
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
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 القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 
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 الصفحة   الفهرس 

  

 -  تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 

 1 قائمة المركز المالي األّوليّة الُمختصرة

 

 2 األّولّية الُمختصرة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 

 3 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األّولّية الُمختصرة 

 

 5 – 4 األّولّية الُمختصرة  قائمة التدفقات النقدية

 

 20 – 6 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 
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عن المستقل  الحسابات  مراجع  األّوليّة  تقرير  المالية  القوائم  فحص 
 الُمختصرة 

 )كيان السعودية(للسادة مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 

   مقدمة 

 )كيان السعودية(   لشركة كيان السعودية للبتروكيماوياتم المرفقة  2021ديسمبر    31لقد فحصنا القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة كما في  
 )"الشركة"(، المكونة من:

 
 م، 2021ديسمبر   31قائمة المركز المالي الُمختصرة كما في  •
 م، 2021ديسمبر  31فترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في عن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُمختصرة  •
 م، 2021ديسمبر  31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الُمختصرة للسنة المنتهية في   •
 م، 2021ديسمبر  31الُمختصرة للسنة المنتهية في  قائمة التدفقات النقدية  •
 لقوائم المالية األّوليّة الُمختصرة.حول ااإليضاحات  •

 
الدولي ) المحاسبة  الُمختصرة وفقا لمعيار  القوائم المالية األّوليّة  المسؤولة عن إعداد وعرض هذه  المالي  34إن اإلدارة هي  ( "التقرير 

 فحصنا. إلى اج عن هذه القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة استنادا  العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنت المملكة في األولي" المعتمد

 نطاق الفحص 

الفحص )  لقد الدولي الرتباطات  للمعيار  بالفحص وفقا   الحسابات  2410قمنا  قبل مراجع  الُمنفذ من  األّوليّة  المالية  المعلومات  ( "فحص 
العربية   المملكة  المعتمد في  للمنشأة"  أساسي  المستقل  األّوليّة من توجيه استفسارات بشكل  المالية  المعلومات  السعودية. ويتكون فحص 

 كبير بشكل   أقل  الفحص لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد
السعودية، وبالتالي فإنه ال يمّكننا من  العربية في المملكة المعتمدة ة للمراجعةوفقا  للمعايير الدولي بها القيام يتم التي من المراجعة نطاقه في

 نُبدي رأي مراجعة.إننا ال وعليه، ف الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية مراجعة.

 االستنتاج

م المرفقة لشركة كيان 2021ديسمبر    31األّوليّة الُمختصرة في   القوائم المالية بأن نعتقد يجعلنا شيءفحصنا، فلم ينم إلى علمنا   إلى استنادأ  
 ( "التقرير المالي األولي" المعتمد34الدولي )المحاسبة  الجوهرية، وفقا لمعيار   النواحي  جميع معدة، من السعودية للبتروكيماويات غير

 السعودية. العربية  المملكة في
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عن المستقل  الحسابات  مراجع  األّوليّة  تقرير  المالية  القوائم  فحص 
 الُمختصرة 

 )يتبع(  )كيان السعودية(للسادة مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 

 المقارنة معلومات  –لفت انتباه 

( من اإليضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة، والذي يبين انه تم تعديل معلومات المقارنة المعروضة  11نلفت االنتباه إلى إيضاح )
 لق بهذا األمر.فيما يتعاستنتاجنا    . ولم يتم تعديلم2020ديسمبر    31ولفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في    م2020ديسمبر    31كما في  

 أمر آخر

ليَّة الُمختصرة للشركة لفترة الثالثة أشهر   من قبل مراجع حسابات    م2020ديسمبر    31في    تينالمنتهيوالسنة  تم فحص القوائم المالية األوَّ
بتاريخ   الُمختصرة  ليَّة  األوَّ المالية  القوائم  تلك  معدل على  استنتاجا  غير  أبدى  والذي  الثاني  8آخر  الموافـق  1442  ةجمادى  يناير    21هـ 

بدى رأيا  غير من قبل مراجع حسابات آخر والذي أ  م2020ديسمبر    31م. وتمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في  2021
 م. 2021فبراير   22هـ الموافق 1442رجب   10معدل على تلك القوائم المالية بتاريخ 

