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

ليَّة الُموَجَزة )غير المدققة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
        2020مارس  31في 

         
        معلومات حول الشركة 01
         

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

من أسهم الشركة مملوكة للشركة السعودية للصناعات األساسية  %35سبة بمدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية. إن ن 10302ب 
 )"سابك"(، وباقي األسهم مملوكة للعامة.

         
وكحوالت وتُزاِوُل الشركة إنتاج بولي بروبلين وبروبلين واسيتون وبولي ايثلين وأثيوكسيالت وأيثلين وأيثلين جاليكول وبسفينول وايثانول امين 

 7هـ )الموافق 1441صفر  7( في 218صناعية وبولي كربونيت ومنتجات بتروكيماوية أخرى بموجب ترخيص صناعي وطني رقم )دسمة 
 م( الصادر من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.2022سبتمبر  4هـ )الموافق 1444صفر  7م( وينتهي في 2019أكتوبر 

         
مارس  31رئيسية )خطط أعمال الصيانة الدورية / اإلغالق( في بعص مصانعها خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في كان لدى الشركة فحوصات 

2020. 
 

ليَّة الُموَجَزة بتاريخ   م(.2020أبريل  26هــ )الموافق 1441رمضان  3اعتُِمَدت هذه القوائم المالية األوَّ
         

       أساس اإلعداد وأساس القياس 02
         

        بيان االلتزام 2.1
         

ليَّة الُموَجَزة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  (  "التقارير المالية 34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ) 2020مارس  31أُِعدَّت هذه القوائم المالية األوَّ
 واإلصدارات األخرى المعتَمدة من قِبَل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.األوليَّة" المعتَمد بالمملكة العربية السعودية والمعايير 

         
ليَّة الُموَجَزة جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المـالية السنوية التي تُعَ  ُن القوائم المالية األوَّ دُّ وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ال تَتََضمَّ

ديسمبر  31المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، لذا يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في المالي 
2019. 

         
        أساس القياس 2.2

         
 أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي.تُعّد القوائم المالية األّوليّة الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية على 

         
   وفيما يتعلق بمنافع الموظفين ومنافع ما بعد التوظيف األخرى، تُستخدم حسابات القيمة الحالية االكتوارية.

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

         
ب كافة القيم إلى أقرب قيمة باأللوف ما لم يُذكر خالف ذلك.    وتُقرَّ

         
        السياسات المحاسبية 03
         

ليَّة الُموَجَزة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في  إعداد القوائم المالية السنوية إنَّ السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ
. ولم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل أُْصِدَر ولم يصبح ساريًا المفعول 2019ديسمبر  31للشركة عن السنة المنتهية في 

 حتى اآلن.
 

 لها تأثير جوهري على القوائم المالية األّوليّة الموجزة للشركة.، إال أنها ليس 2020ويُطبَّق العديد من التعديالت والتفسيرات للمرة األولى في عام 
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     شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(
       )شركة مساهمة سعودية(

ليَّة الُموَجَزة )غير المدققة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
        2020مارس  31في 

        
     األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 04

         

لمبالغ المفصح عنها يتطلُب إعداد القوائم المالية األّوليّة الموجزة للشركة قيام اإلدارة باستخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على ا
واإلفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات االلتزامات المحتملة. ولم تكن هناك تغيُّرات هامة في من اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات 

 .2019ديسمبر  31األحكام واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في 
         

        المعلومات القطاعية 05
         

ي القطاع وحدة قابلة للتمييز في الشركة حيث تزاول هذه الوحدة إما تقديم منتجات أو خدمات )قطاع األعمال(، أو تقديم منتجات أو خدمات فيمثل 
 نطاق بيئة اقتصادية محددة )القطاع الجغرافي( على أن يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى.

         

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

         
   األمور الهامة خالل الفترة 06
         

م، وانتشاره في العالم أجمع مما تسبب في اضطرابات في األعمال واألنشطة 2020( في أوائل سنة 19فيروس كورونا )كوفيد  تفشيومع 
ارة االقتصادية العالمية بما في ذلك المملكة العربية السعودية، فقد أدى إعالن منظمة الصحة العالمية عن هذا المرض كجائحة إلى اضطرار إد

ظر في أحكامها الجوهرية عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطريقة احتسابها والمصادر الرئيسية للتقدير المطبق على الشركة إلعادة الن
م. وبما أنه من الصعب اآلن التنبؤ بمدى ومدة تأثيره على األعمال واالقتصاد، فقد 2019ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

بعمل تقييم للتأثير على عمليات الشركة ككل ومجاالت األعمال بما فيها العوامل مثل سلسلة التوريد والقيود على السفر وأسعار النفط  قامت الشركة
هرية والطلب على المنتجات وغير ذلك، وتوصلت إلى، في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية األولية الموجزة، أنه ال يوجد حاجة لعمل تغيرات جو

ها نتائج ى األحكام والتقديرات الرئيسية. ومع ذلك، ووفقاً لعدم التيقن الحالي، فإن أي تغيرات مستقبلية في االفتراضات والتقديرات قد ينتج عنعل
يدة مع تتطلب تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية. وحيث أن هذا الوضع يتطور بسرعة شد

 وجود عدم تيقن مستقبلي، فإن اإلدارة ستستمر في تقييم التأثير على أساس التطورات المستقبلية.
         

        أحداث الحقة 07
         

جوهري على المركز ، والتي قد يكون لها تأثير 2020مارس  31حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في 
 المالي للشركة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية األّوليّة الموجزة.

         
        أرقام المقارنة 08

         

 أِعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية.
 


