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 تقريـر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 الرأي 

)"الشركة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في   كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(  لشركةلقد راجعنا القوائم المالية  
م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك  2021ديسمبر    31

 اسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.التاريخ، واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المح
 

المالي للشركة كما في   المركز  الجوهرية،  النواحي  المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع  المالية  القوائم  ديسمبر   31وفي رأينا، إن 
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية   م، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية2021

 السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 أساس الرأي

تلك المعايير تم توضيحها في لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب  
لقواعد سلوك وآداب  قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً 

لتلك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخال قية األخرى وفقاً 
 القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

 أمور المراجعة الرئيسية   

المالية للفترة الحالية.  أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، األكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم  
 وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ال نبدي رأياً منفصالً في تلك األمور.
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 تقريـر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( )يتبع( 

 )يتبع(  أمور المراجعة الرئيسية

 تعديل فترة سابقة  -تصنيف االستثمار في سابوكو 

 ( من اإليضاحات حول القوائم المالية. 38يرجى الرجوع إلى إيضاح )

 كيفية معالجة األمر في مراجعتنا  المراجعة الرئيسيأمر 

٪  33.33م، باستثمار بنسبة  2013قامت الشركة، خالل السنة المالية  
في شركة البيوتانول السعودية المحدودة )"سابوكو"( ُصن ِّف كاستثمار 

 في شركة زميلة. 

المنتهية في   السنة  بإعادة  2021ديسمبر    31خالل  اإلدارة  قامت  م، 
تقييم لتصنيف االستثمار والذي تضمن مراجعة للوثائق ذات الصلة.  
بعد إجراء إعادة التقييم المذكورة أعاله، توص لت اإلدارة إلى أنه كان 
للمعيار  وفقًا  مشتركة  كعملية  سابوكو  في  االستثمار  تصنيف  يجب 

 "الترتيبات المشتركة".  -( 11الدولي للتقرير المالي )

ا في  التغيير  هذا  محاسبة أدى  على  جوهري  تاثير  إلى  لتصنيف 
االستثمار محل العقد ألن المجموعة اعترفت حالياً بحقها المباشر في  
المشتركة  العملية  ومصروفات  وإيرادات  ومطلوبات  موجودات 
وحصتها في أي موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات مملوكة 

ي في القوائم أو متكبدة بشكل مشترك. أُدرجت هذه التغييرات بأثر رجع
المالية للشركة من خالل تعديل القوائم المالية للسنوات السابقة تحت 

 رؤوس الموضوعات المناسبة. 

الهام الذي ينطوي عليه   الحكماعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيسي بسبب 
تحديد ما إذا كانت الشركة لديها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ 

 جوهري فيما يتعلق باستثمار الشركة في سابوكو.

 قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية لمعالجة أمر المراجعة الرئيسي:  

كعملية سابوكو سأس تصنيف االستثمار في أل اإلدارة  مناقشة •
 مشتركة. 

 
التي  يالتق  سةدرا • الحقائق  دقة  وتقييم  اإلدارة  أجرته  الذي  يم 

 ُوضعت  في االعتبار عند تصنيف االستثمار في سابوكو.  
 

الحصول على الوثيقة التي توضح بالتفصيل تقييم اإلدارة،  ▪
هذا   لغرض  المستخدمة  واألحكام  االفتراضات  ومنها 

 التقييم. 
 

سابوكو   ▪ تأسيس  عقد  على  الشركاء الحصول  واتفاقية 
و سابوكو  بين  المبرمة  للغير  التصنيع    شركائها واتفاقية 

في   اإلدارة  وضعتها  التي  الحقائق  صحة  من  للتحقق 
 االعتبار لغرض التقييم.

 
االستعانة بالفريق الفني الداخلي لدينا للمساعدة في تقييم  ▪

مدى مالءمة االفتراضات واألحكام الهامة التي قامت بها  
 اإلدارة.  

 
يوضح   • والذي  اإلدارة  أعدته  الذي  الجدول  على  الحصول 

بالتفصيل حصة الشركة في موجودات ومطلوبات وإيرادات 
 ومصروفات سابوكو وتقييم اكتمال الجدول ودقته. 

 
في القوائم المالية للمحاسبة    ا تم إجراؤه  تيال  تتقييم التعديال •

عن االستثمار في سابوكو كعملية مشتركة، حيث تكون وفقاً  
( "السياسات المحاسبية  8لمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة )

 التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء". و  -
 

تقييم مدى كفاية اإليضاحات واإلفصاحات في القوائم المالية   •
 التغير في المعالجة المحاسبية. فيما يتعلق ب

 

 



 

   
 

3/6 
 

 

 تقريـر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( )يتبع( 

 )يتبع(  أمور المراجعة الرئيسية

 عالقة ومنها مبيعات ومشتريات وتكاليف ُمحّملة معامالت جوهرية مع أطراف ذات 

 ( من اإليضاحات حول القوائم المالية. 33يرجى الرجوع إلى إيضاح )

 كيفية معالجة األمر في مراجعتنا  أمر المراجعة الرئيسي

فيما يلي ملخص بالمعامالت الجوهرية للشركة مع أطراف ذات عالقة  
لة: ومنها مبيعات ومشتريات وتكاليف   ُمحم 

للصناعات   • السعودية  الشركة  إلى  الشركة  مبيعات  أغلب  تتم 
 األساسية )"سابك"(، وهي أيضاً الشركة األم للشركة. 

يتم شراء أغلب المواد الخام من شركة الزيت العربية السعودية  •
)شركة أرامكو السعودية(، التي أصبحت الشركة األم الرئيسية 

 م. 2020يونيو  16ابتداًء من 

لة من أطراف ذات عالقة   •  تكاليف ُمحم 

هناك مخاطر تتمثل في عدم تحديد جميع المعامالت مع األطراف ذات 
في   عالقة  ذات  ذات  أطراف  مع  كمعامالت  عنها  واإلفصاح  العالقة 

 القوائم المالية. 

 

 قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية لمعالجة أمر المراجعة الرئيسي:  

التي   • المراجعة  أعمال  ألي خالل  دين  ُمترص  كنا  بها،  قمنا 

االعتيادي  السياق  خارج  عالقة  ذات  أطراف  مع  معامالت 

 لألعمال. 

 

باإلجراءات   • وعلى  التالية  القيام  األطراف معامالت  أرصدة 

 : ذات العالقة كما في نهاية السنة

الحصول على فهم لسياسات وإجراءات الشركة فيما يتعلق   •

العالقة وكيف تضمن  بتحديد المعامالت مع األطراف ذات  

اإلدارة أن جميع المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات 

 العالقة تم اإلفصاح عنها بدقة في القوائم المالية. 

العالقة كما   • القيام بإجراءات على أرصدة األطراف ذات 

 ومنها ما يلي: في نهاية السنة

 األرصدة.  مصادقاتتعميم وفحص  •

 التسويات.التحقق من دقة   •

مع   • عنها  اإلفصاح  تم  التي  المبالغ    المستندات مطابقة 

أساس    ساسيةاأل على  الصلة،  ذات  االتفاقيات  وفحص 

 العينة، كجزء من تقييمنا لإلفصاح. و

مراجعة  • خالل  من  اإلفصاحات  اكتمال  مدى  تقييم 

والمستندات  والسجالت  والدفاتر  النظامية  المعلومات 

األخرى التي تم الحصول عليها أثناء إجراءات المراجعة  

 التي قمنا بها. 
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 تقريـر مراجع الحسابات المستقل 
 السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( )يتبع( للسادة مساهمي شركة كيان 

 معلومات المقارنة تتعلق بأمور أخرى 

م )التي تم الحصول منها على 2019ديسمبر  31م و 2020ديسمبر  31تمت مراجعة القوائم المالية للشركة كما في وللسنوات المنتهية في 
  22مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في هذه القوائم المالية بتاريخ  م(، من قبل  2020يناير    1قائمة المركز المالي كما في  

 .  على الترتيب  هـ(1441جمادى الثانية  26م )الموافق 2020فبراير   20هـ( وتاريخ 1442رجب   10م )الموافق  2021فبراير 

( التي تم تطبيقها  38ا بمراجعة التعديالت المبينة في إيضاح )م، قمن2021ديسمبر  31كجزء من مراجعتنا للقوائم المالية للسنة المنتهية في 
م. لم نقم  2020يناير  1م وقائمة المركز المالي كما في  2020ديسمبر  31لتعديل معلومات المقارنة المعروضة كما في وللسنة المنتهية في  

م )غير معروضة 2019ديسمبر    31م و2020ديسمبر    31بمراجعة أو فحص أو تطبيق أي إجراءات على القوائم المالية للسنة المنتهية في  
( من اإليضاحات حول القوائم  38م، بخالف ما يتعلق بالتعديالت الواردة في إيضاح )2020يناير    1هنا( وقائمة المركز المالي كما في  

المالية المعنية ككل. ومع ذلك، في    القوائمأو أي شكل آخر من أشكال التأكيدات حول    استنتاجالمالية. وبناًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأي أو 
 ( مناسبة وتم تطبيقها على نحو مناسب.38رأينا، فإن التعديالت المبينة في إيضاح )

 المعلومات األخرى

المعلومات األخرى   المعلومات األخرى. وتشمل  السنوي، ولكنها ال تتضمن  إن اإلدارة هي المسؤولة عن  التقرير  الواردة في  المعلومات 
 القوائم المالية وتقريرنا عنها. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا. 

 ذلك.وال يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات األخرى، وال نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص 

ك،  وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذل
ل  نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خال 

 المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.  

 الحوكمة.عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبالغ األمر للمكلفين ب 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

عربية اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة الإن  
السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واألحكام المعمول بها في نظام الشركات 

، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف نظام الشركة األساسيو
 جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

االستمرارية، وعن اإلفصاح، بحسب وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ 
ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة  

 لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

 س اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة. إن المكلفين بالحوكمة، أي مجل



 

   
 

5/6 
 

 

 تقريـر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( )يتبع( 

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية  

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواًء بسبب غش أو خطأ، وإصدار  
د، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم  تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكي

وداً. القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موج
ع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على  ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توق

 القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. 

عة  وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نز
 ل المراجعة. وعلينا أيضاً: الشك المهني خال

تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة   •
لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف 

وهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات  ج
 مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية. 

الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس  • الرقابة  الحصول على فهم ألنظمة 
 رض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة. بغ

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها   •
 اإلدارة. 

تناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واس •
ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ 

ا إلى اإلفصاحات ذات العالقة  االستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقريرن 
أدلة   إلى  استنتاجاتنا  رأينا. وتستند  تعديل  علينا  يتعين  فإنه  كافية،  اإلفصاحات غير  تلك  كانت  إذا  أو  المالية،  القوائم  في  الواردة 

قف الشركة  المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى تو
 عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية.  

تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت  •
 واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 

، إلبداء رأي حول القوائم المالية.  شركةضمن الكونات  بالمعلومات المالية للمفيما يتعلق  الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة   •
 ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة المسؤولة عن رأينا في المراجعة. 

أوجه  لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي  
 . لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة 

ال العالقات كما زودنا  المتعلقة باالستقاللية، وأبلغناهم بجميع  التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة  مكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد 
 واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقاللنا، وإجراءات الوقاية ذات العالقة، إذا تطلب ذلك. 
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 تقريـر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( )يتبع( 

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية )يتبع(

تلك األمور التي اعتبرناها األكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية للفترة ومن ضمن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد  
عندما   الحالية، والتي تُعد  أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو

إلبالغ عنه في تقريرنا ألن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن  نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن األمر ينبغي أال يتم ا
 تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا اإلبالغ.

 
 عن/ كي بي إم جي لالستشارات المهنية 
 
 
 
 
 
 _______________________ 

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم 
394رخيص رقم الت   
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 معلومات حول الشركة  .1

لة بُِموِجب السجل التجاري رقم   الصادر من مدينة الجبيل   2055008450إن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية ُمسجَّ
ل هو ص. ب    م(.2007يونيو    12هـ )الموافق  1428جمادى األولى    26بتاريخ   إن نسبة    بمدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية.  10302إن عنوإن الشركة الُمسجَّ

للعامة. وا  35% السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(، وباقي األسهم مملوكة  للشركة  الشركة مملوكة  العربية م2020يونيو    16عتباًرا من  من أسهم  ، استحوذت شركة الزيت 
 من أسهم الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(.  %70السعودية )"أرامكو السعودية"( على نسبة 

ول وايثانول امين وكحوالت دسمة صناعية وبولي كربونيت ومنتجات  وتُزاِوُل الشركة إنتاج بولي بروبلين وبروبلين واسيتون وبولي ايثلين وأثيوكسيالت وأيثلين وأيثلين جاليكول وبسفين
م( 2022سبتمبر    4هـ )الموافق  1444صفر    7( وينتهي في  م2019أكتوبر    7هـ )الموافق  1441صفر    7( بتاريخ  218بتروكيماوية أخرى بموجب ترخيص صناعي وطني رقم )

 الصادر من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

في شركة البيوتانول السعودية المحدودة )"سابوكو"(، شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة. تشمل األنشطة الرئيسية لشركة سابوكو    %33.33الشركة حصة ملكية بنسبة  لدى  
  في مصنع بيوتانول في مدينة الجبيل إلنتاج إن بيوتانول وإيزوبيوتانول.

أن  زوبيوتانول التي تنتجها شركة سابوكو إلى أطراف الترتيب المشترك )أي الشركة وشركائها(. بناًء على هذه الحقائق والظروف، تم استنتاج  يتم بيع جميع مركبات إن بيوتانول وإي
لمحاسبة عن حصتها في الموجودات  وعليه، فقد تم تصنيفها كعملية مشتركة. قامت الشركة با  الشركة لديها حقوق في الموجودات والتزامات في المطلوبات المتعلقة بشركة سابوكو.

 ( 38)إيضاح  %.33.33والمطلوبات واإليرادات والمصروفات على أساس حصة ملكيتها بنسبة 

 م 2021ديسمبر  31كان لدى الشركة فحوصات رئيسية )خطط أعمال الصيانة الدورية / اإلغالق( في بعض المصانع خالل السنة المنتهية في 

 هـ(.1443شعبان  4م، )الموافق 2022مارس  7بتاريخ تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة 

 أساس اإلعداد .2

 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1

الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات    تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
  لمملكة العربية السعودية"(.األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليهم مجتمعين بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في ا 

 أساس القياس 2-2

قياسها بالقيمة الحالية لاللتزامات    المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي، باستثناء التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين التي تم  تم إعداد هذه القوائم
 للمقابل المادي المدفوع مقابل البضائع والخدمات في وقت المعاملة. على النحو المبين في السياسات المحاسبية المعنية. تحدد التكلفة التاريخية على أساس القيمة العادلة 

ق بتاريخ القياس، بغض النظر سواء كان هذا  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل التزام ما في معاملة متكافئة بين المشاركين في السو
أو االلتزام إذا    مباشر أو يتم تقديره باستخدام أسلوب آخر. عند تقدير القيمة العادلة ألصل أو التزام، تقوم الشركة باألخذ بعين االعتبار خصائص األصلالسعر قابل للمالحظة بشكل  

ة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية  أخذ المشاركون في السوق تلك الخصائص في عين االعتبار عند تسعير أصل أو التزام في تاريخ القياس. تم تحديد القيمة العادل
( "عقود اإليجار" والقياسات التي تتشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة  16على ذلك األساس، باستثناء معامالت اإليجار والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( "انخفاض قيمة األصول".36( "المخزون" أو القيمة عند االستخدام في المعيار الدولي للمحاسبة )2في المعيار الدولي للمحاسبة ) عادلة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق 

قيمة العادلة يمكن مالحظتها، وأهمية ى قياسات ال صنفت الشركة موجوداتها ومطلوباتها المالية إلى ثالثة مستويات من تسلسل القيمة العادلة بناًء على درجة ما إذا كانت هذه المدخالت إل

 المدخالت لقياس القيمة العادلة بصورة شاملة، والتي تم توضيحها كما يلي: 

 : األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى  •

 للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. قابلة -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة 2المستوى  •

 غير قابلة للمالحظة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى3المستوى  •

  



 
 دية(شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعو 

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(

 )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(  
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 . أساس اإلعداد )يتبع( 2

 عملة العرض والعملة الوظيفية  2-3

المالية باللاير السعودي تم تقريبها ألقرب ألف لاير  يتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي التي تمثل العملة الوظيفية للشركة. جميع المعلومات المالية المعروضة في هذه القوائم  
 سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.  

 المعامالت واألرصدة

مطلوبات النقدية األجنبية في البداية من قبل الشركة حسب أسعار الصرف الفورية لعملتها الوظيفية المعنية في تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات وال تسجل المعامالت بالعمالت  
 ن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة. بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعمالت الوظيفية بتاريخ التقرير المالي. يتم إثبات الفروق الناتجة ع المسجلة

المعامالت األّوليّة. تُحّول البنود غير النقدية، التي تُقاس بالقيمة   يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار التحويل السائدة بتواريخ 
ة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما ت أجنبية، باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. تتم معالجة األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقديالعادلة بعمال

 يتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند.

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 المعدالت المتوسطة المعدالت الختامية  المعدالت المتوسطة المعدالت الختامية 

 3.75 3.75  3.75 3.75 الدوالر األمريكي  -

 4.56 4.61  4.31 4.25 اليورو -

 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة   .3

صروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح  يتطلب إعداد هذه القوائم المالية من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وإفتراضات بتاريخ التقرير المالي تؤثر على مبالغ اإليرادات والم
قين حول هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي عن االلتزامات المحتملة. ومع ذلك، فإن عدم الي

  تتأثر بها.

يمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال  إن التقديرات واالفتراضات تستند إلى الخبرة السابقة والعوامل األخرى التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف وتستخدم للحكم على الق
ديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها تكون متاحة بسهولة من المصادر األخرى. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يُعترف بالتعديالت على التق

 ى كالً من الفترات الحالية والمستقبلية.إجراء التعديالت إذا كانت التقديرات المعدلة تؤثر عل

 تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بالتعرض للمخاطر وعدم اليقين ما يلي: 

 (37إدارة رأس المال وإدارة وسياسات مخاطر األدوات المالية )إيضاح  •

 (37وإيضاح  22إفصاحات تحليالت الحساسية )إيضاح  •

 التقديرات واالفتراضات   3-1

لعدم تأكد التقديرات في تاريخ التقرير والتي تحتوي على خطر هام يتسبب في وجود فروق كبيرة في القيم   إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى 
نها أدناه. إستخدمت الشركة هذه التقديرات واإلفتراضات على األساس المتاح عند إعداد القوائم المالية . على  الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية التالية، تم اإلفصاح ع

الشر  السوق أو ظروف خارجة عن نطاق سيطرة  التطورات المستقبلية بسبب تغيرات  الحالية واالفتراضات بشأن  الظروف  التغيرات في  الرغم من ذلك، قد تتغير  كة. تظهر هذه 
 تراضات عند حدوثها.االف

 قيمة الموجودات غير الماليةفي نخفاض اال 3-1-1

والتي تمثل القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف يحدث انخفاض في قيمة الموجودات غير المالية عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمته القابلة لالسترداد  
ع يتم بناًء على البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة التي تتم في معامالت تجارية بحتة البيع أو القيمة عند االستخدام، أيهما أعلى. إن احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البي

ية االستخدام بناًء على نموذج التدفقات النقد  من أصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة مطروحاً منها التكاليف اإلضافية الالزمة الستبعاد األصل. يستند احتساب القيمة عند
تي لم تلتزم بها الشركة بعد أو أي استثمارات  المخصومة. تستمد تلك التدفقات النقدية من الموازنة المالية وخطة العمل للخمس سنوات المقبلة والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة ال

في المستقبل. إن القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم من خالل نموذج    جوهرية في المستقبل والتي من شأنها أن تعزز أداء الوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها
 التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستدالل.  
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 المحاسبية الهامة )يتبع( التقديرات واالفتراضات واألحكام     .3

 التقديرات واالفتراضات )يتبع(    3-1

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )يتبع( 3-1-1

المستوى األدنى من التدفقات وعليه، فإن  وترى اإلدارة أن كافة المصانع المقامة مشروطة مسبقًا باتفاقية تخصيص الغاز، وليس للشركة الخيار بتخفيض / توقف أي من هذه المصانع.  
و التدفقات النقدية الداخلة الناتجة من جميع المصانع النقدية الداخلة القابلة للتحديد التي تعتمد إلى حد كبير على التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات أو مجموعة الموجودات األخرى ه 

 د بغرض اختبار حساب االنخفاض في القيمة. مجتمعة. ولذلك، تعتبر الشركة ككل وحدة واحدة مولدة للنق

   معدل االقتراض المتزايد التفاقيات اإليجار 3-1-2

امات اإليجار. معدل االقتراض المتزايد هو معدل ال يمكن للشركة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة المدرج في اتفاقية اإليجار، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد لقياس التز
تخدام في بيئة اقتصادية مماثلة.  دة الذي يتعين على الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة خالل مدة مماثلة، وبضمان مماثل، للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق اسالفائ

توفر معدالت قابلة للمالحظة، مثل عدم إبرام الشركات التابعة معامالت  على الشركة دفعه"، وهو األمر الذي يتطلب تقديراً عند عدم    لذلك فإن معدل االقتراض المتزايد يعكس ما "يجب
لمالحظة، مثل أسعار الفائدة في السوق عندما تمويلية أو عند الحاجة لتعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار. تقوم الشركة بتقدير معدل االقتراض المتزايد باستخدام مدخالت قابلة ل

 اء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة.تكون متاحة ومطلوبة إلجر

 قياس األدوات المالية  3-1-3

(، "األدوات المالية"، يجب على الشركة إصدار أحكام المخاطر اإلقليمية والمخاطر المتعلقة باألعمال التي يتعرض لها عمالء المجموعة 9نظراً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
 للخسائر االئتمانية المتوقعة عن الذمم المدينة التجارية. وذلك إلجراء تقدير  

 مخصصات 3-1-4

استيفاؤها، بما في ذلك تقديرات مدى احتمال المخصصات بطبيعته على التقديرات والتقييمات وما إذا كانت معايير االعتراف تم  وتستند    وجود تدفقات نقدية خارجة.   يعتمد قياس 
ع األخذ في االعتبار االستشارات القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة. أما الخاصة بمخصصات منافع انهاء خدمة الموظفين وتكاليف مخصصات التقاضي إلى تقدير التكاليف، م 

المواقع أو    - التخارج   الخدمة وإغالق  إنهاء  المتوقعة مقابل  الخارجة  النقدية  التدفقات  تكاليف التخارج األخرى. تتضمن  إن وجدت، فإنها تنطوي أيضاً على حكم اإلدارة في تقدير 
 المخصصات المتعلقة بااللتزامات غير المؤكدة أفضل تقدير لإلدارة فيما إذا كان من المحتمل تدفقات نقدية خارجة . 

