)  ( 834)  ( 109)  (11,319)  ( 314,506) حسابات دائنة تجارية 
 ( 113,024)  (58,544)  -  -  -  -  -  (54,480) التزامات مالية أخرى 

 (14,927,719)  (1,778,354)  -  ( 537)  ( 834)  ( 109)  (11,319)  (13,136,566) إجمالي صافي التعرض النقدي للمخاطر 
                  

                  
                مخاطر االئتمان

                  
ض الشركة لمخاطر ائتتمثل مخاطر  تمان هامة. والنقد وما في حكمه مودع بوجه عام لدى  االئتمان في إخفاق أحد طرفي األداة المالية في الوفـاء بالتزاماته والتسبب بخسارة مالية للطرف اآلخر. وال تتعر 

 ية للصناعات األساسية )سابك(؛ وهي مساهم يتمتع بسمعة قوية في السوق. بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية، وتتم معظم مبيعات الشركة بصفة عامة إلى الشركة السعود
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         شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
              )شركة مساهمة سعودية(

           إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
              2020ديسمبر  31في 

                
       أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها )تتمة( 037

                
 مخاطر االئتمان )تتمة(

 
             

 2020ديسمبر  31

    تقييم خارجي 
 
 أ

  
 

 -أ

  
 
 -أأ

  
 

 ب ب ب + 

  
 

 أخرى 

القيمة الدفترية  
في قائمة المركز  

 المالي 

سعودي  لاير      
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

                
 564,726  -  211,954  352,690  82  -   نقد وما في حكمه

 615,000  -  615,000  -  -  -   استثمارات قصيرة األجل 
 2,648,604  8,063  -  -  -  2,640,541   مدينون تجاريون

 دفعات ُمقدَّمة وحسابات مدينة أخرى  
 مستحقة من جهات ذات عالقة   

   
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
138,513 

  
138,513 

 جزء غير متداول من دفعات ُمقدَّمة إلى  
 شركة زميلة   

   
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
35,135 

  
35,135 

 ضريبة القيمة المضافة المستحق  
 القبض، بالصافي     

   
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
89,643 

  
89,643 

 634  634  -  -  -  -   أصول مالية أخرى

 4,092,255  271,988  826,954  352,690  82  2,640,541   اإلجمالي 
                

                
                

 2019ديسمبر  31

    تقييم خارجي
 
 أ 

  
 
 -أ

  
 
 - أأ

  
 

 ب ب ب + 

  
 
 أخرى

القيمة الدفترية في  
قائمة المركز 

 المالي 

لاير سعودي       
 )باأللوف(

سعودي  لاير  
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

                
 912,723  -  -  -  -  912,723   نقد وما في حكمه

 420,000  -  -  -  -  420,000   استثمارات قصيرة األجل 
 2,515,950  13,280  -  -  -  2,502,670   مدينون تجاريون

 دفعات ُمقدَّمة وحسابات مدينة أخرى  
 مستحقة من جهات ذات عالقة   

   
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
106,371 

  
106,371 

 جزء متداول من دفعات ُمقدَّمة إلى  
 شركة زميلة   

   
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
35,135 

  
35,135 

 ضريبة القيمة المضافة المستحق  
 القبض، بالصافي    

   
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
16,413 

  
16,413 

 2,870  2,870  -  -  -  -   أصول مالية أخرى

 4,009,462  174,069  -  -  -  3,835,393   اإلجمالي 
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         شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
              )شركة مساهمة سعودية(

           إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
              2020ديسمبر  31في 

                
       أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها )تتمة( 037

                
              مخاطر السيولة 

المالية. وتدير الشركة مخاطر السيولة بضمان  تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة للصعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات  
إلى   30يوًما من تاريخ الفواتير. وتُسدَّد الحسابات الدائنة عادة خالل  90إلى  30توفير التدفقات النقدية الكافية. وتُسدَّد عادة فواتير مبيعات الشركة خالل  