ليَّة الُمختصرة لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في   م، قمنا بفحص التعديالت  2021ديسمبر    31كجزء من فحصنا للقوائم المالية األوَّ
ولفترة الثالثة أشهر والسنة    م2020ديسمبر    31لتعديل معلومات المقارنة المعروضة كما في    (، التي تم تطبيقها11المبينة في إيضاح )

ليَّة الُمختصرة لفترة الثالثة أشهر والسنة  ذلك التاريخ  المنتهيتين في . لم نقم بمراجعة أو فحص أو تطبيق أي إجراءات على القوائم المالية األوَّ
الواردة في إيضاح )، بخالم2020ديسمبر    31المنتهيتين في   بالتعديالت  ليَّة 11ف ما يتعلق  المالية األوَّ القوائم  ( من اإليضاحات حول 

صرة الُمختصرة. وبناء  على ذلك، فإننا ال نبدي رأي أو استنتاج أو أي شكل آخر من أشكال التأكيدات حول القوائم المالية األّوليّة الُمخت
 ( مناسبة وتم تطبيقها على نحو مناسب.11ن التعديالت المبينة في إيضاح )المعنية ككل. ومع ذلك، في استنتاجنا، فإ

 
 عن/ كي بي إم جي لالستشارات المهنية 
 
 
 
 
 
 ____________________ 

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم 
394  :ترخيصرقم ال   

 
   الخـبر

 هـ1443جمادى الثانية   23التاريخ:  
 م2022يناير  26الموافق: 

 

 

 

 

  

 













 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 األّوليّة الُمختصرة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر    31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 معلومات حول الشركة . 1
 

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

من أسهم الشركة مملوكة للشركة السعودية للصناعات    %35إن نسبة    بمدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية.   10302ص. ب  
ا من   للعامة. واعتبار  األسهم مملوكة  وباقي  السعودية )"أرامكو  م2020يونيو    16األساسية )"سابك"(،  العربية  الزيت  استحوذت شركة   ،

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

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

 م( الصادر من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 2022سبتمبر   4هـ )الموافق 1444صفر   7م( وينتهي في 2019أكتوبر  7
 

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

 
التي تنتجها شركة سابوكو إلى أطراف الترتيب المشترك )أي الشركة وشركائها(. بناء  على  إن بيوتانول وإيزوبيوتانول  يتم بيع جميع مركبات  

وعليه، فقد تم    حقوق في الموجودات والتزامات في المطلوبات المتعلقة بشركة سابوكو. هذه الحقائق والظروف، تم استنتاج أن الشركة لديها  
أساس حصة   والمصروفات على  الموجودات والمطلوبات واإليرادات  بالمحاسبة عن حصتها في  الشركة  قامت  تصنيفها كعملية مشتركة. 

 (11)إيضاح  %.33.33ملكيتها بنسبة 
 

الشركة فحوصات رئيسية )خ لدى  في  كان  المنتهية  السنة  المصانع خالل  بعض  / اإلغالق( في  الدورية  الصيانة  أعمال  ديسمبر    31طط 
 .م2021

 
 م(. 2022يناير  26هـ )الموافق 1443جمادى الثانية  23بتاريخ تم اعتماد هذه القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  . 2

 
 المعايير المحاسبية المطبقة  2-1

 
العربية   المملكة  في ( "التقرير المالي األولي" المعتمد34تم إعداد هذه القوائم المالية األّولّية الُمختصرة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

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

قوائم المالية  ال تتضمن القوائم المالية األّولّية الُمختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب قراءتها مع ال
)"أحدث قوائم مالية سنوية"(. ومع ذلك، فإن التغيرات في السياسات المحاسبية،    م2020ديسمبر    31الُموّحدة السنوية للشركة للسنة المنتهية في  

إن وجدت، واإليضاحات التفسيرية المحددة مدرجة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للشركة منذ  
 أحدث قوائم مالية سنوية.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الُمختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة 

 م 2021ديسمبر   31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع( أسس   . 2
 

 أسس اإلعداد  2-2
 

الت  التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، باستثناء  التكلفة  زام منافع  تم إعداد هذه القوائم المالية األّولّية الُمختصرة وفقا  لمبدأ 
 الموظفين الذي يقاس باستخدام القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة وذلك باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.  

 
 رض والعملة الوظيفية عملة الع 2-3

 
تم تقريب جميع   يتم عرض هذه القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة باللاير السعودي الذي يمثل عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة. 