 خطط منافع الموظفين المحددة   3-1-5

التعويض لاللتزا التوظيف وخطط مكافأة نهاية الخدمة ومدفوعات  انتهاء  المنافع المحددة بعد  التي سيتم تسويتها في تمثل خطط  الموظفين طويلة األجل  مات وغيرها من التزامات 
ت الخصم ومعدل زيادة الرواتب والعمر المتوقع  المستقبل والتقديرات االكتوارية لتحديد هذه االلتزامات. ويجب على اإلدارة إجراء المزيد من االفتراضات المتعلقة بمتغيرات مثل معدال

يكون    فين وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية، إن وجدت. تستشير إدارة الشركة بشكل دوري اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أنللمتقاعدين وتدوير الموظ 
 ت في تاريخ كل تقرير مالي. تتم مراجعة االفتراضا للتغيرات في االفتراضات الرئيسية تأثير كبير على التزامات المنافع المتوقعة وتكاليف منافع الموظفين المحددة.

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات  3-1-6

عتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات وعوامل تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باإل
 الحالية والمستقبلية.  والتجديد. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية سنوياً والتغيرات في معدالت االستهالك )إن وجدت( في الفترات اإلحالل 

 األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة  3-1-7

اختلف العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل عن التقديرات السابقة، تقوم الشركة بتغيير فترة اإلطفاء تبعاً لذلك. إذا    مالي. إذاتاريخ كل تقرير  طفاء في  اإلتقوم اإلدارة بمراجعة فترة وطريقة  
 عكس النمط المتغير. كان هناك تغيير في النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل، تقوم الشركة بتغيير طريقة اإلطفاء لت

  



 
 دية(شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعو 

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(

 )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(  
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 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة )يتبع(   .3

 التقديرات واالفتراضات )يتبع( 3-1

 الزكاة 3-1-8

اية فترة کاة لتقييم أثر التزام الزکاة في نهتخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. يتضمن احتساب الزکاة معرفة وتقدير لقوانين ولوائح الز
 افية.معينة. يعتبر هذا االلتزام تقديريا حتى يتم إجراء الربط النهائي من قبل الهيئة وحتى ذلك الحين تظل الشركة معرضة اللتزامات زكاة إض 

 السعر األوليّ  3-1-9

ق(. تُسّجل المبيعات عند االعتراف األولي بأسعار أولية يتم االتفاق  تقوم الشركة بتسويق المنتجات البتروكيماوية من خالل مواقـع التوزيع من خالل مواقـع توزيع شركة سابك  )المسّوِ
ق وقت الشحن، والذي يتطلب عمل تقدير.  ويتم في وقت الحق تعديل األسعار استناداً إلى أسعار البيع الفعلية المستلم ق من قبل العمالء، بعد خصم عليها مع الُمسّوِ ة من قبل المسّوِ

 وزيع والبيع وأتعاب التسويق لتغطية جميع مصروفات التسويق األخرى.تكلفة الشحن والت

 19-تأثير واستجابة كوفيد 3-1-10

. باإلضافة إلى ذلك، تم تخفيف 19-كوفيد يتعافى االقتصاد العالمي بشكل أسرع مما كان متوقعًا في بداية السنة، ويتزايد عدد األشخاص الذين حصلوا على لقاحات للوقاية من فيروس
 يدة مثالً. تدابير الحماية والقيود على التواصل. ومع ذلك، ما زالت هناك حاالت عدم يقين مع احتمال حدوث حاالت تفشي كوفيد نتيجة للمتحورات الجد

لة الناتجة في األنشطة االجتماعية واالقتصادية  في دول مجلس التعاون الخليجي وفي األقاليم األخرى التي تعمل فيها الشركة واالضطرابات المحتم  19  -استجابةً لتفشي فيروس كوفيد  
رق ووضع إجراءات إلدارة األزمات، وذلك لضمان  في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة على نحٍو استباقي بتقييم تأثراتها على أعمالها واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية منها إنشاء ف

اق أوسع لضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع أسواقها. باإلضافة إلى ذلك، طبّقت اإلدارة برامج وقائية نشطة في مواقعها  صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع على نط
 وضمان استمرارية األعمال.   19-وتنفيذ خطط طوارئ تستهدف تقليل المخاطر المتعلقة بفيروس كوفيد

  .م2021ديسمبر  31رية على القوائم المالية للسنة المنتهية في وبناًء على هذا التقييم، ال حاجة إلدخال تعديالت جوه

يمة الموجودات آخذاً في التطور قد يؤدي إلى زيادة المخاطر المتعلقة بإنشاء القيمة وتقييم الموجودات، مثل االنخفاض المحتمل في قيمة االنخفاض في ق  19-ما زال وضع جائحة كوفيد
سلبي على الموردين والعمالء وشركاء األعمال اآلخرين، مما قد يؤدي    المدينة التجارية والمخزون. قد تؤثر حاالت عدم اليقين في االقتصاد العالمي على نحوٍ غير المتداولة والذمم  

ستواصل اإلدارة مراقبة آثار الجائحة عن كثب، بما في إلى انقطاع في سالسل التوريد والحد من القدرة على تحصيل الذمم المدينة ويتطلب إدخال تغيرات أخرى في عمليات التشغيل.  
   م وما بعدها.2022ذلك التأثير على الموجودات غير المتداولة وتقييمات المخزون والذمم المدينة التجارية خالل سنة 

 األحكام الهامة في تطبيق المعايير المحاسبية  3-2

 مذكورة أعاله، فإن األحكام الهامة التي لها أثر هام على المبالغ الُمثبتة في القوائم المالية تم اإلفصاح عنها كما يلي: باإلضافة إلى تطبيق األحكام في التقديرات واالفتراضات ال

 مكونات اآلالت والمعدات  3-2-1

ذ أحكام عند التحقق من المكونات الهامة  تم تقسيم آالت ومعدات الشركة إلى مكونات هامة تستهلك بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية. يتطلب األمر اتخا
ذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل ذي للموجودات الكبرى. وأثناء تحديد أهمية المكون، تضع اإلدارة في االعتبار األهمية الكمية للمكون وك

 العالقة.  

 تحديد مدة عقد اإليجار للعقود ذات خيارات التجديد واإلنهاء 3-2-2

يجار إذا كان من المؤكد إلى حد ما أن تتم ممارسته، أو أي  تحدد الشركة مدة اإليجار بأنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإل
 فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا من المؤكد أنه لن تتم ممارسته. 

ة خيار تجديد أو إنهاء عقد اإليجار.  مارسلدى الشركة عدة عقود إيجار تتضمن شروط تمديد وإنهاء. تطبق الشركة الحكم عند تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد ما ممارسة أو عدم م
أو اإلنهاء. الحقاً على تاريخ البدء، تقوم الشركة بإعادة تقييم مدة عقد   التجديدوهذا يعني، أنها تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات العالقة التي تشكل حافزاً اقتصادياً لممارسة إما  

 وف التي تكون ضمن سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة خيار تجديد أو إنهاء العقد. اإليجار إذا كان هناك حدث هام أو تغيير في الظر
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 التغيرات في السياسات المحاسبية واألحكام الهامة   .4

 تعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي

   من قبل الشركة، والتي تكون ذات عالقة بالشركة: م2021يناير  1يجب تطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي إلزامياً كما في 

 (.16ممتلكات وآالت ومعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ) 4-1

ا  الدولي )التعديل على معيار  المنشات أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود    -"الممتلكات واآلالت والمعدات"    -(  16لمحاسبة  المقصود" يحظر على  "المتحصالت قبل االستخدام 
دراً على العمل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة.  الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع األصناف المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة له ليكون قا

المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة  لم تقرر الشركة بعد ما إذا كانت ستطبق هذا التعديل مبكراً. يجب تطبيق التعديل بأثر رجعي فقط على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  
ل ألول مرة. ال يوجد أي تأثير على الشركة، حيث لم يتم التكليف بإجراء مشروعات تم فيها خصم المتحصالت من تكلفة الممتلكات  األولى المعروضة عندما تطبق المنشأة التعدي

 واآلالت والمعدات. 

( والمعيار  7والمعيار الدولي للتقرير المالي )(  39( والمعيار الدولي للمحاسبة )9)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  2المرحلة    -إصالح معدَّل الفائدة المعياري   4-2
 ((16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4الدولي للتقرير المالي )

شمل التعديالت اإلجراءات  ٍل من المخاطر تقريبًا. تتوفر التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير المالية عندما يتم استبدال سعر الفائدة المعروض بين البنوك بسعر فائدة بديل خا

 العملية التالية: 

مباشـر، ليتم التعامل معها كمتغيرات في سـعر   تتضــمن التعديالت وســيلة عملية تتطلب إجراء تغييرات تعاقدية أو تغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصــــالح بشــــكل •

 ة في السـوق. الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في سـعر الفائد

   التحوط. السماح بإجراء التغيرات التي يستلزمها إصالح معدل الفائدة بين البنوك )اإليبور( للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون توقف عالقة •

  

 فائدة الخال من المخاطر كتحوط من عنصر المخاطر. تقديم إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات القابلة للتحديد كل على حدة عند تخصيص أداة معدل ال 

 تعتزم الشركة استخدام اإلجراءات العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.

 ليس لهذه التعديالت أي تأثير على هذه القوائم المالية للشركة، ألن الشركة: 

تلك القائمة على معدل الليبور بالدوالر األمريكي. سيصبح معدل الفائدة الخال من المخاطر الخاص بهذه القروض ليس لديها قروض أو مشتقات بسعر فائدة متغير، باستثناء   •

 م، وبالتالي، ال يمكن إجراء تقدير موثوق لتأثير نتيجة المفاوضات المستقبلية. 2023متاًحا بحلول منتصف سنة 

 اإليجار المخصومة ، والتي لم يتم اشتقاقها أو التي ال تستند إلى معدل اإليبور.تُطبق معدالت االقتراض المتزايد على عقود  •

 ليس لديها عقود تأمين جوهرية تخضع ألي سعر ُمحال لإليبور.  •

 التغير في المعاملة المحاسبية لترتيب مشترك 4-3

ما يتعلق باستثمار الشركة في شركة  قامت الشركة بإعادة تقييم بعض أحكام اإلدارة الجوهرية فيما يتعلق بتحديد ما إذا كانت هناك سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ جوهري في 
عودية المحدودة، الذي تمت المحاسبة عنه سابقاً كاستثمار في شركة زميلة، وفقاً البيوتانول السعودية. نتيجةً إلعادة التقييم، توّصلت الشركة إلى أن االستثمار في شركة البيوتانول الس

( الترتيبات المشتركة".  11المحاسبة عنه كعملية مشتركة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )  ( "استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة"، سيتم28لمعيار المحاسبة الدولي )
المعالجة بأثر رجعي    إلصدار أحكام مهمة لتوفير تمثيل حقيقي للترتيب واالقتصادات محل العقد حيث تم تصنيف الترتيب كعملية مشتركة. تم تطبيق هذا التغير فيكانت هناك حاجة  

 التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".   - ( "السياسات المحاسبية8وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة )

  ( من اإليضاحات حول القوائم المالية. 38عرض التعديل الذي يعكس التغيرات المذكورة أعاله في إيضاح ) تم
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11 

 

 

 المعايير الدولية الصادرة والتي لم تُطبّق بعد  .5

شركة. ستطبق الشركة هذه المعايير عند دخولها  فيما يلي تفصيل بالمعايير والتفسيرات الصادرة ذات العالقة بالشركة، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية لل

 حيز التنفيذ.  

 ((3)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) –الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  5-1

ار اـلدولي للتقرير الـمالي ) ة ـبالرجوع إلى اإلـطار المـفاهيمي  3تـهدف التـعديالت على المعـي الـي ( "عملـيات تجميع األعـمال" إلى اســـــتـبدال الرجوع إلى إـطار إـعداد وعرض القوائم الـم
 للتقرير المالي دون تغيير جوهري في متطلباته.

ــوص علي ــتثناًء لمبدأ اإلثبات المنص ــمن التعديل اس ــأ عن االلتزامات  3ه في المعيار الدولي للتقرير المالي )يتض ــائر محتملة في "اليوم الثاني" التي تنش ــدار أرباح أو خس ( تفادياً إلص
" الرســوم " إذا تم تكبدها  -( الصــادر عن لجنة تفســيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  21( أو التفســير )37واالرتباطات المحتملة التي تقع ضــمن نطاق معيار المحاســبة الدولي )

( بـشأن الموجودات المحتملة التي لن تتأثر باـستبدال الرجوع  3بـشكل منفـصل. باإلـضافة إلى ذلك، فإنها توـضح التوجيهات اإلرـشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالية )
  إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.

م أو بعد ذلك التاريخ وتُطبّق على بأثر مستقبلي. من غير المتوقع أن يكون لهذا التعديل أي تأثير على  2022يناير  1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في تسري التعديالت على 
   الشركة.

 رض التوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية لغ %10األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة   -األدوات المالية  –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-2

"األدوات المالية"، أن األتعاب تشـمل عند تقييم ما إذا كانت شـروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفًا جوهريًا  –( 9يوضـح التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي )

ألتعاب فقط على األتعاب المدفوعة أو المسـتلمة بين المقترض والجهة المقرضـة، بما في ذلك األتعاب المدفوعة أو المسـتلمة من قبل عن شـروط االلتزام المالي األصـلي. تشـتمل هذه ا

ر المالي الســـنوي التي تطبق فيها تطبق الشـــركة التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية فترة التقري  المقترض أو الجهة المقرضـــة نيابة عن الغير.

 المنشأة التعديل ألول مرة.

م أو بعد ذلك التاريخ، مع الســماح بالتطبيق المبكر له. ســتطبق الشــركة التعديالت على المطلوبات المالية التي تم 2022يناير   1يســري التعديل على الفترات الســنوية التي تبدأ في 

 ترة التقرير المالي السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديل ألول مرة. من غير المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير جوهري على الشركة.تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية ف

 ("37"التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ) -تكاليف إتمام العقد   -العقود الُمحّملة بخسائر  5-3

( لتحديد التكاليف التي يجب على المنـشأة إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد يتوقع 37المحاـسبة الدولية تعديالت على معيار المحاـسبة الدولي )، أـصدر مجلس معايير م2020في مايو 

ل كالً من التكاليف اإلضـافية وتوزيع التكاليف  خسـارته أو خاسـراً. تطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة مباشـرة". التكاليف التي تتعلق مباشـرة بعقد تقديم بضـائع أو خدمات تشـم

لطرف المقابل بموجب العقد. تـسري التعديالت على المتعلقة مباـشرة بأنـشطة العقد. ال تتعلق التكاليف العمومية وإلدارية مباـشرة بالعقد ويتم اـستبعادها ما لم يتم تحميلها ـصراحةً على ا

م أو بعد ذلك التاريخ. ســوف تطبق الشــركة هذه التعديالت على العقود التي التي لم تف بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة 2022يناير   1فترات التقرير المالي الســنوي التي تبدأ في 

 التقرير المالي السنوي التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة.

 تداولة""تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير م - ( 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 5-4

 ( متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. إن التعديالت توضح ما يلي:  1توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

 ما المقصود بحق تأجيل السداد.  •

 أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوداً في نهاية فترة التقرير المالي.  •

 ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل. أن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية  •

 أنه فقط إذا كانت إحدى المشتقات المدرجة في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها.  •

تطبيقها بأثر رجعي. لن يؤثر التعديل على تصنيف الشركة للمطلوبات  م أو بعد ذلك التاريخ، ويجب  2023يناير    1تسري التعديالت على فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  

 المتداولة وغير المتداولة.  
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 المعايير الدولية الصادرة والتي لم تُطبّق بعد )يتبع(   .5

 (( 8)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -تعريف التقدير المحاسبي  5-5

(، قدم فيه تعريفًا لـ "التقديرات المحاسبية". توضح التعديالت الفرق بين التغيرات  8المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )، أصدر مجلس معايير  م2021في فبراير  

  لمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية.في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء. كما أنها توضح كيفية استخدام المنشآت ألساليب القياس وا

 

م أو بعد ذلك التاريخ وتُطبّق على التغيرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية 2023يناير  1تسري التعديالت على فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في 

 يُسمح بالتطبيق المبكر ما دامت تلك الحقيقة أفصح عنها. من غير المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير جوهري على الشركة.  التي تحدث في بداية تلك الفترة أو بعدها.

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  .6

 إن السياسات المحاسبية الهامة التي طبقتها الشركة في إعداد هذه القوائم المالية تم تطبيقها بشكل منتظم كما يلي: 

 االستثمارات في شركات زميلة وترتيبات مشتركة  6-1

 استثمارات في شركات زميلة 

لمالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها  الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها الشركة نفوذاً جوهرياً. النفوذ الهام هو قدرة الشركة على المشاركة في القرارات ا 
% فأكثر مع اعتقاد اإلدارة بأنه 15سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. من الضروري ابداء الحكم خاصة عندما يوجد للشركة حصص ملكية وحقوق تصويت بنسبة ال تُعد 

 ال يوجد للشركة سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه الشركات المستثمر فيها األخرى. 

 استثمارات في ترتيبات مشتركة 

ر، وليس على الهيكل القانوني  نيف االستثمارات في الترتيبات المشتركة كعمليات مشتركة أو مشروعات مشتركة. يتوقف التصنيف على الحقوق التعاقدية والتزامات كل مستثميتم تص
ندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة موافقة باإلجماع  للترتيب المشترك. السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقدياً للسيطرة على ترتيب ما، ويتواجد فقط ع

 من األطراف التي تتقاسم السيطرة. 

 العمليات المشتركة   •

قة بالترتيب. مطلوبات المتعلإن العملية المشتركة هي ترتيب مشترك وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في الموجودات والتزامات بشأن ال
ت مملوكة أو مطلوبات متكبدة تقوم الشركة بإثبات حقها المباشر في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات المشتركة وحصتها في أي موجودا

 بصورة مشتركة أو إيرادات أو مصروفات لعملياتها المشتركة. 

 مشروعات مشتركة  •

م ل من أشكال الترتيبات المشتركة، وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة في الترتيب حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. تتالمشروع المشترك هو شك
 المحاسبة عن الحصص في المشروعات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية بعد إثباتها في األصل بالتكلفة في قائمة المركز المالي. 