 يوًما من تاريخ الفواتير.  60
                

وذلك   2019ديسمبر  31و  2020ديسمبر  31ويلخص الجدول أدناه تواريخ االستحقاق الخاصة بااللتزامات المالية غير المخصومة للشركة كما في 
 على أساس تواريخ السداد المتعاقد عليها وأسعار الفائدة الحالية السائدة بالسوق: 

                
 2020ديسمبر  31         

  5خالل سنة إلى   سنة         
 سنوات

  5أكثر من  
 سنوات

 اإلجمالي  

لاير سعودي           
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

                
 704,922  -  -  704,922       دائنون تجاريون 

 88,528  -  -  88,528       التزامات مالية أخرى
 463,259  161,064  238,183  64,012       التزامات إيجار 
 16,576,412  4,800,000  10,075,521  1,700,891       قروض ألجل

         2,558,353  10,313,704  4,961,064  17,833,121 

                
 2019ديسمبر  31         

  5خالل سنة إلى   سنة         
 سنوات 

 5أكثر من  
 سنوات 

 اإلجمالي  

لاير سعودي           
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

                
 463,948  -  -  463,948       دائنون تجاريون 

 113,024  -  -  113,024       التزامات مالية أخرى
 511,185  201,375  245,025  64,785       التزامات إيجار 
 18,073,137  6,116,000  10,460,412  1,496,725       قروض ألجل

         2,138,482  10,705,437  6,317,375  19,161,294 
                

                
              زيادة تركز المخاطر 

صادية  ينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو لديها خصائص اقت
تأثرا مماثال بالتغيُّرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. ويشير تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية 

 تركز المخاطر إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤث ِر على صناعة معينة. 
                

              إدارة رأس المال 
يتضمَّن رأس المال أسهم رأس المال وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى العائدة للمساهمين في الشركة. ويتمثل بغرض إدارة رأسمال الشركة، 

 الغرض الرئيسي إلدارة رأسمال الشركة في زيادة قيمة أسهم المساهمين إلى الحد األقصى. 
                

ضوء التغيُّرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. وبُغية المحافظة على هيكل وتدير الشركة هيكل رأسمالها وتجري تعديالٍت عليه في 
و تصدر أسهًما  رأس المال أو تعديله، قد تجري الشركة تعديال على مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تعيد رأس المال إلى المساهمين أ

 ل باستخدام نسبة الرفع المالي؛ وهو ما يمثل صافي الدين مقسوًما على إجمالي رأس المال زائًدا صافي الدين. جديدة. وتراقب الشركة رأس الما
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         شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
              )شركة مساهمة سعودية(

           إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
              2020ديسمبر  31في 

                
       أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها )تتمة( 037

                
              )تتمة( إدارة رأس المال 

                
             2020  2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
                

 20,374,930  19,338,093           إجمالي االلتزامات 
 (912,723)  (564,726)           ناقًصا: نقد وما في حكمه

 19,462,207  18,773,367           صافي الدين 
                

                
 14,952,865  14,008,866           حقوق الملكية 

 (620,874)  (620,874)    ناقًصا: مبلغ متراكم مباشرة ضمن حقوق الملكية متعلق بتعديالت القيمة العادلة

 14,331,991  13,387,992           حقوق الملكية الُمعدَّلة 
                

 33,794,198  32,161,359           رأس المال وصافي الدين 

 %58  %58           نسبة الرفع المالي 

                
             أحداث الحقة  038

                
، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على المركز 2020ديسمبر    31حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في  

 للشركة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية. المالي  
                

           موافقة مجلس اإلدارة  039
                

  هــ(. 1442رجب  9م )الموافق 2021فبراير  21اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية بتاريخ 
                

             أرقام المقارنة  040
                

 أِعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع عرض السنة الحالية. لم تؤثر أي من عمليات إعادة التصنيف على الربح أو حقوق الملكية. 
 