ل ركة في أرباح أو خسائر الشركة  طريقة حقوق الملكية، يتم تسجيل االستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك أولياً بالتكلفة ثم يتم تعديل اإلستثمار لالعتراف بنصيب الشوفقاً 
بعد االستحواذ على الدخل الشامل اآلخر للشركة في الدخل الشامل اآلخر.  في قائمة الربح أو الخسارة، واالعتراف بنصيبها في حركات ما    المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االستحواذ 

 يُعترف بتوزيعات األرباح المستلمة أو مستحقة القبض من الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار.

المحاسبة عنها وفقاً لطريقة لحقوق الملكية حصتها في المنشأة، بما في ذلك أي ذمم مدينة طويلة األجل أخرى  عندما تتساوى أو تتجاوز حصة الشركة في خسائر االستثمارات التي تتم 
 غير مضمونة، ال تقوم الشركة بتسجيل خسائر إضافية، ما لم يكن عليها التزامات حكمية أو قانونية نيابة عن المنشأة األخرى. 

ين الشركة والشركات الزميلة والمشروعات المشتركة بالقدر الذي تكون عليه حصة الشركة في هذه الشركات. كما يتم استبعاد الخسائر ويتم تسوية أي أرباح غير محققة للمعامالت ب
  غير المحققة إذا كانت المعاملة تشير إلى انخفاض في قيمة األصول المحولة. 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(   .6

 المتداول تصنيف المتداول وغير  6-2

 تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي بناًء على تصنيفها كمتداولة / غير متداولة.  

 يتم تصنيف األصل كمتداول عندما: 

 يتوقع أن يتحقق أو يقصد أن يتم بيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية. •

 المتاجرة،في حالة اقتنائه بشكل أساسي بغرض   •

 يتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي، أو •

 نقد أو ما في حكمه ما لم يحظر تبادله أو استخدامه لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثني عشر شهراً من فترة التقرير المالي. 

 تُصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

 متداول عندما:يتم تصنيف االلتزام ك

 يتوقع أن يتم تسويته في دورة التشغيل العادية. •

 في حالة االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة.  •

 عندما يستحق السداد خالل اثني عشر شهراً من تاريخ التقرير المالي، أو  •

 فترة التقرير المالي. عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  •

  إن شروط االلتزام التي قد تؤدي، بناًء على خيار الطرف المقابل، إلى تسويتها بإصدار أدوات حقوق ملكية ال تؤثر على تصنيفها.

 وتصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 

 الزكاة 6-3

عودية. تقوم تُحتـسب الزكاة على أـساس الربح المعدل الخاضـع للزكاة أو الوعاء الزكوي، أيهما أعلى، وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضـريبة والجمارك )" الهيئة"( في المملكة العربية الـس
لخـسارة. يتم تـسوية الفروق، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية خالل الفترة  الـشركة باحتـساب الزكاة على أـساس الوعاء الزكوي. يتم تحميل مخـصص الزكاة على قائمة الربح أو ا

 التي يتم فيها إصدار هذه الربوط. 

 ممتلكات وآالت ومعدات  6-4

الممتلكات  ليف تكلفة أجزاء مستبدلة من  تكاتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تتضمن هذه ال
وجودات داخلياً، فإن  وتكاليف اإلقتراض لمشاريع إنشاءات طويلة األجل )موجودات مؤهلة(، في حال تم إستيفاء معايير االعتراف . بما أنه قد تم تشييد هذه المواآلالت والمعدات  

ل اإلدارة وتستبعد جميع التكاليف األخرى مثل المصروفات تكلفتها تتضمن جميع المبالغ الالزمة لجلب األصل إلى الحالة والمكان الحالي ليكون جاهزاً لالستخدام المرجو منه من قب
 دة يتم إنشاؤه داخلياً وتتعلق به مباشرة.  العمومية واإلدارية وتكاليف التدريب . يتم قيد أي تكاليف دراسة جدوى كمصروفات عند تكبدها ما لم تتعلق بأصل قابل للتمييز بصورة محد

ممتلكات واآلالت والمعدات هامة مقارنة مع إجمالي تكلفة البند، وعندما يكون لهذه األجزاء / المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء  عندما تكون تكلفة أجزاء / مكونات من ال 
لك وفقا لذلك. وبالمثل، عندما يتم  ، وتستهاألخرى ويتعين استبدالها على فترات زمنية مختلفة، فإن الشركة تقوم بإثبات هذه األجزاء بشكل فردي كموجودات لها أعمار إنتاجية محددة

ات واآلالت والمعدات في حالة استيفاء إجراء فحص رئيسي )صيانة دورية شاملة / توقف عن العمل مخطط له(، يُعترف بتكلفته المباشرة المنسوبة إليه في القيمة الدفترية للممتلك
الفترة الزمنية حتى الفحص الرئيسي المقرر التالي )صيانة دورية شاملة(. في حالة إجراء الصيانة الدورية   معايير االعتراف. وتسجل كبند مستقل له عمر إنتاجي يساوي بوجه عام

قائمة الدخل   كاليف اإلصالح والصيانة األخرى فيالشاملة التالية قبل التاريخ المخطط له، يتم قيد أي قيمة دفترية حالية للصيانة الشاملة السابقة كمصروف في الحال. يتم إثبات كافة ت
 والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها. 

بالمخصص . تقوم الشركة بتقييم التوقعات   يتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة لتفكيك األصل بعد إستخدامه ضمن تكلفة األصل كل على حدة إذا تم إستيفاء معايير االعتراف
 دورى . والتقديرات المتعلقة بالتزام إيقاف التشغيل بشكل 
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 ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع(  6-4

اف، بشكل رئيسي، هذه التكاليف مطلوبة من تتم رسملة المصروفات المتعلقة بالبيئة، الصحة، السالمة والحماية، بما في ذلك تكاليف معالجة التلوث، إذا كانت تستوفي معايير االعتر
مة والحماية. ويتم رسملتها مع تكلفة  التشريعات السائدة والمطلوبة إلستمرار الترخيص للعمل أو تم فرضه بواسطة المتطلبات اإللزامية للشركة المرتبطة بالبيئة، الصحة، السالقبل  

 التي تنتمي لها . الممتلكات واآلالت والمعدات البنود المتعلقة ب

ه الموجودات بند الممتلكات واآلالت والمعدات لالستخدام المرجو منه، أو الخاصة بالموجودات التي يتم بناؤها ذاتياً، من التاريخ الذي تكون فيه هذ  يتم إحتساب االستهالك من تاريخ توفر
 جاهزة لالستخدام المرجو منها . 

 ا يلي : يتم إحتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات وكم

 سنة  40 – 13 مباني 

 سنة  50 – 4 آالت ومعدات 

 سنوات 10 - 3 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 سنة  20 – 4 سيارات 

 سنة  20 – 1.5 مواد محفزة 

 مالئماً في تاريخ كل تقرير مالي.  تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك

وأي جزء هام تم االعتراف به مبدئياً عند  الممتلكات واآلالت والمعدات  ال يتم استهالك الموجودات قيد اإلنشاء، والتي ليست جاهزة للغرض المرجو منها. يتم إلغاء االعتراف ببند  
إستخدامه. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف ببند الممتلكات واآلالت والمعدات يتم قياسها بالفرق  اإلستبعاد أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من  

 بين صافي عوائد االستبعاد والقيمة المدرجة لألصل ويُعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة.

 السترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته المقدرة القابلة لالسترداد . يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة ل

 موجودات حق االستخدام   6-5

تُستهلك موجودات  اس اللتزامات عقود اإليجار.  يتم قياس موجودات حق االستخدام أولياً بالتكلفة، ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة، ويتم تعديله لغرض أي إعادة قي
 حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات، أيهما أقصر، كما يلي:

 

 سنة  23 – 3 أراضي 

 سنة  11 صهاريج 

 سنوات 10 – 2 سكن

 سنوات 4 سيارات 

 سنة  20 خطوط أنابيب 
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ستخدام أصل محدد لفترة زمنية معينة مقابل تحدد الشركة، عند بداية اإليجار، ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار. بمعنى أنه هل العقد ينقل الحق في السيطرة على ا
 عوض. 

ارية بين المطلوبات  كموجودات حق استخدام إلى جانب االلتزامات المقابلة لها في تاريخ توفر الموجودات المستأجرة الستخدام الشركة. يتم توزيع كل دفعة إيجيُعترف بعقود اإليجار 
ات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة وتكلفة التمويل. يُعترف بالتكلفة التمويلية في قائمة الربح أو الخسارة على مدى فترة عقد االيجار. ويتم استهالك موجود

 اإليجار بطريقة القسط الثابت، أيهما أقل. 

حوافز  في أو قبل تاريخ البدء مطروحاً منها أي    تُقاس موجودات حق االستخدام أولياً بالتكلفة التي تشتمل على مبلغ القياس األولي اللتزامات اإليجار، وأية مدفوعات إيجار تم إجراؤها
 إيجار مستلمة، وأية تكاليف مباشرة أولية، وتكاليف ترميم الموقع، إذا كان ذلك ممكناً.

ا أي حوافز إيجار مستحقة القبض أو مدفوعات تشمل التزامات اإليجار، عند االقتضاء، صافي القيمة الحالية للمدفوعات الثابتة بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطبيعتها، مطروحاً منه
كان المستأجر على يقين إلى حد ما من ممارسة  جار متغيرة تستند إلى مؤشر أو معدل أو المبالغ المتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمان القيمة المتبقية أو ممارسة خيار الشراء إذا  إي

 س ذلك الخيار. هذا الخيار، ومدفوعات جزاءات إنهاء العقد، إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس المستأجر الذي يمار

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة  

شهراً أو أقل. الموجودات منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة بالشركة وتعتبر غير جوهرية   12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار تبلغ مدتها  
ود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة بطريقة القسط الثابت في قائمة لقائمة المركز المالي بالشركة ككل. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعق

 الدخل.  

 دفعات إيجار متغيرة  

 . تحتوي بعض عقود اإليجار على دفعات متغيرة مرتبطة باستخدام أو أداء األصل المؤجر. يُعترف بهذه المدفوعات في قائمة الربح أو الخسارة

 خيارات التمديد واإلنهاء 

يتم تضمين خيارات    خيار اإلنهاء. مدة عقد اإليجار، تضع اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تشكل حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة    عند تحديد
ما أو لم يتم إنهاؤه. تقوم الشركة عند بداية اإليجار بتقييم ما إذا كان من المؤكد إلى  التمديد أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء في مدة اإليجار فقط إذا كان عقد اإليجار مؤكداً إلى حٍد 

 تغير كبير في الظروف الخاضعة للسيطرة. حد معقول ممارسة خيارات التمديد. وتعيد الشركة تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث هام أو 

 حكمه  في  نقد وما 6-7

ن وجدت، والتي يكون تاريخ اســـتحقاقها  يتكون النقد والودائع قصـــيرة األجل في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك وفي الصـــندوق والودائع قصـــيرة األجل عالية الســـيولة، إ

 وتكون ذات مخاطر غير جوهرية.األصلي عند الشراء ثالثة أشهر أو أقل، وقابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة 

 استثمارات قصيرة األجل  6-8

ُض ِضْمن الموجودات المتداولة. وهذه الودائع  تَُمثُل االستثمارات قصيرة األجل ودائع مرابحة لسلع ذات تواريخ استحقاق تزيد على ثالثة أشهر وتقل عن سنة من تاريخ اقتنائها وتُْعرَ 
 وهي تُقاس بالتكلفة المطفأة.  ية باللاير السعودي والدوالر األمريكي، وتحمل فائدة بمعدالت تجارية.محتفظ بها لدى بنوك تجارية محلية وأجنب
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بينما تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال بالقيمة  تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند اإلثبات األولي لها. 
خفاض المتراكمة، إن وجدت. تطفأ الموجودات  العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االن

ودات غير الملموسة قد يتم التي لها أعمار محدودة على مدى أعمارها اإلنتاجية، ويتم تقييمها ألي انخفاض في قيمتها متى ما كان هنالك مؤشر يدل على أن تلك الموجغير الملموسة 
يرات في التقديرات على أساس مستقبلي. تدرج مصروفات إطفاء  انخفاض قيمتها . يتم بنهاية كل فترة تقرير سنوي مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة اإلطفاء مع المحاسبة عن أي تغ

 لملموسة . الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار محدودة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئة المصروفات وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير ا

 التطوير على أساس المشروع الفردي كأصل غير ملموس عندما يمكن للشركة إثبات: ويُعترف بنفقات  يتم تحميل تكاليف األبحاث كمصروفات عند تكبدها.

 الجدوى الفنية الستكمال الموجودات غير الملموسة بحيث يكون األصل متاحاً لالستخدام أو البيع.  •

 نيتها على اإلنجاز وقدرتها ونيتها على استخدام أو بيع األصل •

 قبليةكيفية توليد األصل لمنافع اقتصادية مست •

 توافر موارد الستكمال األصل  •

.  الربح أو الخسارةوقعة. يُدرج اإلطفاء في قائمة يبدأ إطفاء األصل غير الملموس عند اكتمال التطوير ويكون األصل متاحاً لالستخدام. يتم إطفاؤه على مدى فترة المنفعة المستقبلية المت

 لقيمة سنوياً.خالل فترة التطوير، يتم اختبار األصل لمعرفة انخفاض ا 

ضمن المصروفات العمومية واإلدارية، ويتم تسجيل المصروفات المتعلقة بتحسين   يتم تسجيل مصروفات التكنولوجيا واالبتكار المتعلقة بتطوير المنتجات في قائمة الربح أو الخسارة
 أعمال التشغيل في تكلفة المبيعات. 

 لها أعمار إنتاجية محدودة هي كما يلي: إن فترات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي 

سنة  20 – 3 تراخيص  

سنوت 5 تكنولوجيا معلومات  تطوير  

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة 6-10

المؤشر، أو عندما يكون من الضروري  تجري الشركة تقييما بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصالً ما قد تنخفض قيمته. وفي حالة وجود مثل هذا  

لالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو إجراء اختبار سنوي لألصل للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. إن المبلغ القابل  

لى. ويتم تحديد القيمة االستردادية لكل أصل على أساس فردي ما لم يكن األصل منتجا لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن الوحدة المولدة للنقد أو قيمته أثناء االستخدام، أيهما أع

رداد، يعتبر األصل أو الوحدة ها القابلة لالستتلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. وعند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد لقيمت 

 المولدة للنقد منخفضة القيمة، وتخفض إلى قيمتها القابلة لالسترداد . 

وال والمخاطر  عكس تقييمات السوق للقيمة الزمنية لألمعند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم بعد الضريبة ي

 المحددة لألصل. 

ئات تلك المصروفات وبما يتسق مع وظيفة يتم إثبات خسائر االنخفاض للعمليات المستمرة بما في ذلك انخفاض رأس المال العامل إذا كان مناسباً في قائمة الربح أو الخسارة ضمن ف

 األصل الذي انخفضت قيمته . 

 مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو قد انخفضت. وفي حال وجود مثل ذلك يتم إجراء تقدير بتاريخ كل تقرير  
المعترف بها سابقاً  القيمة  انخفاض  النقد لألصل . ويتم رد خسائر  القابلة لالسترداد أو وحدة توليد  القيمة  الشركة بتقدير  في حالة حدوث تغير في االفتراضات     فقطالمؤشر، تقوم 
ابلة لالسترداد لم تتجاوز القيمة الدفترية التي المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل منذ اخر خسارة انخفاض قيمة تم تسجيلها. هذا العكس محدود على النحو بأن القيمة الق

 سارة انخفاض لألصل في السنوات السابقة . يُعترف بهذا الرد في قائمة الربح أو الخسارة. يمكن أن تكون صافية بعد االستهالك، في حال لم يعترف بخ
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 نقدية. تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن:يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات ال

 موجودات مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، أو •

 موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة قائمة الربح أو الخسارة أو من خالل الدخل الشامل اآلخر  •

قروض والذمم المدينـة التجارية، التي يُحتفظ بها  يُعترف بأرباح أو خسائر الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الربح أو الخسارة أو من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال

 المبلغ والفائدة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.  لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ومن المتوقع أن ينشأ عنها تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات أصل

، والتي هي "مدفوعات مقصورة على أصل  من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية

المبلغ". يشار إلى هذا   الفائدة على أصل  القائم ويتم على مستوى األدوات. يتم تصنيف  المبلغ أو  أو الفائدة" على أصل المبلغ  أنه اختبار "فقط مدفوعات ألصل المبلغ  التقييم على 

 لنظر عن نموذج العمل.الخسارة بصرف ا  الموجودات المالية والتدفقات النقدية التي ال تكون دفعات مقصورة على أصل المبلغ أو الفائدة وتقاس بالقيم العادلة من خالل الربح أو

 القياس األولي 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة يتم قياس الموجودات المالية أولياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة. يتم إثبات تكاليف المعامالت للموجودات المالية  

ألدوات المشتقة الكامنة بشكل كامل عند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية الخاصة بها تفي بالمتطلبات فقط كمدفوعات لمبلغ األصل الدخل. يتم النظر في الموجودات المالية ذات ا

 والفائدة.

 القياس الالحق 

 ألغراض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات: 

 )أدوات الدين( الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  •

ح والخسائر في الربح أو الخسارة عند تُقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقاً باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتكون عرضة لالنخفاض في القيمة. تدرج األربا

 التوقف عن االعتراف باألصل ويتم تعديلها أو تخفيض قيمتها. 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة )أدوات الدين(  الموجودات المالية بالقيمة •

سائر انخفاض القيمة أو العكس في قائمة بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يُعترف بإيرادات الفوائد وإعادة تقييم صرف العمالت األجنبية وخ

بها في الدخل الشامل اآلخر عند التوقف ربح أو الخسارة ويتم المحاسبة عنها بنفس طريقة احتساب الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. مكاسب القيمة العادلة المعترف ال

 لى الربح أو الخسارة.  عن االعتراف، يعاد تصنيف التغير في القيمة العادلة المتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إ

 )أدوات حقوق الملكية(  االعتراف الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر دون إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة عند التوقف عن •

العادلة الستثمارات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر. يستمر إثبات توزيعات األرباح   تقيس الشركة جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة وتعرض التغيرات بالقيمة
ذه الموجودات المالية إلى قائمة من هذه االستثمارات في قائمة الدخل كإيرادات أخرى عند ثبوت حق الشركة في استالم المدفوعات. ال يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر عن ه

 . الربح أو الخسارة

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   •

اسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير االعتراف الالحق بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قي

قائمة الربح أو الخسارة    سارة من استثمار دين يتم قياسه الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وليس جزءاً من عالقة تحوط، ويتم عرضه بالصافي فيإثبات الربح أو الخ

 في فترة نشوئه. 
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 )يتبع(  الموجودات المالية 6-11

 التوقف عن االعتراف 

 يتم التوقف عن االعتراف بأصل مالي، أو جزء منه، عند:

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو  •

 موجب "ترتيب القبض والدفع"؛ سواًء قيام الشركة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث ب •

 قامت الشركة بنقل جميع المخاطر والمنافع بشكل جوهري المتعلقة باألصل أو  (أ

ل الشركة أو تحتفظ، ( ب لت السيطرة على األصل.  لم تُحّوِ  بصورة جوهرية، بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولكنها حوَّ

 االنخفاض في القيمة  

المطفأة والقيمة العادلة    المالية المدرجة بالتكلفةتقوم الشركة على أساس النظرة المستقبلية بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين الخاصة بها كجزء من موجوداتها  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر.  

ر األداة. تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  تُحتسب الخسائر االئتمانية المتوقعة أما بالخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهرا أو بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عم 

شهراً من تاريخ التقرير المالي. عند وجود زيادة    12االئتمانية المتوقعة والتي تنتج عن أحداث تعثر عن السداد من أداة مالية تكون محتملة خالل فترة  شهراً جزءاً من الخسارة    12

، بغض النظر عن المدة الزمنية للتعثر في السداد  كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي، يجب تكوين مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض

 )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر األداة(.  

ذلك تعترف   في مخاطر االئتمان، ولكنها بدال منبالنسبة للذمم المدينة، تطبق الشركة الطريقة المبسطة في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. ولذلك، ال تقوم الشركة بتتبع التغيرات  

استناداً إلى الخبرة السابقة في خسائر بمخصص خسارة بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر األداة في تاريخ كل تقرير مالي. وقد أنشأت الشركة مصفوفة مخصصات  

 االئتمان، والتي تُعدَّل حسب العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

 المطلوبات المالية 6-12

 االعتراف األولي والقياس

 يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن أي من الفئتين التاليتين:

 مطلوبات مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة; و •

 مطلوبات مالية أخرى يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي  •

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

 مطلوبات مالية مصنفة من قبل المنشأة كمطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الريح أو الخسارة عند االعتراف األولي. و مصنفة: •

ادتها مطلوبات مالية مصنفة كمحتفظ بها بغرض المتاجرة، مثل االلتزام المتعلق باألوراق المالية المقترضة في عملية بيع قصيرة، والتي يجب إع بغرض المتاجرة:  محتفظ بها •
صنيف المشتقات المنفصلة المدرجة ضمن في المستقبل. تتضمن هذه الفئة أيضا األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل الشركة والتي لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط. يتم أيضا ت

 أدوات مالية أخرى كمشتراة بغرض المتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة. 

، وبالنسـبة للقروض والذمم الدائنة، وبات بالقيمة العادلةيتم، أولياً، إثبات كافة المطلوبات المالية عندما تصـبح الشـركة طرفاً في األحكام وااللتزامات التعاقدية ألداة مالية ما. تقيد المطل
 المعامالت المتعلقة بها مباشرة. فيتم إظهارها بالمبالغ المستلمة، بعد خصم تكاليف
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 المطلوبات المالية )يتبع( 6-12

 القياس الالحق

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، وتدرج التغيرات في قائمة الربح أو الخسارة.يستمر تسجيل المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة 

رباح باســــتخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات األ  بالنســــبة للمطلوبات المالية األخرى، بما في ذلك القروض، بعد اإلثبات األولي لها، فإنه يتم قياســــها الحقا بالتكلفة المطفأة

بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخـصم   والخـسائر في قائمة الدخل عند التوقف عن االعتراف بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. تحـسب التكلفة المطفأة

 ة الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي في تكاليف التمويل في قائمة الدخل.عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من طريقة معدل الفائد

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

يوما من   60إلى    30دة ما بين  المبالغ غير مضمونة وتدفع عا  تمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للشركة ولم يتم دفعها قبل نهاية الفترة المالية. إن هذه

داد القوائم المالية. ويتم إثباتها أولياً بالقيمة تاريخ اإلثبات. تظهر الذمم الدائنة التجارية واألخرى كمطلوبات متداولة ما لم يكن السداد غير مستحق خالل اثنى عشر شهرا من تاريخ إع

 معدل الفائدة الفعلي. العادلة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

 التوقف عن االعتراف

ــتبدال االلتزام المالي بآخر من نفس الجهة المموِّ  ــداده. وفي حالة إس ــوية التزام أو س ــروط يتم التوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية عند تس ــروط مختلفة تماما، أو بتعديل ش لة بش

ــكل كبير، عندئذ يتم اعتبار مثل هذ ــلي وإثبات التزام جديد. ويُْعتََرُف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الربح أااللتزام الحالية بشـ و ا التبديل أو التعديل كإلغاء اعتراف بااللتزام األصـ

 الخسارة.

 مقاصة األدوات المالية   6-13

ــافي المبلغ في قائمة  ــاح عن صـ ــة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم اإلفصـ ــة المبالغ  تتم المقاصـ المركز المالي إذا كانت هناك حقوق قانونية حالية قابلة التنفيذ لمقاصـ

 المحققة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.

 مخصصات 6-14

حداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أ

صات باستخدام معدل ما قبل الزكاة الحالي الذي  اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ هذا االلتزام بشكل موثوق. إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم المخص 

 لمتعلقة بااللتزام، عندما يكون مالئماً. عند استخدام الخصم، يُعترف بالزيادة في المخصص بسبب مرور الزمن كتكلفة تمويلية. يعكس المخاطر ا
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 مخزون 6-15

والمواد المستهلكة وقطع الغيار، بالتكلفة، أي أسعار الشراء التاريخية على أساس طريقة يتم قياس المخزون، بما في ذلك المواد الخام والمنتجات تحت التصنيع والمنتجات تامة الصنع  

  المتوسط المرجح زائداً التكاليف المتعلقة بها مباشرة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.

 سبة مالئمة من المصروفات اإلضافية. يشتمل مخزون اإلنتاج تحت التشغيل والبضاعة تامة الصنع على تكلفة المواد والعمالة ون

الشاملة / التوقف عن العمل غير المقرر  يتم استبعاد خسائر المخزون غير االعتيادية بسبب الجودة أو أمور أخرى والمصروفات غير المباشرة المتكبدة خالل فترة الصيانة الدورية  

هاية الفترة لغرض تقويم المخزون على أساس الطاقة العادية أو اإلنتاج الفعلي لتلك الفترة، أيهما أعلى. يتم توزيع له، من تكلفة المخزون. يتم توزيع المصروفات غير المباشرة في ن

لة للتحقق سعر  يمثل صافي القيمة القاب  التكاليف على بنود المخزون الفردية على أساس المتوسط المرجح. يتم تحديد تكاليف البضاعة المشتراة بعد استنزال الخصومات والتخفيضات.

 البيع المقدر خالل دورة األعمال العادية مطروحاً منها التكاليف التقديرية لإلكمال والتكاليف التقديرية الالزمة إلتمام البيع. 

 مخزون الخردة المنتج المشترك والمنتج الثانوي

د تؤدي إلى بعض المنتجات الثانوية أو الخردة )إما غير قابلة لالستخدام أو إلعادة التدوير(. وعندما قد تؤدي عملية اإلنتاج في الشركة أحياناً إلى انتاج منتج مشترك في آٍن واحد أو ق

هذه ري توزيعها على أساس منطقي وثابت على  ال تكون تكاليف تحويل مثل هذه المنتجات المشتركة / الثانوية أو الخردة قابلة للتحديد بشكل منفصل عن تكلفة المنتج الرئيسي، فإنه يج

عندما تصبح المنتجات قابلة للتحديد بشكل منفصل المنتجات والمنتجات المشتركة / الثانوية والخردة. يستند التوزيع على أساس القيمة النسبية للمبيعات لكل منتج إما في مرحلة اإلنتاج 

 أو عند إتمام اإلنتاج . 

وعندما لم يكن ممكناً توزيع التكاليف عليها، أو في حالة عدم فعالية القيام بذلك، يتم قياس هذه البنود ضمن المخزون بصافي  وعندما تكون المنتجات الثانوية والخردة غير جوهرية  

. في قائمة الربح أو الخسارة، فإن   وهريا عن تكلفتهالقيمة القابلة للتحقق ويتم خصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي . نتيجة لذلك، فإن القيمة الدفترية للمنتج الرئيسي ال تختلف ج

ي، تُسّجل المتحصالت كإيرادات، وتُسّجل تكلفة البيع  صافي القيمة القابلة للتحقق بالنسبة للمنتجات الثانوية والخردة تخفض تكلفة المبيعات للفترة. وعند البيع الالحق لهذا المنتج الثانو

 ُمسّجلة سابقاً أما بالنسبة للخردة فتسجل المتحصالت، بعد خصم التكلفة، كإيرادات أخرى. المقابلة على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق ال

 قطع الغيار اإلستهالكية

لهندسية ومواد التعبئة اد المستهلكة على المواد اتمثل قطع الغيار اإلستهالكية المواد المساعدة التي يتم إستنفادها في إنتاج المنتجات شبه المصنعة وتامة الصنع . وقد تشتمل هذه المو

 والتغليف لمرة واحدة وبعض المحفزات. 

 قطع غيار رأسمالية

آلالت والمعدات أو استخدامها في حاالت  تمثل قطع الغيار األجزاء القابلة للتبديل من الممتلكات واآلالت والمعدات التي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة الروتينية وإصالح وعمرة ا

 تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من قطع الغيار التالية:الطوارئ لإلصالحات. 

/ خط اإلنتاج أو التي تم شراؤها الحقا ولكنها تتعلق بمصنع معين أو خط إنتاج معين، ونادرا ما تكون مطلوبة، تعتبر    اآلالتبنود المعدات االحتياطية المشتراة جنبا إلى جنب مع   •
هالكها الت والمعدات ويتم استضرورية لتشغيل المصنع، ويجب أن تكون متوفرة في االحتياطي لالستخدام في جميع األوقات . يتم رسملة هذه البنود كجزء من الممتلكات واآل

البنود جزءاً من المخزون بشرط إستيفاء من تاريخ الشراء على مدى العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع الذي سيتم استخدامه فيه، أيهما أقصر. التشكل هذه 
 . الممتلكات واآلالت والمعدات معايير الرسملة ضمن بند 

خط إنتاج / مصنع محدد مع فترات زمنية طويلة ويتم استبدالها وتجديدها بشكل متكرر )معظمها خالل فترات الصيانة الشاملة(. يتم رسملة البنود القابلة لإلصالح التي تتعلق ب •
بنود بالمصنع، وتكون فترة االستهالك هذه ال  هذه البنود كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات عند استيفاء معايير الرسملة. يبدأ االستهالك اعتباراً من اليوم الذي يتم فيه تركيب
 . ال تعتبر هذه البنود جزءاً من المخزون.هي فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي للممتلكات واآلالت والمعدات ذات العالقة التي تم تركيبه فيها، أيهما أقصر

يـست ذات طبيعة حـساـسة وتعتبر ذات طبيعة عامة، أي ليـست محددة لمـصنع ويمكن اـستخدامها في مـصانع متعددة أو قطع الغيار العامة وبنود المواد االـستهالكية األخرى التي ل •
إال إذا تجاوزت مستوى خطوط إنتاج وأي بنود أخرى قد تكون مطلوبة في أي وقت لتسهيل عمليات المصنع . وتصنف عموما كـ"مواد مستهلكة وقطع غيار" ضمن المخزون،  

ير مخصــص عمر إنتاجي أكثر من ســنة واحدة، وفي هذه الحالة يتم تســجيلها ضــمن الممتلكات واآلالت والمعدات. تخضــع البنود المدرجة ضــمن المخزون لتقد  الرســملة ولها
، تكون طريقة اـستهالكها مماثلة للبنود القابلة التقادم ويتم تحميلها على قائمة الدخل والدخل الـشامل اآلخر عند تركيبها أو اـستخدامها. وعندما تـستوفي هذه البنود معايير الرـسملة

  لإلصالح كما ذكر أعاله.
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 التزامات منافع الموظفين طويلة األجل

للدفعات المسـتقبلية المتوقعة التي سـيتم إجراؤها بشـأن الخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية فترة إن االلتزامات المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل يتم قياسـها بالقيمة الحالية  

يص األيدي اتب المستقبلية المتوقعة، ومعدالت تقلإعداد القوائم المالية باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة، وتسجل كمطلوبات غير متداولة. يتم األخذ بعين االعتبار مستويات الرو

ــندات الشــركات أو الســ  ــتخدام عوائد الســوق في نهاية فترة إعداد القوائم المالية بناًء على س ــتقبلية باس ندات الحكومية ذات الجودة العالية بشــروط العاملة. يتم خصــم المدفوعات المس

ت إعادة القياس نتيجة لتسـويات التغيرات في االفتراضـات االكتوارية في الدخل الشـامل اآلخر.  وعمالت تتطابق قدر اإلمكان مع التدفقات النقدية الصـادرة المسـتقبلية المقدرة. يتم إثبا

مين على الحـياة لـما بـعد انتـهاء الـخدمة  ـلدى الشـــــرـكة الـعدـيد من برامج ـما بـعد التوظيف، بـما في ذـلك برامج المســـــاهـمات المـحددة وخطط المـنافع المـحددة وبرامج الـتأمين الطبي والـتأ

 المؤهلين واألشخاص التابعين لهم. للموظفين

 خطط المساهمات المحددة

للخطة المقررة . تودع مســاهمات   تقدم الشــركة خطة ادخار لتشــجيع الموظفين الســعوديين على تحقيق مدخرات بطريقة تضــمن زيادة في دخلهم والمســاهمة في تأمين مســتقبلهم وفقاً 

الحسابات التشغيلية العادية للشركة )ولكن ليس في أي هيئة اعتبارية منفصلة(. هذا النقد عبارة عن رصيد مقيد ولغرض العرض  االدخار من المشاركين في حساب بنكي منفصل غير 

 في القوائم المالية، يتم تسويتها مع االلتزام ذي الصلة بموجب خطة االدخار.

 خطط المنافع المحددة

لدى الشـــركة في المقام االول خطط مكافأة نهاية الخدمة وخطط تأمين طبي وخطط تأمين   بخالف خطة المســـاهمات المحددة.خطط المنافع المحددة هي خطة فوائد بعد نهاية الخدمة  

 على الحياة بعد انتهاء التقاعد تصل إلى خطط منافع محددة.

  مكافأة نهاية الخدمة

 إلى سياسة الشركة.  فيما يتعلق بالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، تأخذ عملية التقييم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي باإلضافة

 ة الحالية اللتزامات المنافع المحددة، في تاريخ التقرير المالي. إن صافي مطلوبات التقاعد المثُبتة في قائمة المركز المالي المتعلقة ببرنامج المنافع المحددة بعد التوظيف يمثل القيم

ــتخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. يتم تحديد القيم ــتقلين باس ــكل دوري من قبل اكتواريين مس ــاب التزامات المنافع المحددة بش ــم يتم احتس ة الحالية اللتزامات المنافع المحددة بخص

ارب شــروط مســتقبلية المقدرة باســتخدام أســعار العمولة لســندات الشــركات عالية الجودة المســجلة بالعملة التي ســتدفع بها المنافع، وتكون لها شــروط تقالتدفقات النقدية الصــادرة ال

حتـسب ـصافي تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخـصم االلتزامات ذات العالقة. وفي البلدان التي ال يوجد فيها أـسواق عميقة لهذه الـسندات، تـستخدم أـسعار الـسوق على الـسندات الحكومية. يُ 

 على صافي رصيد التزامات المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج. 

ــنة الـسابق، والذي يتم تعديله للوـصول إل ــــ كبيرة في الـسوق وأية أحداث  ى التقلبات اليتم حـساب تكاليف الخدمات باـستخدام معدل تكلفة معاـشات تقاعدية المحدد اكتواريا في نهاية الـس

درج المطلوبات االكتوارية بناًء على هامة غير متكررة، مثل التعديالت على الخطط أو االختصـار أو التسـوية. في حالة عدم وجود تقلبات هامة في السـوق أو أحداث غير متكررة، ت

 راضات أو الترتيبات خالل الفترة األّوليّة فإنه يجب إعادة قياس هذه االلتزامات والتكاليف ذات العالقة.االفتراضات التي تمت في بداية السنة. وفي حالة وجود تغيرات هامة في االفت

ــ  القيمة   امل اآلخر. يتم إثبات التغيرات فييتم إثبات أرباح وخســـائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضـــات االكتوارية خالل الفترة التي تحدث فيها في بنود الدخل الشـ

 ة.الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة الدخل كتكاليف خدمة سابق

إذا كان ذلك ممكناً، بطريقة القســط الثابت على أســاس عندما يتم تعديل خطة المنافع، يُعترف بجزء التغير في المنافع المتعلقة بالخدمة الســابقة من قبل الموظفين كمصــروف أو دخل،  

روفات أو اإليرادات، إن وجد، فوراً في قائمة متوـسط الفترة حتى تـصبح المنافع مـستحقة في قائمة الربح أو الخـسارة. بالقدر الذي يتم فيه اـستحقاق المنافع على الفور، يتم إثبات المصـ 

 الربح أو الخسارة.
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 مكافأة نهاية الخدمة )يتبع(

خدمة  اء خصم المطلوبات بمعدالت الخصم المستتدرج تكاليف الخدمات الحالية والـسابقة المتعلقة باستحقاقات ما بعد نهاية الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة، بينما يسجل إطف

 ل الشامل اآلخر.كأعباء تمويلية. يُعترف بأي تغيرات بصافي المطلوبات الناتجة عن التقييمات اإلكتوراية والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس في الدخ

 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين 

يدتها هذه الـشركة من كنية التي ـش راء الوحدات الـس لة من الدفعات على مدى   قامت الـشركة بوضـع برامج تملك المنازل للموظفين والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصـة ـش لـس خالل ـس

 عدد معين من السنوات. تنتقل ملكية الوحدات السكنية عند إتمام الدفع بالكامل. 

ــاك ــكنبموجب برنامج تمليك المس ــكنية تدفع مرة أخرى للموظف في حالة رحيل الموظف عن العمل ويتم رد الوحدة الس ــراء الوحدة الس ية إلى  ن، فإن المبالغ التي يدفعها الموظف لش

ؤها على فترة ـسداد التـسهيالت المـستحقة  الـشركة. يتم إثبات برنامج تملك المنازل للموظفين كأـصل مدفوع مقدماً غير متداول عند تخـصيص الوحدات الـسكنية إلى الموظفين ويتم إطفا

 من الموظفين. 

 برنامج القرض السكني للموظفين 

ى أقساط شهرية من خالل االقتطاع من تقدم الشركة قرض سكني دون فائدة لموظفيها المؤهلين لمرة واحدة خالل فترة الخدمة لغرض شراء أو بناء منزل أو شقة. يتم سداد القرض عل

 بدل السكن للموظف.  

ة بالقيمة العادلة، ويقاس التكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يدرج الفرق بين ويتم إثبات برنامج القرض السكني للموظفين ضمن بند الموجودات المالية غير المتداول

ابل مة. يتم إطفاء نفس المبلغ كدخل فائدة مقالقيمة العادلة والمبلغ الفعلي الذي أعطي للموظف ضمن بند "منافع موظفين مدفوعة مقدماً غير متداولة" وتطفأ كمصروف مساٍو لفترة الخد

 مقبوضات من موظفين.

 التأمين الطبي 

يتم تسجيل التكاليف المتوقعة لهذه المنافع على مدى فترة التوظيف باستخدام   سنوات.  5لمدة  بعض أفراد أسرهم  تقدم الشركة منافع الرعاية الصحية بعد التقاعد للمتقاعدين المؤهلين و

المحددة. تحمل أو تقيد أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات والتغيرات في االفتراضات االكتوارية إلى بنود الدخل    نفس المنهجية المحاسبية المستخدمة بشأن برامج المنافع

 الشامل اآلخر خالل الفترة التي تنشأ فيها. يتم تقويم هذه االلتزامات سنوياً من قبل اكتواريين مؤهلين مستقلين .

الخطط أن المحاسبة عن هذه  التضخم في سلم    نتطلب  المستقبلية، ومعدالت  المستخدمة لقياس االلتزامات والمصروفات  تقوم اإلدارة ببعض االفتراضات المتعلقة بمعدالت الخصم 

اء على أداء موجودات البرنامج خرى بنالرواتب، ومعدالت مسار تكاليف الرعاية الصحية، والوفيات، وافتراضات أخرى . إن هذه التقديرات معرضة للتغير بشكل كبير من فترة إلى أ

التاريخية والتقديرات المستقبلية بناًء على  )إن وجدت(، وعمليات التقييم االكتوارية، وظروف السوق والتغيرات في المنافع المتعاقد عليها. يستند اختيار االفتراضات إلى التوجهات  

 ائج الفعلية كثيرا عن التقديرات التي تمت بناًء على االفتراضات الهامة المستخدمة. الظروف االقتصادية وظروف السوق بتاريخ التقييم. وقد تختلف النت

 ربحية السهم 6-17

 يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة:

 صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة، باستثناء أي تكاليف لخدمة الحقوق بخالف األسهم العادية. •

 . األسهم العادية القائمة خالل الفترة المالية، المعدل لألسهم المجانية في األسهم العادية الصادرة خالل السنة باستثناء أسهم الخزينةعلى المتوسط المرجح لعدد  •

 ات تحقق اإليراد 6-18

سـياق منهج مكون من خمس خطوات وتطبيق شـروط الشـحن  تعترف الشـركة باإليرادات عند انتقال السـيطرة على البضـاعة المبيعة أو انتقالها إلى العميل والتي يجب النظر فيها في 
 القابلة للتطبيق.

رائب أو الرســوم. يتم تقييم ترتيبات اإليرادات وفقاً يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المســتلم أو المســتحق، مع األخذ في االعتبار الشــروط التعاقدية المحددة للدفع باســتثناء الضــ 
 يد ما إذا كانت الشركة تعمل بصفتها أصل أو وكيل.لمعايير محددة لتحد

سليمها إلى جهة التسويق بأسعار بيع أولية تتم جميع مبيعات المنتجات إلى شركة سابك )المشار إليها باسم "جهة التسويق"( بموجب اتفاقية تسويق وشراء، ويتم تسجيل المبيعات عند ت

أسعار   إلى  تعديلها  الشركة  ويتم في وقت الحٍق  التسويات بمجرد علم  تسجيل  يتم  الشحن والتوزيع والتسويق.  تكلفة  الغير، بعد خصم  التسويق من  تتسلمها جهة  التي  الفعلية  البيع 

  بها.
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باـسم "جهة التـسويق"( بموجب اتفاقية تـسويق وـشراء، ويتم تسجيل المبيعات عند تسليمها إلى جهة التسويق بأسعار بيع أولية تتم جميع مبيعات المنتجات إلى ـشركة ـسابك )المـشار إليها  
مجرد علم الشـركة بها.  تم تسـجيل التسـويات بويتم في وقت الحٍق تعديلها إلى أسـعار البيع الفعلية التي تتسـلمها جهة التسـويق من الغير، بعد خصـم تكلفة الشـحن والتوزيع والتسـويق. ي

ؤخراً لمنتجات البتروكيماويات. تدرج الشـركة في تقوم الشـركة بتقدير المقابل المادي المتغير باعتباره المبلغ األكثر احتماالً بناًء على معلومات السـوق المتاحة واألسـعار المنشـورة م
لحد الذي يكون فيه من المحتمل أن ال يحدث رد جوهري في مبلغ اإليرادات المتراكمة المعترف بها عند حل  ســــعر المعاملة بعضــــاً من أو كل مبلغ المقابل المادي المتغير فقط إلى ا

 عدم اليقين المرتبط بالمقابل المتغير ذي العالقة في وقت الحق.

 مصروفات 6-19

 تكلفة المبيعات 

لتكلفة التاريخية . وتـصمنف تكاليف اإلنتاج ومـصروفات التـصنيع المباـشرة كتكلفة مبيعات .  يُعترف بجميع المـصروفات على أـساس اإلـستحقاق . يُعترف بتكاليف التـشغيل على أـساس ا
ــجل التكاليف األخرى كتكاليف بيع وتوزيع بينما ــلة . تُس ــافية األخرى ذات الص ــرة والتكاليف اإلض ــمل ذلك المواد الخام والعمالة المباش تُعرض جميع التكاليف األخرى المتبقية    ويش

 ومية وإدارية.كمصروفات عم

 مصروفات البيع والتوزيع

فات اللوجســتية، وكذلك توزيع بعض يتضــمن هذا البند أي تكاليف متكبدة لتنفيذ أو تســهيل كافة أنشــطة البيع في الشــركة . تشــتمل هذه التكاليف عادة مصــروفات التوزيع والمصــرو
 المصروفات غير المباشرة األخرى.

 مصروفات عمومية وإدارية

روفات اإلـضافية العامة التي ال تتعلق  تندرج هذه المـصروفات ـضمن بند المـصروفات التـشغيلية التي ال تتعلق مباـشرة بإنتاج أو بيع أي ـسلع أو خدمات . كما تـشتمل على توزيع المصـ 
ن تكلفة المبيعات ومصـــروفات البيع والتوزيع والمصـــروفات العمومية  على وجه التحديد بتكلفة المبيعات أو مصـــروفات البيع والتوزيع . يتم توزيع المصـــروفات غير المباشـــرة بي

 واإلدارية، عند اللزوم، وفق أسس ثابتة بناًء على معدالت محددة مسبقاً ومناسبة للشركة.

 احتياطي نظامي 6-20

من رأس المال. هذا    %30احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي من صـــافي الربح لتكوين    %10وفقاً لنظام الشـــركات الســـعودي، يتعين على الشـــركة أن تجنب في كل ســـنة 
 االحتياطي غير متاح للتوزيع.

 إيرادات تمويلية  6-21

عدل الفائدة الفعلي. وهو األدوات المالية باســتخدام م بالنســبة لجميع األدوات المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية الُمحّملة بعمولة، يتم تســجيل إيرادات الفوائد على هذه
، إلى صــافي القيمة الدفترية للموجودات أو المعدل الذي يخصــم المدفوعات أو المقبوضــات النقدية المســتقبلية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصــر، حســبما هو مالئم

 المطلوبات المالية.

 



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 ممتلكات وآالت ومعدات  .7

 مليون لاير سعودي. 268.32جودات تحت اإلنشاء بصفٍة رئيسٍة بمرافق الدعم والمساندة األخرى بتكلفة إجمالية قدرها تتعلق المو

 م(.2007إبريل  9هـ )الموافق 1428ربيع األول  21سنة ابتداًء من  30ترة أوليَّة مدتها ة للتجديد طويلة األجل بفإنَّ الممتلكات واآلالت والمعدات ُمقاَمة على قطعة أرض استأجرتها الشركة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب اتفاقية إيجار قابل

 (.20إن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة مرهونة كضمان مقابل قرض ألجل )إيضاح 

ل عن سنة    ة مبيعاتومصروفات عمومية وإدارية على الترتيب.مليون لاير سعودي ما بين تكلف 8.1مليون لاير سعودي و  2.318.5بمبلغ  م2021ُوّزع االستهالك المحمَّ

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 آالت ومعدات 
 

 مباني 
وتركيبات ومعدات أثاث  

 مكتبية 
 

 سيارات
 

 مواد محفزة 
 

 موجودات تحت اإلنشاء
 

 المجموع

              التكلفة:

 47,770,945  383,061  489,562  11,001  333,924  2,571,153  43,982,244 في بداية السنة )معدل( 

27  270,795 إضافات   607  -  44,336  0106,74   422,550 

(42,129) شطب    -  (33)   -  -  (81,45)   (2043,6)  

تحويالت إلى برنامج الوحدات السكنية ضمن موجودات غير 

(10,578)  -  -  -  -  - ( 10متداولة أخرى )إيضاح    (10,578)  

( 209,449)  32,402  -  2,828  -  174,219 تحويالت   - 

 48,139,297  268,316  566,300  11,001  337,326  2,571,225  44,385,129 في نهاية السـنة 
              

              االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة: 

 20,533,313  -  466,906  10,256  311,806  694,131  19,050,214 في بداية السنة )معدل( 

58,06  78,668  2,226,491 محمل للسنة    73  613,36   -  2,326,663 

(21,270) متعلق بـشطب    -  (52)   -  -  -  (521,29)  

 22,838,681  -  480,272  10,329  319,846  772,799  21,255,435 في نهاية السـنة 

              
              صافي القيمة الدفترية: 

 25,300,616  268,316  86,028  672  17,480  1,798,426  23,129,694 م 2021ديسمبر  31كما في 

 27,237,632  383,061  22,656  745  22,118  1,877,022  24,932,030 )معدل( م2021ديسمبر  31كما في 



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع(   .7

 

 مليون لاير سعودي. 383.06تتعلق الموجودات تحت اإلنشاء بصفٍة رئيسٍة بمرافق الدعم والمساندة األخرى بتكلفة إجمالية قدرها 

 م(.2007إبريل  9هـ )الموافق 1428ربيع األول  21سنة ابتداًء من  30لتجديد طويلة األجل بفترة أوليَّة مدتها ة لإنَّ الممتلكات واآلالت والمعدات ُمقاَمة على قطعة أرض استأجرتها الشركة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب اتفاقية إيجار قابل

 (.20إن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة مرهونة كضمان مقابل قرض ألجل )إيضاح 

ل عن سنة     سعودي ما بين تكلفة مبيعات ومصروفات عمومية وإدارية على الترتيب. مليون لاير 7.6مليون لاير سعودي و  2.277.0 بمبلغ م2020ُوّزع االستهالك المحمَّ

 )معدلة( م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 آالت ومعدات  
 

 مباني 
أثاث وتركيبات ومعدات   

 مكتبية
 

 سيارات 
 

 مواد محفزة 
 

 موجودات تحت اإلنشاء 
 

 المجموع 

              التكلفـــة 

   47,472,909   374,282   483,467    11,001  327,010  2,562,374  43,714,775 بداية السنةفي 

  346,574   170,135    2,902  -  3,257  1,073  169,207 إضافات

( 40,225) شطب    -  -  -  -  (6,557 )   (46,782 )  

تحويالت إلى برنامج الوحدات السكنية ضمن موجودات غير 

( 1,756)  -  -  -  -  - ( 10متداولة أخرى )إيضاح    (1,756 )  

( 153,043)  3,193  -  3,657  7,706  138,487 تحويالت   - 

 47,770,945  383,061  489,562  11,001  333,924  2,571,153  43,982,244 في نهاية السـنة 
              

              القيمة: االستهالك المتراكم واالنخفاض في 

 18,261,000  -  454,900  10,183  301,531  615,617  16,878,769 في بداية السنة

 2,284,639  -  12,006  73  10,275  78,514  2,183,771 محمل للسنة 

( 12,326) متعلق بـشطب    -  -  -  -  -  (12,326 )  

 20,533,313  -  466,906  10,256  311,806  694,131  19,050,214 في نهاية السـنة 

              
              صافي القيمة الدفترية:

 27,237,632  383,061  22,656  745  22,118  1,877,022  24,932,030 م 2020ديسمبر  31كما في 

 29,211,909  374,282  28,567  818  25,479  1,946,757  26,836,006 م 2020يناير  1كما في 



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 موجودات حق االستخدام  .8

 

 فين.  سنة مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. يتم االتفاق على مدفوعات اإليجار وقت بدء عقد اإليجار الذي قد يتغير بموافقة الطر 30تستأجر الشركة أراضي وصهاريج ووحدات سكنية للموظفين وسيارات وخطوط أنابيب لمدة تتراوح بين سنتين و 

ل عـ  اـلـمـحمــَّ االســــــتـهالك  ســـــنــة  ُوّزع  و    40.5ـبـمـبـلغ    م2021ن  ســــــعودي  و    10.8ـمـلـيون لاير  ســــــعودي  لاير  ـعـلى    5.5ـمـلـيون  وإداريــة  ـعـموـميــة  ومصـــــروفــات  وـتوزـيع  ـبـيع  ومصـــــروفــات  ـمـبـيعــات  ـتـكـلفــة  ـبـين  مــا  ســــــعودي  ـمـلـيون لاير 
  الترتيب.

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 المجموع  خطوط أنابيب   سيارات  سكن   صهاريج  أراضي  

            التكلفة:

 480,165  14,329  30,487  192,493  187,339  55,517 في بداية السنة

 60,598  -  -  2,848  -  57,750 إضافات

(94,300)  - التوقف عن االعتراف   (6,751)   (3,950)   -  (105,001 )  

 435,762  14,329  26,537  188,590  93,039  113,267 في نهاية السـنة 
            

            االستهالك المتراكم: 

 117,630  9,313  14,981  50,943  34,881  7,512 في بداية السنة

 56,864  716  5,508  27,693  15,864  7,083 محمل للسنة 

(20,711)  - متعلق بالتوقف عن االعتراف    (6,674)   (3,950)   -  (31,335)  

 143,159  10,029  16,539  71,962  30,034  14,595 في نهاية السـنة 

            
            صافي القيمة الدفترية: 

 292,603  4,300  9,998  116,628  63,005  98,672 م 2021ديسمبر  31كما في 

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



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

   
27 

 

 

 . موجودات حق االستخدام )يتبع( 8

 

ل عن سنة  مليون لاير سعودي ما بين تكلفة مبيعات ومصروفات بيع وتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية على الترتيب. 5.5مليون لاير سعودي و  11.2مليون لاير سعودي و  38.8بمبلغ  م2020ُوّزع االستهالك المحمَّ

 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 المجموع   خطوط أنابيب   سيارات   سكن  صهاريج   أراضي  

            التكلفـــة 

 465,815  14,329  30,487  178,143  187,339  55,517 في بداية السنة

 14,350  -  -  14,350  -  - إضافات

 480,165  14,329  30,487  192,493  187,339  55,517 في نهاية السـنة 
            

            استهالك متراكم: 

 62,124  8,597  7,483  24,454  17,417  4,173 في بداية السنة

 55,506  716  7,498  26,489  17,464  3,339 محمل للسنة 

 117,630  9,313  14,981  50,943  34,881  7,512 في نهاية السـنة 

            
            صافي القيمة الدفترية:

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

 403,691  5,732  23,004  153,689  169,922  51,344 م 2020يناير  1كما في 



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 الموجودات غير الملموسة  .9

 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 تراخيص 
تطوير برامج حاسب آلي 
 وتكنولوجيا معلومات 

موجودات غير ملموسة  
 المجموع قيد التطوير 

     التكلفة:

 446,852 23,393 47,781 375,678 في بداية السنة )معدل( 

 891 891 - - إضافات خالل السنة

(4,600) 4,600 - تحويالت  - 

(922) - شطب   - (922)  

 446,821 19,684 51,459 375,678 في نهاية السـنة 

     

     اإلطفاء المتراكم: 

 161,431 - 11,712 149,719 في بداية السنة )معدل( 

 37,490 - 18,706 18,784 محمل للسنة 

(922) - متعلق بـشطب   - (922)  

 197,999 - 29,496 168,503 في نهاية السـنة 

     

     صافي القيمة الدفترية:

 248,822 19,684 21,963 207,175 م 2021ديسمبر  31كما في 

 285,421 23,393 36,069 225,959 م )معدلة(2020ديسمبر  31كما في 

 

 

 )معدلة( م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 تراخيص التكلفة: 
تطوير برامج حاسب آلي  

 وتكنولوجيا معلومات 
موجودات غير ملموسة  

 المجموع  قيد التطوير

 431,546 32,736 23,007 375,803 في بداية السنة

 15,306 15,261 45 - إضافات خالل السنة

( 125) تحويالت  24,729 (24,604 )  - 

 446,852 23,393 47,781 375,678 في نهاية السـنة 

     

     اإلطفاء المتراكم:

 135,289 - 4,333 130,956 في بداية السنة

 26,142 - 7,379 18,763 للسنة محمل  

 161,431 - 11,712 149,719 في نهاية السـنة 

     

     صافي القيمة الدفترية:

 285,421 23,393 36,069 225,959 م 2020ديسمبر  31في 

 296,257 32,736 18,674 244,847 م 2020يناير  1في 

 مقدمة إلى الشركة األم لتنفيذ بعض مشروعات تكنولوجيا المعلومات.تمثل الموجودات غير الملموسة قيد التطوير دفعة 

ل عن ـسنة  مليون لاير ـسعودي( ما بين تكلفة    7.1مليون لاير ـسعودي و   19.0:  م2020مليون لاير ـسعودي ) 18.5مليون لاير ـسعودي و  18.9بمبلغ   م2021ُوّزع اإلطفاء المحمَّ
 ارية على الترتيب.مبيعات ومصروفات بيع ومصروفات عمومية وإد

 موجودات غير متداولة أخرى  .10

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 109,705  63,112 قروض موظفين وسلف أخرى 

 5,862  5,129 تكلفة تطوير مواقع برنامج تملك وحدات سكنية للموظفين

 68,241  115,567 

  



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 الماليةالموجودات المالية والمطلوبات  .11

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    موجودات مالية مسجلة بالتكلفة المطفأة 

 2,643,694  3,840,044 ذمم مدينة تجارية 

 615,000  - استثمارات قصيرة األجل 

 585,845  918,594 في حكمه   نقد وما

 138,922  106,234 موجودات مالية أخرى 

 4,864,872  3,983,461 

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    بالتكلفة المطفأةمسجلة مطلوبات مالية 

 16,665,409  13,068,714 قروض ألجل 

 362,023  309,299 التزامات عقود إيجار 

 699,974  837,519 ذمم دائنة تجارية 

 738,889  1,119,621 أخرى  ماليةمطلوبات 

 15,335,153  18,466,295 

 ت المالية للشركة تقارب قيمتها العادلة.كما في تاريخ التقرير المالي، تُقاس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبا

 (.16المالي )يُعترف بالتزامات عقود اإليجار وفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

 المخزون .12

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 785,551  698,445 قطع غيار

( 253,693) متقادم ومتوقف النشاط اليخصم: مخصص مخزون قطع غيار بطيء الحركة و   (317,413 )  

 444,752  468,138 

 117,414  87,165 مواد خام، بالصافي 

 73,846  32,402 بضاعة بالطريق

 646,589  1,193,997 بضاعة تامة الصنع، بالصافي 

 1,758,316  1,305,987 

نة   مليون لاير ـسعودي(. تم االعتراف به   20.3: م2020مليون لاير ـسعودي رد مخصـص مخزون المـسجل بصـافي القيمة القابلة للتحقق )  0.3، تم االعتراف بمبلغ  م2021خالل ـس
 المبيعات.في تكلفة 

 النشاط. ومتوقف الحركة والمتقادم يار بطيئغمخصص مخـزون قطع ال علىفيما يلي الحركة 

 

 للسنة المنتهية في

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 316,993  317,413 في بداية السنة

 420  35,895 محمل للسنة 

(99,615) شطب    - 

 317,413  253,693 نهاية السـنة في 

  



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 ذمم مدينة تجارية  .13

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 2,641,176  3,837,869 ( 33مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح  -ذمم مدينة تجارية 

 8,063  7,726 مستحقة من الغير  -ذمم مدينة تجارية 

 3,845,595  2,649,239 

(5,551) انخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية يخصم:    (5,545 )  

 3,840,044  2,643,694 

 ( من هذه القوائم المالية.33يوًما، وتم اإلفصاح عن الشروط واألحكام األخرى لمعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة في إيضاح ) 105إلى   90تتراوح مدة االئتمان من 

 :االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية علىفيما يلي الحركة 

 

 للسنة المنتهية في

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

    

 5,744  5,545 بداية السنةفي 

 -  6 لسنةخالل ا محمل  

( 199)  - المستخدم خالل السنة  

 5,545  5,551 في نهاية السـنة 

 فيما يلي تحليل التقادم للذمم المدينة التجارية:

 المجموع 
لم تستحق ولم  
 يوما   30أقل من  تنخفض قيمتها

31-60 

 يوما  

61-90 

 يوما   90أكثر من  يوما  

       

 5,545 - 486 534 3,839,030 3,845,595 م 2021ديسمبر  31

       

 6,794 29 354 331 2,641,731 2,649,239 )معدلة( م2020ديسمبر  31

 إن تحليل التقادم للذمم المدينة التجارية مع أطراف ذات عالقة هو كما يلي:

 المجموع 
لم تستحق ولم  
 يوما   30أقل من  تنخفض قيمتها

31-60 

 يوما  

61-90 

 يوما   90أكثر من  يوما  

       م 2021ديسمبر  31

% 0.03  متوقعة الئتمانية اال خسارة المعدل   0.10 %  0.87 %  2.39 %  100 %  

 5,545 - 486 534 1,161 7,726 إجمالي القيمة الدفترية 

 5,545 - 4 1 1 5,551 متوقعةالئتمانية اال خسارة ال

       

       م 2020ديسمبر  31

% 0.03  متوقعة الئتمانية االخسارة  المعدل   0.09 %  0.18 %  2.39 %  81.62 %  

 6,794 29 354 331 555 8,063 إجمالي القيمة الدفترية

 5,545 - - - - 5,545 متوقعةال ئتمانية االخسارة ال

يوماً وبعدها تعّد الذمم المدينة التجارية متأخرة الـسداد. الذمم المدينة التجارية غير منخفـضة   105إلى    90الذمم المدينــــــة التجارية غير ُمحّملة بفوائد وتبلغ فترة االئتمان لدى الـشركة  
 استردادها بالكامل.القيمة التي لم يصدر بها فواتير غير مكفولة ومن المتوقع، بناًء على الخبرة السابقة، 
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 موجودات متداولة أخرى  .14

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 89,643  164,726 ضريبة قيمة مضافة مستحقة، بالصافي 

 138,513  124,592 ( 33دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 20,751  30,577 قروض وسلف موظفين

 8,466  12,545 أخرى 

 332,440  257,373 

 

 استثمارات قصيرة األجل  .15

ْمن الموجودات المتداولة. وهذه الودائع  تَُمثُل االـستثمارات قـصيرة األجل ودائع مرابحة لـسلع ذات تواريخ اـستحقاق تزيد  على ثالثة أـشهر وتقل عن ـسنة من تاريخ اقتنائها وتُْعَرُض ـضِ
 .%0.5محتفظ بها لدى بنوك تجارية محلية وأجنبية باللاير السعودي والدوالر األمريكي، وتحمل فائدة بنسبة 

 يقدم الجدول أدناه تفاصيل المبالغ المودعة بالعملة التالية:

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

    

 615,000  - دوالر أمريكي 

 -  615,000 

 

 في حكمه نقد وما .16

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 357,012  821,426 نقد لدى البنك 

 228,833  97,168 وديعة ألجل

 918,594  585,845 

 

 العالقة.متفاوتة تتراوح من شهر إلى ثالثة أشهر، وفقاً للمتطلبات النقدية الفورية للشركة، وتحصل على فائدة بأسعار الودائع قصيرة األجل ذات تكون الودائع ألجل لفترات 

 يقدم الجدول أدناه تفاصيل مبالغ النقـد وما في حـكمه المودعة بعمالت مختلفة:

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 555,272  886,853 دوالر أمريكي 

 30,573  31,741 لاير سعودي 

 918,594  585,845 

 

 رأس المـال .17

ح به والُمصَدر والمدفوع   الواحد .لاير سعودي للسهم  10 مليون سهم( بقيمة 1,500: م2020مليون سهم ) 1.500مليون لاير سعودي، مقسَّم إلى  15.000يبلغ رأس المال الُمصرَّ

 احتياطي نظامي  .18

من رأس المال. هذا    %30من صـــافي الربح لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي   %10وفقاً لنظام الشـــركات الســـعودي، يتعين على الشـــركة أن تجنب في كل ســـنة 
 االحتياطي غير متاح للتوزيع.

 عناصر أخرى من حقوق الملكية  .19

مليون لاير ـسعودي فائض مـساهمة لفروق القيمة العادلة المتعلقة بالقروض المـساندة المقدمة من مـساهم في الـسنوات الـسابقة    620.87تَُمثُل العناـصر األخرى من حقوق الملكية بقيمة 
 .م2019والمسددة بالكامل خالل سنة 
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 قروض ألجل  .20

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 االستحقاق  معدل الفائدة الفعلي )%(  

 )معدلة(      

 998,483  299,357 م 2022ديسمبر  31  0.50الليبور زائداً  صندوق االستثمارات العامة

 1,548,175  596,273 م 2022ديسمبر  31  0.75الليبور زائداً  اتفاقية التسهيالت اإلسالمية

 1,090,762  420,319 م 2022ديسمبر  31  0.75الليبور زائداً  تسهيل تجاري من بنوك تجارية متنوعة 

 1,527,831  359,242 م 2022ديسمبر  31 0.25إلى  0.12الليبور زائداً  وكاالت ائتمان الصادرات 

 515,487  397,583 م 2025فبراير  13 تكلفة متابعة  صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 10,984,671  10,995,940 م 2027إلى  م2023 1.3إلى  0.75السايبور والليبور زائداً  مرابحة قروض طويلة األجل 

 16,665,409  13,068,714   المجموع 

      

 14,917,851  11,266,857   مجموع غير المتداول

 1,747,558  1,801,857   مجموع المتداول

 في الشركة خالل فترة سداد هذه القروض. %35األصول أو اعتماد مستندي. ووفقًا التفاقية القروض، تحتفظ سابك بملكية نسبتها إن القروض المذكورة أعاله مكفولة إما برهن على 

 فيما يلي الحركة في القروض ألجل:

 

 للسنة المنتهية في

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 18,173,323  16,665,409 في بداية السنة

( 3,623,880) المدفوع خالل السنة    (1,536,725 )  

 28,811  27,185 إطفاء تكاليف معامالت 

 16,665,409  13,068,714 في نهاية السـنة 

 مليون لاير سعودي. 1.875قامت الشركة خالل السنة بسداد مبكر للقروض بمبلغ 

 صندوق االستثمارات العامة

مليون لاير ســعودي( بغرض التمويل جزئيا   4,001.2مليون دوالر أمريكي )  1,067اتفاقية القرض الُمبَرمة مع صــندوق االســتثمارات العامة على تقديم تســهيل قرض بقيمة تنصُّ  
"( زائًدا هامش ربح متفق عليه. ويسـتحق القرض السـداد على إلنشـاء المرافق اإلنتاجية للشـركة. وتحمل القروض تكاليف تمويل حسـب أسـعار الفائدة للتعامل بين بنوك لندن )"اليبور

 م. والقرض مسجل بالدوالر األمريكي.2011أربعة وعشرين قسطاً نصف سنوي ابتداًء من يونيو  

 اتفاقية تسهيل إسالمي

 ـسعودي( ـستـشارك البنوك التجارية بموجبها في ـشراء جزء  مليون لاير  3,863.7مليون دوالر أمريكي )  1,030.1م اتفاقية تـسهيل إـسالمي بقيمة 2008أبرمت الـشركة خالل ـسنة 
هيل، فإنَّه عند روط التـس تركة. ووفقًا لـش اس هيكل الملكية المـش ركة على أـس ر األصـول   من مرافق اإلنتاج الخاصـة بالـش تُؤجَّ اءات وبعض اإلجراءات األخرى، ـس تكمال مرحلة اإلنـش اـس

سـنوي متفق عليه. وقد جرى تأسـيس شـركة ذات غرض خاص، وهي شـركة كيان السـعودية إلجارة األصـول المحدودة)"الوصـي"(    ذات الملكية المشـتركة إلى الشـركة نظير إيجار
ـسهيالت اإلـسالمية  حـصة مقدمي التمويالت اإلـسالمية في األـصول ذات الملكية المـشتركة بالنيابة عنهم. وبموجب اتفاقية التأجير اآلجل واتفاقيات الت بالمملكة العربية الـسعودية المتالك

الـشركة متطلبات االـستكمال حـسبما  م، اـستوفت2014 األخرى، ـستـشتري الـشركة األـصول ذات الملكية المـشتركة من الوـصي عند ـسداد قرض اتفاقية التـسهيل اإلـسالمي. وخالل ـسنة
ت الملكية المشـتركة، وهي حاليًا بصـدد اسـتكمال اإلجراءات التعاقدية. وعليه، وبدأت الشـركة في إجراء الترتيبات الالزمة لتحويل صـك ملكية األصـول ذا  تقتضـيه شـروط التسـهيل،

ل التزام القرض حتى اآلن إلى التزامم2021ديسـمبر  31وكما في  بموجب عقد إيجار مقابل مبلغ يعادل مبلغ األصـول المسـتأجرة. وسـيُجَرى سـداد هذا التسـهيل على أقسـاط    ، لم يُحوَّ
 م. والقرض مسجل بالدوالر األمريكي.2022فترة مدتها اثني عشر سنة تنتهي في ديسمبر نصف سنوية على مدى 
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 )يتبع(  . قروض ألجل20

 تسهيل تجاري

القروض،  تواريخ اســتحقاق هذه   مليون لاير ســعودي( من عدة بنوك تجارية. وتمتد إجمالي  2,722.3مليون دوالر أمريكي )  725.9حصــلت الشــركة على تســهيالت قروض بقيمة 
ــنة  ــنوات من سـ ــة بها، على مدار السـ ــداد الخاصـ ــنة   2011بناًء على جداول السـ ــعار الفائدة للتعامل بين بنوك لندن 2022حتى سـ . وتحمل هذه القروض تكاليف تمويل حســـب أسـ

لة بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي.قسًطا نصف سنوي غير متساو. وه )"اليبور"( وهامش ربح متفق عليه. ويستحق سداد هذه القروض على أربعة وعشرين  ذه القروض ُمسجَّ

 وكاالت ائتمان الصادرات

تواريخ اســتحقاق هذه   وتمتد إجمالي مليون لاير ســعودي(.  7,267.7مليون دوالر أمريكي )  1,938.1أبرمت الشــركة أربع اتفاقيات تســهيل دعم وكاالت ائتمان صــادرات بقيمة 
. وتحمل هذه القروض تكاليف تمويل حـسب أـسعار الفائدة للتعامل بين بنوك لندن 2022حتى ـسنة    2011الـسداد الخاـصة بها، على مدار الـسنوات من ـسنة القروض، بناًء على جداول  

لة بصورة رئي  سية بالدوالر األمريكي.)"اليبور"( وهامش ربح متفق عليه. ويستحق سداد القروض على أربعة وعشرين قسًطا نصف سنوي غير متساو. وهذه القروض ُمسجَّ

 تسهيل رأس مال عامل إسالمي

مليون دوالر أمريكي    643.8مة أبرمت الشــركة اتفاقية رأس مال عامل إســالمية بغرض تمويل متطلبات رأســمالها العامل ووقعت اتفاقية تســهيل ائتماني للحصــول على تســهيل بقي
 م.2023مايو  28االتفاقية. وسيُسدَّد القرض بالكامل بتاريخ  ة القرض خمسة عشر سنة اعتباًرا من تاريخ توقيعمليون لاير سعودي( مع بنك تجاري محلي. وتبلغ مد  2,414.4)

 صندوق التنمية الصناعية السعودي

ق اإلنتاج الخاصـة بالشـركة. ويُحّمل مليون لاير سـعودي بغرض تمويل إنشـاء مراف  479تنصُّ اتفاقيات القروض الُمبَرمة مع صـندوق التنمية الصـناعية السـعودي على قروض بقيمة 
قـسًطا نـصف ـسنوي غير متـساو ابتداًء   12ـصندوق التنمية الـصناعية الـسعودي رـسوًما مدفوعة مقدًما ورـسوًما إدارية ـسنوية بموجب اتفاقيات القروض. ويـستحق ـسداد القروض على 

 لصناعية من الشركة االحتفاظ بمستوى معين من الظروف المالية.. تتطلب االشتراطات الخاصة بتسهيل قرض صندوق التنمية ام2019من أكتوبر 

 865عودي بمجموع مبلغ قدره حصـلت العمليات المشـتركة للشـركة، شـركة البيوتانول السـعودية المحدودة )"سـابوكو"(، على تسـهيل قرض ألجل من صـندوق التنمية الصـناعية السـ 
عودية   نوية بموجب    288.33مليون لاير ـسعودي )حصـة ـشركة كيان الـس مليون لاير ـسعودي(. ويُحّمل صـندوق التنمية الصـناعية الـسعودي رـسوًما مدفوعة مقدًما ورـسوًما إدارية ـس

ــتخدام معدل الفائد ــوم تم إطفاءها كتكلفة تمويلية باس ــابوكو القرض بالكامل. القرض دون عمولة ولكنه يحمل رس ــتخدمت س هن على ة الفعلي. القرض مكفول براتفاقيات القروض. اس
هــ الموافق  1438شعبان   15قسط نصف سنوي غير متساٍو والقسط األول مستحق السداد في  15ممتلكات وآالت ومعــدات شركة سابوكو وسندات إلذن. القرض يستحق السداد على 

 من بين أمور أخرى، المحافظة على نسب مالية معينة. م. وتتضمن اتفاقية التسهيالت مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بعض التعهدات، التي تتطلب 2017مايو   12

 قروض مرابحة طويلة األجل

مليار لاير ســعودي( لســداد جزء من قروض   7.5مليار دوالر أمريكي ) 2اتفاقية قرض تمويل مرابحة طويل األجل مع بنك تجاري محلي بقيمة   م2019أبرمت الشــركة خالل ســنة  
ويسـتحق  س المال العامل. وتحمل القروض تكاليف تمويل حسـب أسـعار الفائدة للتعامل بين بنوك لندن )"اليبور"( زائًدا هامش ربح متفق عليه.الشـركة المسـاندة وتمويل متطلبات رأ

ا اتفاقية قرض تمويل مرابحة طويل األجل مع بنك تجاري محلي ب2026يونيو    30سـداد هذا القرض بتاريخ   مليار لاير سـعودي   1.5قيمة . باإلضـافة إلى ذلك، أبرمت الشـركة أيضـً
ايبور"( زائًدا ها عودية )"ـس عر العمولة للتعامل بين البنوك الـس ب ـس اندة. وتحمل القروض تكاليف تمويل حـس ركة المـس داد جزء من قروض الـش داد لـس تحق ـس مش ربح متفق عليه. ويـس

 .2027ديسمبر  30هذا القرض بتاريخ 

 جل:فيما يلي جدول بإجمالي المدفوع من القروض أل

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 1,747,558  - م 2021

 3,662,553  1,801,857 م 2022

 3,803,734  3,815,293 م 2023

 1,373,308  1,373,308 م 2024

 1,308,908  1,308,908 م 2025

 3,284,352  3,284,352 م 2026

 1,484,996  1,484,996 بعد ذلك

 13,068,714  16,665,409 
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 التزامات عقود إيجار .21
سنة مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. يتم    30تستأجر الشركة عدة قطع أراضي وصهاريج ووحدات سكنية للموظفين وسيارات وخطوط أنابيب لمدة تتراوح بين سنتين و  

 االتفاق على مدفوعات اإليجار وقت بدء عقد اإليجار الذي قد يتغير بموافقة الطرفين.  
 

سنة    30جديد طويلة األجل بفترة أوليَّة مدتها  الممتلكات واآلالت والمعدات ُمقاَمة على قطعة أرض استأجرتها الشركة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب اتفاقية إيجار قابلة للتإنَّ  
 م(. 2007إبريل  9هـ )الموافق 1428ربيع األول  21ابتداًء من 

 
شهراً. هذه العقود هي قصيرة األجل أو عقود إيجار لبنود   12مليون لاير سعودي( بفترات عقود تقل عن    10.7م:  2020مليون لاير سعودي )  8.1لدى الشركة عقود إيجار بحوالي  

 منخفضة القيمة. قررت الشركة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لهذه العقود.

 

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

    

 318,341  268,652 غير متداول

 43,682  40,647 متداول

 309,299  362,023 

 

 التزامات عقود اإليجار: على  فيما يلي الحركة 

 

 للسنة المنتهية في

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

    

 388,249  362,023 في بداية السنة

 14,350  60,598 إضافات إلى التزامات عقود اإليجار 

(59,220) المدفوع من التزامات عقود إيجار     (62,082 )  

(75,511) *التوقف عن االعتراف بالتزامات عقود إيجار   - 

 21,506  21,409 تكلفة تمويلية

 362,023  309,299 في نهاية السـنة 

 
 تلك الصهاريج.   ل في حاجة ركة * خالل السنة ، قامت الشركة بتعديل ترتيبات إيجار تم بموجبها التوقف عن االعتراف بعقود إيجار متعلقة ببعض الصهاريج حيث لم تعد الش 

 
 مبلغ معترف به في قائمة الربح أو الخسارة 

 
 للسنة المنتهية في

  م 2021ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

    

 21,506  21,409 تكلفة تمويلية عن التزامات عقود إيجار 

 55,506  56,864 استهالك 

 10,749  8,134 مصروفات متعلقة بعقود إيجار قصيرة األجل أو منخفضة القيمة 

 86,407  87,761 

 
م 2021ديسمبر  31   

 المجموع  طرف ذو عالقة   طرف ثالث 

      

سنةأقل من   54,052  1,438  55,490 

 181,876  5,753  176,123 أكثر من سنة حتى خمس سنوات 

 156,322  1,519  154,803 أكثر من خمس سنوات 

 384,978  8,710  393,688 

      

 393,688  8,710  384,978 مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار 

 84,389  1,793  82,596 يخصم: المبالغ التي تمثل أتعاب تمويلية

 309,299  6,917  302,382 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار 
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 )يتبع(  التزامات عقود إيجار  .21

 

م 2020ديسمبر  31   

 المجموع   طرف ذو عالقة   طرف ثالث  

      

 64,012  1,438  62,574 أقل من سنة

 238,183  5,753  232,430 أكثر من سنة حتى خمس سنوات 

 161,064  2,877  158,187 أكثر من خمس سنوات 

 453,191  10,068  463,259 

      

 463,259  10,068  453,191 مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار 

 101,236  2,297  98,939 يخصم: المبالغ التي تمثل أتعاب تمويلية

لدفعات اإليجار القيمة الحالية للحد األدنى   354,252  7,771  362,023 

 

 منافع الموظفين  .22

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

    

 884,526  872,303 التزام المنافع المحددة للموظفين

 28,886  34,254 منافع الموظفين األخرى 

 906,557  913,412 

 
الخاصة بمكافأة  م2020ديسمبر  31و  م2021ديسمبر  31(، قامت اإلدارة بإجراء اختبار لتقييم القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة في 19وفقاً ألحكام المعيار الدولي للمحاسبة )

 عالقة. نهاية الخدمة للموظفين المستحقة الدفع بموجب اللوائح المحلية والترتيبات التعاقدية ذات ال

 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة لحساب التزام المنافع الُمحدَّدة غير الممولة نقداً:

 

 للسنة المنتهية في

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

    

% 2.70 معدل الخصم   2.30 %  

    النسبة المتوقعة لزيادة الراتب 

% 4.50 المديرون التنفيذيون:    4.50 %  

% 6.00 غير المديرين التنفيذيين:    6.00 %  

 ديسمبر: 31يمثل الجدول التالي مكونات المنافع المحددة كما في 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
برنامج مكافأة نهاية  

  مكافآت الخدمة المستمرة   الخدمة
المنافع الطبية بعد  

 المجموع  التقاعد 

 884,526  79,407  6,200  798,919 في بداية السنة 

        ُمحّمل معترف به في قائمة الربح أو الخسارة:

 90,588  8,066  714  81,808 تكلفة الخدمة الحالية  -

 20,673  1,872  146  18,655 تمويلية  تكلفة -

        التغيرات االكتوارية ناشئة عن: 

 )39,800(  )1,767(  )154(  )37,879( االفتراضات المالية   -

 )29,990(  )8,724(  89  )21,355( تعديالت الخبرة -

 )59,234(  )65(  )10,491(  )69,790( 

 )14,655(  )1,768(  )237(  )12,650( مدفوع خالل السنة 

 )39,039(  )1,668(  )177(  )37,194( تحويالت خالل السنةتعـديـالت / 

 872,303  75,418  6,581  790,304 في نهاية السـنة 
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 منافع الموظفين )يتبع(   .22
 

 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
برنامج مكافأة نهاية 

 المجموع   التقاعدالمنافع الطبية بعد   مكافآت الخدمة المستمرة   الخدمة 

 649,295  50,204  4,778  594,313 في بداية السنة 

        ُمحّمل معترف به في قائمة الربح أو الخسارة:

 70,273  4,507  572  65,194 تكلفة الخدمة الحالية  -

 20,975  1,505  144  19,326 تكاليف تمويلية -

        التغيرات االكتوارية ناشئة عن: 

 78,061  )5,368(   348  83,081 االفتراضات المالية   -

 80,182  31,020  605  48,557 تغيرات ديموغرافية  -

 1,029  )255(   29  1,255 تعديالت الخبرة -

 132,893  982  25,397  159,272 

 )16,290(   )1,944(   )248(   )14,098(  مدفوع خالل السنة 

 1,001  )262(   )28(   1,291 تعـديـالت / تحويالت خالل السنة

 884,526  79,407  6,200  798,919 في نهاية السـنة 

 تحليل الحساسية

ويهدف تحليل   بقاء االفتراـضات االكتوارية األخرى دون تغيير.يوـضح الجدول أدناه األثر التقريبي على التزامات المنافع المحددة إذا كانت الـشركة ـستغير افتراـضاً رئيـسياً واحداً، مع  
ائجه نتيجة لآلثار المتفاوتة التي قد تـسببها الحـساـسية إلى توـضيح عدم اليقين المتأـصل في تقييم التزامات المنافع المحددة في ظل ظروف الـسوق في تاريخ القياس. وال يمكن اـستقراء نت

ية على التزام المنافع المحددة فقط وليسالتغيرات في  اـس ية على مجموع التزامات المنافع المحددة. تنطبق تحليالت الحـس على صـافي المبالغ الُمثبتة في   االفتراضـات االكتوارية الرئيـس
 قائمة المركز المالي.

 األرصدة بناًء على تحليل الحساسية: 

 

 م 2021ديسمبر  31 

 
برنامج مكافأة نهاية  

  مكافآت الخدمة المستمرة   الخدمة
المنافع الطبية بعد  

 التقاعد 

      

      الزيادة

 71,816  6,457  760,398 نقطة أساس(  25معدل الخصم )+

 -  -  820,648 نقطة أساس(  25الراتب )+

      

      االنخفاض

 79,234  6,709  821,716 نقطة أساس(  25-معدل الخصم )

 -  -  761,234 نقطة أساس(  25-)الراتب 

      

      مدة المتوسط المرجح )بالسنوات( 

 19.56  7.61  15.43 نقطة أساس(  25معدل الخصم )+

 19.75  7.71  15.59 نقطة أساس(  25-معدل الخصم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(
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 منافع الموظفين )يتبع(  .22

 تحليل الحساسية )يتبع(

 م 2020ديسمبر  31 

 
برنامج مكافأة نهاية 

 المنافع الطبية بعد التقاعد  مكافآت الخدمة المستمرة   الخدمة 

      

      الزيادة

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

 79,405  6,202  814,438 نقطة أساس(  25الراتب )+

      

      االنخفاض

 83,417  6,335  815,641 نقطة أساس(  25-معدل الخصم )

 79,405  6,202  752,922 نقطة أساس(  25-الراتب )

      

      مدة المتوسط المرجح )بالسنوات( 

 19.49  8.34  16.17 نقطة أساس(  25معدل الخصم )+

 19.72  8.49  16.34 نقطة أساس(  25-معدل الخصم )

 

 مجموع مدفوعات المنافع المتوقعة 

 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
برنامج مكافأة نهاية  

  مكافآت الخدمة المستمرة   الخدمة
المنافع الطبية بعد  

 المجموع  التقاعد 

        

 13,618  2,051  391  11,176 السنة األولى  

 15,146  567  649  13,930 السنة الثانية

 16,268  208  1,293  14,767 السنة الثالثة

 16,905  206  373  16,326 السنة الرابعة 

 18,897  78  259  18,560 السنة الخامسة 

 197,005  5,774  3,577  187,654 الخمس سنوات المقبلة 

 277,839  8,884  6,542  262,413 المجموع 

 

 

 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
برنامج مكافأة نهاية 

 المجموع   المنافع الطبية بعد التقاعد  مكافآت الخدمة المستمرة   الخدمة 

        

 13,676  2,824  207  10,645 السنة األولى  

 15,346  2,861  400  12,085 السنة الثانية

 16,860  1,154  656  15,050 السنة الثالثة

 17,662  394  1,315  15,953 السنة الرابعة 

 17,973  242  375  17,356 الخامسة السنة 

 160,101  3,562  3,594  152,945 الخمس سنوات المقبلة 

 241,618  11,037  6,547  224,034 المجموع 
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 ذمم دائنـة تجاريـة  .23

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 660,570  800,371 ( 33ذمم دائنـة تجاريـة مستحقة إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 39,404  37,148 ذمم دائنة تجارية مستحقة للغير 

 837,519  699,974 

 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  .24

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 415,521  728,268 ( 33عالقة )إيضاح  أطراف ذات – مصروفات مستحقة 

 244,093  252,370 لغير ا  -مصروفات مستحقة 

 9,760  9,666 فوائد مستحقة

 3,866  3,866 محتجزات دائنة 

 2,380  82,618 مستحق الدفع إلى الموظفين

 25,370  17,777 ريوع مستحقة 

 37,899  25,056 أخرى 

 1,119,621  738,889 

 

 الزكاة .25

 تتكون الزكاة الُمحّملة مما يلي:

 

 للسنة المنتهية في

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 102,328  118,746 محمل للسنة 

 14,639  5,709 تسويات سنوات سابقة

 124,455  116,967 

 فيما يلي الحركة في الزكاة مستحقة الدفع:

 

 المنتهية فيللسنة 

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 100,875  116,509 في بداية السنة

 116,967  124,455 خالل السنةمحمل  

(97,495) مدفوع خالل السنة   (101,333 )  

 116,509  143,469 في نهاية السـنة 

الربوط عن الســنوات من   م2020أصــدرت الهيئة خالل ســنة   .2015الزكاة والضــريبة والجمارك )"الهيئة"( عن جميع الســنوات حتى ســنة أْنَهت الشــركة موقفها الزكوي مع هيئة 
ا على االلتزام اإلـضافي.  22.5، مع المطالبة بالتزام إـضافي بمبلغ  2018حتى   2016 قبلت الهيئة اـستئناف الـشركة بـشكل جزئي، ومع    مليون لاير ـسعودي، وقّدمت الـشركة اعتراضـً

جعة. وكّونت الشـركة مخصـصـاً مقابل  ذلك، اختارت الشـركة رفع االسـتئناف إلى األمانة العامة للجان الضـريبية للحصـول على قرار لصـالحها بصـورة أكبر. ومازال الربط قيد المرا
 مليون لاير سعودي.  16.5هذا الربط بمبلغ 

مليون لاير ـسعودي على الترتيب. وقدمت الـشركة    3.7مليون لاير ـسعودي و   5.5بالتزامات إـضافية قدرها   م2020وـسنة    م2019ـصدرت الهيئة ربوط لـسنة ، أم2021خالل ـسنة 
 سـعودي. أصـدرت الشـركة ضـمانات مليون لاير  7.6اعتراضـاً على االلتزام اإلضـافي ولم يصـدر رد الهيئة في هذا الصـدد بعد. وكّونت الشـركة مخصـصـاً مقابل هذه الربوط بمبلغ  

 مليون لاير سعودي على الترتيب مقابل هذه الربوط. 1.8مليون لاير سعودي و  2.7بنكية لصالح الهيئة بمبلغ 
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 المبيعات .26

ويٌعترف  ـشركة ـسابك )الـشركة األم( التي يقع مقرها في المملكة العربية الـسعوديةإلى  تحقق الـشركة إيرادات بـشكل رئيـسي من بيع المنتجات البتروكيماوية. تتم غالبية مبيعات المنتج 
العمالء حســـب القطاع الجغرافي الرئيســـي والمنتجات وخطوط الخدمة الرئيســـية    . وعليه، لم يتم توزيع اإليرادات من العقود معبها في فترة زمنية معينة بالنســـبة لجميع المنتجات

 وتوقيت االعتراف باإليرادات.

 
 أرصدة عقود

( من اإليضــاحات حول هذه القوائم المالية. لم تكن هناك أي مردودات جوهرية أو اســتردادات أو أي  13تم اإلفصــاح عن المعلومات المتعلقة بالذمم المدينـــــــة التجارية في إيضــاح )
 الشيء(. م:  2020ديسمبر   31م )2021ديسمبر  31دفعات مقدمة، وبالتالي لم تكن هناك أرصدة عقود للسنة المنتهية في 

 

 تكلفة المبيعات .27

 

 

 للسنة المنتهية في

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 3,893,811  5,395,590 مواد خام ومستلزمات 

 2,277,035  2,318,510 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 529,057  586,289 تكاليف موظفين

 533,735  572,005 منافع وخدمات 

 38,811  40,546 استهالك موجودات حق االستخدام  

 18,999  18,985 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 420  35,895 خزون بطيء الحركة ومتقادممخصص م

 267,580  130,734 أخرى 

 9,098,554  7,559,448 

 

 مصروفات عمومية وإدارية .28

 

 

 للسنة المنتهية في

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 160,118  253,097 ( 33تكلفة تكنولوجيا وابتكار )إيضاح 

 97,059  106,309 تكاليف موظفين

 49,486  60,517 ( 33مصروفات خدمات مشتركة )إيضاح 

 7,143  18,505 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 16,010  14,657 وعمالةتوريد صيانة  

 7,604  8,153 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 10,749  8,134 عقود االيجار

 4,274  6,972 ضرائب 

 5,523  5,508 استهالك موجودات حق االستخدام  

 3,499  3,841 بدالت أعضاء مجلس اإلدارة 

 47,186  34,116 أخرى 

 519,809  408,651 
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 وتوزيع مصروفات بيع  .29

 

 

 للسنة المنتهية في

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

    

 195,254  202,182 رسوم شحن وتخزين 

 11,172  10,810 استهالك موجودات حق االستخدام  

 183  718 أخرى 

 213,710  206,609 

 

 تكلفة تمويلية  .30

 

 

 للسنة المنتهية في

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 380,036  204,860 تكلفة تمويلية عن ديون وقروض 

 28,811  27,185 إطفاء تكاليف معامالت 

 21,506  21,409 تكاليف تمويلية لعقد إيجار 

 20,975  20,673 تكاليف تمويلية خاصة بخطط المنافع المحددة 

 6,028  5,015 مصروفات بنكية

 279,142  457,356 

 

 مصروفات أخرى، بالصافي  .31

 

 

 للسنة المنتهية في

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 34,456  22,325 شطب ممتلكات وآالت ومعدات 

( 1,561)  229 خسائر/ )أرباح( صرف عمالت أجنبية، بالصافي   

(4,559) المتحصل من مبيعات خردة   (3,075 )  

(4,309) إيرادات إيجار    (3,306 )  

 35,702  22,247 أخرى 

 35,933  62,216 

 

 السهمربحية  .32

العادية خالل  ط المرجح لعدد األـسهم  يُحتـسب نـصيب الـسهم األـساـسي من الربح/ )الخـسارة( بتقـسيم ـصافي ربح/ )خـسارة( الـسنة العائد إلى حاملي حقوق الملكية بالـشركة على المتوسـ 
 الفترة.

 فيما يلي بيانات باألرباح والحصص المستخدمة في احتساب نصيب السهم األساسي والمخفض من األرباح:

 

 

 للسنة المنتهية في

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

    

( 784,727)  2,390,616 صافي الربح/ )الخسارة( العائد للمساهمين   

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

( 0.52)  1.59 ربحية / )خسارة( السهم )باللاير السعودي(   

 ال يوجد أي بند للتخفيف يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.

 
  



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة     .33

ن قِبل هذه األطراف  العالقة المـساهمين الرئيـسيين والـشركات الزميلة والموظفين الرئيـسيين بالـشركة والمنـشآت المـسيطر عليها أو المـسيطر عليها بـشكل مـشترك متَُمثُِّل األطراف ذات  
 ة:أو التي تمارس هذه الجهات نفوذًا هاًما عليها. فيما يلي قائمة باألطراف ذات العالقة الرئيسية التي تتعامل معها الشرك

 طبيعة العالقة اسم الطرف ذو العالقة

  

 الشركة األم الرئيسية  شركة الزيت العربية السعودية )"شركة أرامكو السعودية"(

 الشركة األم الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(

 شركات شقيقة شركات شقيقة لشركة سابك 

 شركة زميلة للشركة األم الرئيسية  وينبع )مرافق(شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل 

 عملية مشتركة شركة البيوتانول السعودية

 :م2020ديسمبر  31و  م2021ديسمبر  31يعرض الجدول التالي مجموع مبلغ المعامالت الهامة التي أُجريَت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة خالل السنة المنتهية في 

 طبيعة المعاملة 

 للسنة المنتهية في 

  م 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31 

      

 8,006,651  12,654,648  مبيعات  سابك

 919,728  1,483,735  مشتريات وخدمات أخرى  

 49,486  60,517  مصروفات خدمات مشتركة  

 160,118  253,097  تكلفة تقنية وابتكار 

 34,583  35,095  شراء بوالص تأمين من خالل الشركة األم 

      

 1,478,559  4,488,827  مشتريات وخدمات أخرى  ( م2020يونيو  16شركة أرامكو السعودية )ابتداًء من 

      

 61,322  61,750  مشتريات وخدمات أخرى  شركة مرافق 

      

 76,439  86,611  شراء مخزون وبضائع رأسمالية وخدمات   شركات شقيقة لشركة سابك 

      

      

  :م2020ديسمبر  31و  م2021ديسمبر  31يوضح الجدول التالي أرصدة األطراف ذات العالقة كما في 

 ذمم مدينة تجارية )مستحق من أطراف ذات عالقة(

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

    

 2,640,541  3,805,254 سابك

 635  32,615 شركات شقيقة لشركة سابك وأخرى 

 3,837,869  2,641,176 

 

 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى )مستحق من أطراف ذات عالقة(

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

    

 136,384  124,030 سابك

 2,129  562 شركات شقيقة لشركة سابك وأخرى 

 124,592  138,513 

 

  



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )يتبع(  .33

 دائنـة تجاريـة )مستحق إلى أطراف ذات عالقة(ذمم 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 175,619  180,272 سابك

 478,949  611,206 شركة أرامكو السعودية 

 6,002  8,893 شركات شقيقة لشركة سابك وأخرى 

 800,371  660,570 

 )مستحق إلى أطراف ذات عالقة(مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 118,094  205,913 سابك

 288,896  517,454 شركة أرامكو السعودية 

 3,924  4,901 شركة مرافق 

 4,607  - أخرى 

 728,268  415,521 

 شروط وأحكام المعامالت مع أطراف ذات عالقة

غير   م2020ديســمبر  31و  م2021ديســمبر  31تتم المبيعات إلى والمشــتريات من أطراف ذات عالقة بشــروط معتمدة من قبل اإلدارة. األرصــدة القائمة في الســنة المنتهية في 
ــنوات المنتهية في  ــدد نقداً. خالل الس ــمبر   31مضــمونة وغير ُمحّملة بفوائد وتس ــبتمبر   31و   م2021ديس ــركة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة  ، لم تســ م2020س جل الش

 طرف ذو العالقة.بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. ويُجَرى هذا التقييم عن طريق فحص المركز المالي للطرف ذو العالقة والسوق التي يعمل فيها ال

 فيما يلي بيان بالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة:

بة وتخزين وموارد بـشرية وتكنولوجيا المعل( لدى ا1 ابك )منظمة الخدمات المـشتركة( لتوفير خدمات محاـس ومات )نظام "إي آر بي"/ لـشركة اتفاقية على مـستوى الخدمة مع ـشركة ـس
عالقة وغيرها من الخدمات العامة للشـركة. لدى "سـاب"( ونقل وترتيب تسـليم مواد متعلقة بقطع الغيار للشـركة وتصـميمات هندسـة وخدمات توريد ومشـتريات والخدمات ذات ال

 الشركة أيضاً اتفاقية خدمات لوجستية مع شركة سابك.

 ركة سابك والشركات الشقيقة.( تمثل الدفعات المقدمة لشركة سابك مبلغ مدفوع من قبل الشركة وفقا التفاقية الخدمات المشتركة لتمويل شراء مواد وخدمات الشركة من ش2

ُل على المـصروفات العمومية واإلدارية في قائمة الربح أو الخـسارة   %2همة الـشركة الـسنوية المقدمة لـسابك ألغراض البحث والتقنية ما نـسبته  ( تبلغ مـسا3 من مجموع المبيعات وتَُحمَّ
 والدخل الشامل اآلخر.

اتفاقيات ـشراء وتـسويق. عند تـسليم المنتج، يتم تـسجيل المبيعات بـسعر ـصافي أولي يتم تعديله الحقاً على ( يتم بيع معظم منتجات الـشركة إلى ـشركة ـسابك )"جهة التـسويق"( بموجب 4
 التسويق لتغطية جميع مصروفات التسويق األخرى. من أتعاب %4أسعار البيع الفعلية التي تتسلمها شركة سابك من عمالئها بعد خصم تكاليف الشحن والتوزيع والبيع و

 لشركة بموجبها شراء كمية محددة مسبقًا من الغاز من أرامكو السعودية على أساس سنوي.يمكن ل( لدى الشركة اتفاقية تخصيص غاز، والتي 5

  مليون لاير سعودي( لصالح شركة أرامكو السعودية. 4.1مليون دوالر أمريكي ) 1.1( أصدرت الشركة ضمانًا بمبلغ 6

 المعامالت المذكورة أعاله من قبل إدارة الشركة.تم اعتماد أسعار وشروط سداد 

 تعويضات اإلدارة العليا

 : م2020و  م2021ديسمبر  31ة في تقدم الشركة بعض المكافاَت والتعويضات إلى أعضاء اإلدارة العليا. فيما يلي تفاصيل مكافآت أعضاء اإلدارة العليا عن السنوات المنتهي

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

    

 6,579  6,446 منافع الموظفين قصيرة األجل 

 2,929  2,605 التزام المنافع المحددة للموظفين

 9,051  9,508 

 

 

 



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 قياس القيمة العادلة .34

من عملياتها. تتكون المطلوبات المالية الرئيسية  تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للشركة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية وبعض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ مباشرة  
 للشركة من قروض ألجل وذمم دائنة تجارية ومستحق إلى أطراف ذات عالقة وذمم دائنة أخرى. 

 لسل القيمة العادلةتس

ى والهامة لقياس القيمة العادلة ككل، كما  وتصـنف جميع األدوات المالية، التي يعترف بقيمتها العادلة أو يفصـح عنها، ضـمن تسـلسـل القيمة العادلة، بناًء على مدخالت المسـتوى األدن
 يلي:

 أو مطلوبات متماثلة. : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات1المستوى 

 : أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة قابل للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.2المستوى 

 : أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.3المستوى 

عادة تقييم فئات التصـنيف دات والمطلوبات المثُبتة بالقيمة العادلة على أسـاس متكرر، تحدد الشـركة ما إذا تمت تحويالت بين المسـتويات في هيكل التدرج عن طريق إبالنسـبة للموجو
 )بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير مالي.

 تغيرات في إجراءات التقييم للشركة وأساليب التقييم وأنواع المدخالت المستخدمة في قياسات القيمة العادلة خالل السنة. لم تكن هناك

 قارب قيمتها العادلة.ت المالية للشركة تكما في تاريخ التقرير المالي، تُقاس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبا

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  .35

مليون لاير سعودي( لغرض استبدال   843.8:  م2020) مليون لاير سعودي 843.8أـصدرت الـشركة اعتماًدا مـستنديًا إلى وكيل التـسهيالت االئتمانية )بنك إم يو أف جي ليمتد( بمبلغ 
 احتياطي خدمة الدين.الرصيد النقدي االحتياطي في حساب 

مليون لاير    23.96: م2020مليون لاير ســعودي ) 23.19إن الشــركة ملتزمة التزاًما محتماًل بشــأن ضــمانات بنكية صــادرة بالنيابة عن الشــركة في ســياق األعمال االعتيادية بقيمة 
 سعودي(.

 مليون لاير سعودي(. 254.48: م2020مليون لاير سعودي ) 158.44ى نهاية السنة حوالي بلغت النفقات الرأسمالية التي أبرمت الشركة عقوًدا بشأنها ولم تتكبدها حت

 

 معلومات القطاعات  .36

الخدمات في نطاق بيئة تقوم باإلنتاج أو تقديم  يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في الـشركة التي تقوم باإلنتاج أو تقديم الخدمات وهي ما يـسمى )بالقطاعات حـسب األنـشطة( أو تلك التي 
 .اقتصادية محددة وهي ما يسمى )بالقطاعات حسب المناطق الجغرافية(، والذي يخضع لمخاطر ومنافع مختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى

في قياس ـصافي نتائج الـشركة مبينة في اإليـضاحات ذات    يتم التقرير عن نتائج الـشركة إلى ـصانع القرار الرئيـسي )رئيس الـشركة( للـشركة ككل. إن المـصروفات المختلفة المتـضمنة
 الصلة بالقوائم المالية.

لقائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل    تقوم الشــركة بتشــغيل مرفق بتروكيميائي متكامل. تحلل الشــركة المعلومات المالية لعملياتها ككل.   وعليه، لم يتم إجراء تحليل القطاعات
ر من مبيعات الشـركة  ز المالية.   يرى صـانع القرار الرئيسـي أن الشـركة عبارة عن قطاع تشـغيلي واحد بناًء على طبيعة عملياتها ومنتجاتها وذلك ألن  جزء كبياآلخر وقائمة المرك

 يٌباع إلى عميل واحد وتتعلق جميع أعمال تشغيل الشركة بقطاع تشغيلي واحد وهو قطاع البتروكيماويات.

  



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية   .37

من هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات  تتكون المطلوبات المالية الرئيـسية للـشركة من القروض والـسلف والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى. ويتمثل الغرض الرئيـسي  
ن الموجودا تثمارات قصـيرة األجل والنقد وما في الـشركة وتوفير ضـمانات لدعم العمليات. وتتضـمَّ ية لدى الـشركة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واالـس ت المالية الرئيـس

 يلي: حكمه الذي يتحقق مباشرة من عملياتها. تقوم إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة كل من هذه المخاطر، والتي نلخصها فيما

تراجع اإلدارة العليا للـشركة الـسياـسات واإلجراءات على   ة لمخاطر الـسوق ومخاطر االئتمان ومخاطر الـسيولة. تـشرف اإلدارة العليا للـشركة على إدارة هذه المخاطر.الـشركة معرضـ 
ــياســات الشــركة وأهداف المخاطر بها. ال تق ــها وإدارتها وفقاً لس وم الشــركة بأي أنشــطة تحوط. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة  نحٍو منتظم لضــمان تحديد جميع المخاطر المالية وقياس

 ومطابقة سياسات إدارة كل من هذه المخاطر، والتي نلخصها فيما يلي.

 مخاطر السوق

ون مخاطر الـسوق من مخاطر ـسعر الفائدة  تتك  مخاطر الـسوق هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المـستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أـسعار الـسوق.
 ومخاطر العمالت. تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق القروض.

 مخاطر معدالت الفائدة

ئدة في السـوق. إن تعرض الشـركة لمخاطر  ر الفامخاطر أسـعار الفائدة هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المسـتقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسـعا
 التغيرات في أسعار الفائدة في السوق يتعلق بشكل رئيسي بالتزامات القروض طويلة األجل بمعدالت فائدة متغيرة للشركة.

ة. يوـضح الجدول التالي حـساـسية قوائم الدخل الـشامل على تدير الـشركة مخاطر أـسعار الفائدة من خالل االحتفاظ بمحفظة متوازنة من القروض والـسلف ذات المعدالت الثابتة والمتغير
 التغيرات الممكنة والمعقولة في أسعار الفائدة، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى.

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 (7,521)  (7,500) نقطة أساس(  50إجمالي القرض ذي معدل الفائدة العائم المسجل باللاير السعودي )+

 (79,381)  (71,626) نقطة أساس(  50إجمالي القرض ذي معدل الفائدة العائم المسجل بالدوالر األمريكي )+

 7,521  7,500 نقطة أساس(  50-إجمالي القرض ذي معدل الفائدة العائم المسجل باللاير السعودي )

 79,381  71,626 نقطة أساس(  50-بالدوالر األمريكي )إجمالي القرض ذي معدل الفائدة العائم المسجل 

 مخاطر العمالت

رئيسـية باليورو وكذلك بالدوالر  تتعرض الشـركة لمخاطر العمالت األجنبية على المبيعات والمشـتريات والقروض المقومة بعملة غير العمالت الوظيفية الخاصـة بالشـركة، بصـورة
 هذه المعامالت هي اليورو والدوالر األمريكي والجنيه االسترليني والفرنك السويسري والدرهم اإلماراتي والين الياباني.األمريكي. إن العمالت التي تتم بها 

يورو. تنشــأ ر األمريكي أمام التعمل الشــركة على الصــعيد الدولي وتتعرض لمخاطر صــرف العمالت األجنبية الناشــئة عن التعرض للعمالت المختلفة، أهمها اليورو تذبذب الدوال
 مخاطر العمالت األجنبية بشكل رئيسي من المعامالت التجارية. تتطلب سياسة الشركة إجراء مراجعة دورية لمخاطر العمالت.

 الفائدة على القروض مقومة بعملة االقتراض.

عند مســتوى مقبول من خالل شــراء أو بيع عمالت أجنبية بأســعار  الخاصــة بالموجودات والمطلوبات النقدية األخرى بالعمالت األجنبية، تضــمن الشــركة أن يظل صــافي تعرضــها
 الصرف الفوري عند الضرورة لمعالجة أوجه القصور قصيرة األجل.

للموجودات والمطلوبات  اليورو، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى   -يوضــح الجدول التالي حســاســية الشــركة تجاه التغيرات الممكنة والمعقولة في أســعار صــرف اللاير الســعودي  
 المالية للشركة:

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

    

 569  505 (%10 -اليورو )+/

 

  



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .37

 

 مخاطر العمالت )يتبع( 

 

 الرياالت السعودية كما يلي:التعرض لمخاطر العمالت األجنبية في نهاية السنة المالية المدرجة بآالف 

 

 م 2021ديسمبر  31 

 المجموع  أخرى   يورو  لاير سعودي  دوالر أمريكي  

          

 918,594  -  -  31,741  886,853 في حكمه   نقد وما

 3,845,595  -  -  96,724  3,748,871 ذمم مدينة تجارية 

 106,215  -  -  106,215  19 موجودات مالية أخرى 

( 11,181,714) ض ألجلوقر   (1,887,000 )   -  -  (13,068,714 )  

( 9309,29)  - التزامات عقود إيجار    -  -  (9309,29 )  

( 638,874) ذمم دائنـة تجاريـة   (190,268 )   (5,054)   (3,323)   (837,519 )  

 (1,119,621)  -  -  (376,401)  (743,220) مطلوبات مالية أخرى 

 

 )معدلة( م2020ديسمبر  31 

 المجموع   أخرى   يورو   لاير سعودي   دوالر أمريكي  

          

 585,845  -  -  30,573  555,272 في حكمه   نقد وما

 615,000  -  -  -  615,000 استثمارات قصيرة األجل 

 2,649,239  -  -  50,047  2,599,192 ذمم مدينة تجارية 

 138,922  -  -  138,544  378 أخرى موجودات مالية  

 )16,665,409(   -  -  )2,002,824(   )14,662,585(  ض ألجلوقر

 )362,023(   -  -  )362,023(   - التزامات عقود إيجار 

 )699,974(   )1,254(   )5,690(   )162,588(   )530,442(  ذمم دائنـة تجاريـة

 (738,889)  -  -  (296,680)  (442,209) مطلوبات مالية أخرى 

 
 مخاطر السلع

والغاز الطبيعي والخدمات. تقوم الشــركة من وقت آلخر بإدارة واإليثان  تتعرض الشــركة ألثر تقلبات الســوق في أســعار مدخالت مختلفة لإلنتاج بما في ذلك بشــكل رئيســي البوتان  
 استخدام عقود ذات أسعار ثابتة تنظمها الحكومة. إن سعر البوتان مرتبط نسبياً بسعر بيع المنتجات النهائية.بعض عناصر مخاطر أسعار السلع األساسية من خالل 

 يبين الجدول التالي أثر التغيرات في أسعار السلع:

 الزيادة / االنخفاض  
 التأثير على الربح قبل الزكاة  في نقاط األساس 

   م: 2021ديسمبر  31

 (596,760) +10% مواد خام وخدمات  

 596,760 -10%  مواد خام وخدمات  

   
   م:2020ديسمبر  31

 )442,755(  +10%  مواد خام وخدمات  

 442,755 -10%  مواد خام وخدمات  

 

  



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )يتبع(   .37

 

 مخاطر االئتمان

 المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. الشركة غير معرضة لمخاطر االئتمان.مخاطر االئتمان هي المخاطر 

 بسمعة جيدة في السوق.وتتمتع  يتم عموماً إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد وتعود بصفة عامة أغلب مبيعات الشركة إلى شركة سابك، وهي مساهم

 

 م 2021ديسمبر  31  

 المجموع  أخرى   + A  A -  AA -  BBB  تصنيف خارجي 

             

 918,594  -  99,241  -  -  819,353  في حكمه   نقد وما

 3,845,595  7,726  -  -  -  3,837,869  ذمم مدينة تجارية 

 106,234  106,234  -  -  -  -  موجودات مالية أخرى 

 

 )معدلة( م2020ديسمبر  31  

 المجموع   أخرى   + A  A -  AA -  BBB  تصنيف خارجي

             

 585,845  -  211,954  -  82  373,809  في حكمه   نقد وما

 615,000  -  615,000  -  -  -  استثمارات قصيرة األجل 

 2,649,239  8,063  -  -  -  2,641,176  ذمم مدينة تجارية 

 138,922  138,922  -  -  -  -  موجودات مالية أخرى 

 

 مخاطر السيولة

ة مخاطر السيولة من خالل التأكد من توفر تدفقات  تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة للصعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية. تقوم الشركة بإدار

 يوماً من تاريخ الفواتير.  60إلى  30تير. يتم عادة تسوية الذمم الدائنة خالل  يوماً من تاريخ الفوا 105إلى  90نقدية كافية. يتم عادة تسوية فواتير مبيعات الشركة خالل 

بناًء على تواريخ السداد التعاقدية ومعدالت الفائدة الحالية في   م2020ديسمبر    31و   م2021ديسمبر    31يلخص الجدول أدناه استحقاقات المطلوبات المالية غير المخصومة للشركة في  

 السوق. 

 م 2021ديسمبر  31 

 المجموع  سنوات 5أكثر من   سنوات  5إلى  1  خالل سنة واحدة  

        

 837,519  -  -  837,519 ذمم دائنة تجارية 

 1,119,621  -  -  1,119,621 مطلوبات مالية أخرى 

 393,688  156,322  181,876  55,490 التزامات عقود إيجار 

 13,785,014  1,652,486  10,203,806  1,928,722 قروض ألجل 

 16,135,842  1,808,808  10,385,682  3,941,352 المجموع 

 

  



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 مخاطر السيولة )يتبع( 

 

 )معدلة( م2020ديسمبر  31 

 المجموع   سنوات 5أكثر من   سنوات  5إلى  1  خالل سنة واحدة 

        

 699,974  -  -  699,974 ذمم دائنة تجارية 

 738,889  -  -  738,889 مطلوبات مالية أخرى 

 463,259  161,064  238,183  64,012 التزامات عقود إيجار 

 17,275,233  5,032,260  10,348,150  1,894,823 قروض ألجل 

 19,177,355  5,193,324  10,586,333  3,397,698 المجموع 

 

 التركز المفرط للمخاطر 

تعرض قدرتها على الوفاء  عند مشاركة عدة أطراف مقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم ميزات اقتصادية تتسبب في  تنشأ التركزات 

صادية أو السياسية أو غيرها من الظروف األخرى. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه بالتزاماتها التعاقدية لتتأثر بشكل متشابه من قبل التغيرات في الظروف االقت

 تتم أغلب مبيعات المنتجات إلى شركة سابك، وألنها شركة سابك هي الشركة األم، فال تتوقع الشركة نشوء أي مخاطر من فرط التركز. التطورات التي تؤثر على قطاع معين.

 رأس المال إدارة

يتمثل الهدف الرئيسي من إدارة رأس    ألغراض إدارة رأس المال للشركة، يشتمل رأس المال على رأس المال وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى العائدة إلى الشركاء بالشركة.

 المال للشركة في تعظيم القيمة للشركاء. 

أجل المحافظة على أو تعديل هيكل رأس  تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال وإدخال تعديالت عليه، في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات االشتراطات المالية. ومن 

حصص جديدة. وتراقب الشركة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي؛ وهو   المال، قد تقوم الشركة بتعديل توزيعات األرباح على الشركاء أو إعادة رأس المال إلى الشركاء أو إصدار

 ما يمثل صافي الدين مقسوماً على مجموع رأس المال زائداً صافي الدين. 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

 19,496,216  16,385,179 مجموع المطلوبات 

( 918,594) يخصم: نقد وما في حكمه   (585,845 )  

 18,910,371  15,466,585 صافي الدين 

    

 14,008,866  16,469,272 حقوق الملكية 

( 620,874) ناقصاً: المبلغ المتراكم مباشرة في حقوق الملكية المتعلقة بتسويات القيمة العادلة    (620,874 )  

 13,387,992  15,848,398 حقوق ملكية معدلة 

    

 32,298,363  31,314,983 المال وصافي الدين رأس 

    

 59%   49%  معدل اإلقراض 

 

  



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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  تعديل فترات سابقة .38

نة، قامت الـشركة بإعادة تقييم بعض أحكام اإلدارة الجوهرية، والتي ـسبق تطبيقها واإلفصـاح عنها في الق3-4على النحو المبين في إيضـاح ) وائم المالية  ( من القوائم المالية، خالل الـس
نة المنتهية في  مبر   31للـس تر  م2020ديـس عودية.  فيما يتعلق بتحديد ما إذا كانت هناك ـسيطرة أو ـسيطرة مـش تثمار الـشركة في ـشركة البيوتانول الـس كة أو نفوذ جوهري فيما يتعلق باـس

في ـشركة زميلة، وفقاً لمعيار المحاـسبة الدولي   نتيجةً إلعادة التقييم تلك، فقد غيرت الـشركة المعالجة الحـسابية الـستثمار الـشركة في ـشركة البيوتانول الـسعودية المحدودة، من اـستثمار
( الترتيبات المشـتركة". تم تطبيق هذا عن طريق تعديل كل  11ات في شـركات زميلة ومشـروعات مشـتركة"، إلى عملية مشـتركة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )( "اسـتثمار28)

يلخص الجدول    التغيرات في التقديرات المحاسـبية واألخطاء".  -ية ( "السـياسـات المحاسـب8بند من بنود القوائم المالية المتأثرة للفترات السـابقة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسـبة الدولي )
 التالي األثر على القوائم المالية للشركة.

 :م2020ديسمبر  31تأثير التعديالت المذكورة أعاله على قائمة المركز المالي كما في 

 
 الملكية.وق * تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية. ال يؤثر أي من إعادة التصنيف على الربح أو حق

 

 

 
  

 م 2020ديسمبر  31      م 2020ديسمبر  31  

 )ُمدقّقة(      )ُمدقّقة(  

 )معدلة(   إعادة تصنيف*   تعـديالت  )قبل التعديل(  الموجودات 

         موجودات غير متداولة

 27,237,632  -  413,938  26,823,694  ممتلكات وآالت ومعدات

 362,535  -  -  362,535  موجودات حق استخدام 

 285,421  -  49,865  235,556  موجودات غير ملموسة

( 385,097)  385,097  شركة زميلة ودفعات مقدمةاستثمار في    -  - 

( 20,751)  28,334  107,984  موجودات غير متداولة أخرى   115,567 

( 20,751)  107,040  27,914,866  مجموع الموجودات غير المتداولة   28,001,155 

         

         موجودات متداولة

 1,305,987  -  25,012  1,280,975  مخزون

 96,028  -  -  96,028  مدفوعات مقدماً 

 2,643,694  -  635  2,643,059  ذمم مدينة تجارية

 257,373  20,751  4,317  232,305  موجودات متداولة أخرى

 615,000  -  -  615,000  استثمارات قصيرة األجل

 585,845  -  21,119  564,726  في حكمه  نقد وما

 5,503,927  20,751  51,083  5,432,093  الموجـودات المتداولةمجموع 

 33,505,082  -  158,123  33,346,959  مجموع الموجودات



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 )يتبع(: م2020ديسمبر  31تأثير التعديالت المذكورة أعاله على قائمة المركز المالي كما في 

 
  

 م 2020ديسمبر  31    م 2020ديسمبر  31  

 )ُمدقّقة(    )ُمدقّقة(  حقوق الملكية والمطلوبات 

 )معدلة(   تعـديالت  )قبل التعديل(  حقوق الملكية

 15,000,000  -  15,000,000  رأس المال

 49,408  -  49,408  احتياطي نظامي

 620,874  -  620,874  بنود أخرى من بنود حقوق الملكية

( 178,321)  احتياطي خسارة اكتوارية   -  (178,321 )  

( 1,483,095)  خسائر متراكمة   -  (1,483,095 )  

 14,008,866  -  14,008,866  الملكيةمجموع حقوق 

       

       المطلوبات

       مطلوبات غير متداولة

 14,917,851  123,222  14,794,629  قروض ألجل 

 318,341  -  318,341  التزامات عقود إيجار

 913,412  -  913,412  منافع موظفين 

 16,149,604  123,222  16,026,382  مجموع المطلوبات غير المتداولة

       

       مطلوبات متداولة

 1,747,558  46,667  1,700,891  الجزء المتداول من قروض ألجل

 43,682  -  43,682  الجزء المتداول من التزامات عقود إيجار

( 4,948)  704,922  ذمم دائنة تجارية   699,974 

( 7,486)  746,375  ومطلوبات متداولة أخرىمصروفات مستحقة    738,889 

 116,509  668  115,841   مخصص الزكاة

 3,346,612  34,901  3,311,711  مجموع المطلوبات المتداولة

 19,496,216  158,123  19,338,093  مجموع المطلوبات 

 33,505,082  158,123  33,346,959  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 :م2020يناير  1تأثير التعديالت المذكورة أعاله على قائمة المركز المالي كما في 

 
 

 يؤثر أي من إعادة التصنيف على الربح أو حقوق الملكية.* تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية. ال 

 

م 2020يناير  1   م 2020يناير  1        

 )ُمدقّقة(      )ُمدقّقة(  

 )معدلة(   إعادة تصنيف*   تعـديالت  )قبل التعديل(  الموجودات  

         موجودات غير متداولة 

 29,211,909  -  431,296  28,780,613  ممتلكات وآالت ومعدات 

 403,691  -  -  403,691  موجودات حق استخدام  

 296,257  -  53,328  242,929  موجودات غير ملموسة

 -  -  (404,965)  404,965  استثمار في شركة زميلة ودفعات مقدمة 

 167,539  (12,095)  65,766  113,868  موجودات غير متداولة أخرى 

 30,079,396  (12,095)  145,425  29,946,066  مجموع الموجودات غير المتداولة 

         

         موجودات متداولة

 1,339,462  -  23,845  1,315,617  مخزون

 93,330  -  -  93,330  مدفوعات مقدماً 

مدينة تجارية ذمم    2,510,206  2,528  -  2,512,734 

 146,122  12,095  4,174  129,853  موجودات متداولة أخرى 

 420,000  -  -  420,000  استثمارات قصيرة األجل 

 934,287  -  21,564  912,723  في حكمه   نقد وما

 5,445,935  12,095  52,111  5,381,729  مجموع الموجـودات المتداولة 

 35,525,331  -  197,536  35,327,795  مجموع الموجودات 

         

         حقوق الملكية والمطلوبات  

         حقوق الملكية 

 15,000,000  -  -  15,000,000  رأس المال 

 49,408  -  -  49,408  احتياطي نظامي

 620,874  -  -  620,874  بنود أخرى من بنود حقوق الملكية 

 (19,049)  -  -  (19,049)  احتياطي خسارة اكتوارية

 (698,368)  -  -  (698,368)  خسائر متراكمة 

 14,952,865  -  -  14,952,865  مجموع حقوق الملكية 

         

         المطلوبات 

         مطلوبات غير متداولة

 16,636,598  -  167,107  16,469,491  قروض ألجل 

 345,161  -  -  345,161  التزامات عقود إيجار 

 673,528  -  -  673,528  منافع موظفين 

 17,655,287  -  167,107  17,488,180  مجموع المطلوبات غير المتداولة 

         

         مطلوبات متداولة 

 1,536,725  -  40,000  1,496,725  الجزء المتداول من قروض ألجل 

 43,088  -  -  43,088  الجزء المتداول من التزامات عقود إيجار 

 472,288  -  8,340  463,948  ذمم دائنة تجارية 

 764,203  -  (18,780)  782,983  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 100,875  -  869  100,006  مخصص الزكاة  

المتداولة مجموع المطلوبات    2,886,750  30,429  -  2,917,179 

 20,572,466  -  197,536  20,374,930  مجموع المطلوبات  

 35,525,331  -  197,536  35,327,795  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 تعديل فترات سابقة )يتبع(  .38

 
 :م2020ديسمبر  31تأثير التعديالت المذكورة أعاله على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 

 للسنة المنتهية في   

 
 ديسمبر  31 

 م 2020
 

  
 ديسمبر  31

 م 2020
 )ُمدقّقة(    )ُمدقّقة(  
 )معدلة(   تعـديالت  )قبل التعديل(  

       
 8,007,325  -  8,007,325  مبيعات

( 7,589,527)  تكلفة المبيعات   30,079  (7,559,448 )  

 447,877  30,079  417,798  إجمالي الربح
       

( 206,609)  مصروفات بيع وتوزيع   -  (206,609 )  
( 403,770)  مصروفات عمومية وإدارية   (4,881 )   (408,651 )  

( 192,581)  خسارة التشغيل   25,198  (167,383 )  
       

( 15,066)  15,066  الحصة في أرباح شركة زميلة   - 
 19,195  -  19,195  إيرادات تمويلية

( 59,456)  مصروفات أخرى، بالصافي   (2,760 )   (62,216 )  
( 453,006)  تكلفة تمويلية   (4,350 )   (457,356 )  

( 670,782)  الخسارة قبل الزكاة   3,022  (667,760 )  
       

( 113,945)  الزكاة   (3,022 )   (116,967 )  

( 784,727)  خسارة السنة   -  (784,727 )  
       

       الدخل الشامل اآلخر
       بنود لن يُعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في فترات الحقة:

       
( 159,272)  إعادة قياس التزامات المنافع المحددة   -  (159,272 )  

( 159,272)  الخسارة الشاملة األخرى للسنة   -  (159,272 )  

( 943,999)  مجموع الخسارة الشاملة للسنة   -  (943,999 )  

       
       ربحية / )خسارة( السهم )باللاير السعودي(

 عدد األسهم القائمة )باآلالف(

 

1,500,000    1,500,000 

 السهم األساسي والمخفض من الخسارة العائدة لمساهمي الشركةنصيب 

 

(20.5 )     (0.52 )  

 
 م:2020ديسمبر  31تأثير التعديالت المذكورة أعاله على قائمة التدفقات النقدية كما في 

 

 

 ديسمبر  31 
2020 
 )ُمدقّقة(

  إعادة تصنيف*   تعـديالت  )قبل التعديل(

 ديسمبر  31
2020 
 )ُمدقّقة(
 )معدلة( 

 2,184,253  397,644  47,980  1,738,629  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
( 542,169)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية   5,925  -  (536,244 )  

( 1,544,457)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (54,350 )   (397,644 )   (1,996,451 )  

( 347,997)  صافي االنخفاض في النقد وما في حكمه   (445 )   -  (348,442 )  

 

 وق الملكية. * تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية. ال يؤثر أي من إعادة التصنيف على الربح أو حق

  



 
 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 )شركة مساهـمة سعـودية(
 

 تبع( إيضاحات حول القوائم المالية )ي

  )جميع المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 واالستثمارات التقليدية وغير التقليديةالتمويل  .39

 
 يوضح الجدول أدناه توزيع تمويالت الشركة واستثماراتها وفقاً للتقليدي وغير التقليدي: 

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

    

    استثمارات قصيرة األجل 

 615,000  - مرابحة )بما في ذلك الودائع ذات المدة المحددة( -

 615,000  - استثمارات غير تقليدية وقصيرة األجل 

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

    في حكمه نقد وما

 357,012  821,427 حساب جاري  -

 228,833  97,167 مرابحة متداولة )بما في ذلك الودائع ذات المدة المحددة( -

 585,845  918,594 النقد وما في حكمه غير التقليدي 

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 )معدلة(    

    قروض ألجل 

 3,617,076  1,078,918 قروض تقليدية  -

 362,023  309,299 عقود ايجار -

 3,979,099  1,388,217 قرض طويل األجل تقليدي 

    

 10,984,671  10,995,940 مرابحة  -

 515,487  397,583 التنمية الصناعية السعوديقرض صندوق  -

 1,548,175  596,273 تسهيالت غير تقليدية أخرى  -

 13,048,333  11,989,796 قرض طويل األجل غير تقليدي 

 17,027,432  13,378,013 مجموع القروض ألجل

 
 أحداث الحقة  .40

 
 وتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة قد يكون لها تأثير جوهري على هذه القوائم المالية. م2021ديسمبر  31لم تقع أحداث الحقة جوهرية بين 