 المبالغ المعروضة إلى أقرب لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

 استخدام األحكام والتقديرات   2-4
 

المالية األّوليّة الُمختصرة، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية  عند إعداد هذه القوائم  
 وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.  والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. 

 
لجوهرية، والتي سبق لها تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية للسنة المنتهية في  قامت الشركة بإعادة تقييم بعض أحكام اإلدارة ا

في  شركة  الفيما يتعلق بتحديد ما إذا كانت هناك سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ جوهري فيما يتعلق باستثمار    م2020ديسمبر    31
البيوتانول السعودية المحدودة. نتيجة  إلعادة التقييم، توّصلت الشركة إلى أن االستثمار في شركة البيوتانول السعودية المحدودة،  شركة 

"استثمارات في شركات زميلة ومشروعات    ( 28 كاستثمار في شركة زميلة، وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي )الذي تمت المحاسبة عنه سابقا  
كانت هناك حاجة ألحكام  ( الترتيبات المشتركة".  11المحاسبة عنه كعملية مشتركة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي )  سيتممشتركة"،  

تم تطبيق هذا التغير في  دئ االقتصادية التي يستند إليها الترتيب عند تصنيفه كعملية مشتركة.  لمبالهاّمة لعرض تمثيل صادق للترتيب و
 التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".    -  ( "السياسات المحاسبية8المعالجة بأثر رجعي وفقا  لمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة )

 
 . ( من اإليضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة11ورة أعاله في إيضاح )تم عرض التعديل الذي يعكس التغيرات المذك 

 

على األحكام والتقديرات المحاسبية الجوهرية للشركة. ومع ذلك، ال    19-وضعت اإلدارة في االعتبار التأثير المحتمل لجائحة كوفيد
اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم  يوجد تأثير جوهري. وعليه، إن األحكام الهامة التي  

لق  التأكد من التقديرات هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على القوائم المالية السنوية األخيرة، باستثناء حكم اإلدارة الجوهري المتع
 جوهري فيما يتعلق باالستثمار في شركة زميلة. بتحديد ما إذا كانت هناك سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  2-5

للشركة    إن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية األّولّية الُمختصرة هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة في القوائم المالية 
لتغير الناتج عن إعادة تقييم الترتيب على النحو المبين بمزيد من التفصيل  ، باستثناء ام2020ديسمبر    31كما في وللسنة المنتهية في  

( أدناه، مطبقا  ابتداء  من  6-2( أعاله. أصبح عدد من التعديالت على المعايير الحالية، على النحو المبين في إيضاح )4-2في إيضاح )
لّية الُمختصرة للشركة. ولم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار م ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األوّ 2021يناير    1

 أو تفسير أو تعديل آخر أُْصِدَر ولم يصبح ساريا  المفعول حتى اآلن. 
 

 

 

 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 األّوليّة الُمختصرة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر    31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  . 2
 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير القائمة   2-6
 

 معايير جديدة ومعدلة طبقتها الشركة خالل السنة 

 قامت الشركة بتطبيق المعايير والتعديالت التالية: 

(، يُطّبق على الفترات السنوية  16)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  19-تخفيضات اإليجار استجابة لتأثيرات كوفيد •
أو بعد ذلك التاريخ. لم يكن لتطبيق المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ الُمثبتة في الفترة    م2020يونيو    1التي تبدأ في  
 ات السابقة. الحالية والفتر

 

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

الفترات  ((، يُطّبق على  16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7والمعيار الدولي للتقرير المالي )

 م أو بعد ذلك التاريخ. 2021يناير  1التي تبدأ في 

 

المعروض بين البنوك في لندن "الليبور"،   معدل الفائدة م، أعلنت هيئة الرقابة المالية بالمملكة المتحدة، التي تنظم 2017في يوليو 

 شيوعا .   معدالت الفائدةم. الليبور هو أحد أكثر سالسل مؤشرات 2021»ليبور« سيتوقف بعد سنة  معدل الفائدةأن مؤشر 
 

سيؤثر إصالح الليبور وتوقع إيقاف الليبور على إستراتيجية إدارة المخاطر الحالية للشركة وربما المحاسبة عن بعض األدوات  

 المالية. 

 

التعديالت بعض اإل المرحلة األولى من هذه  بمحاسبة  توفر  تتعلق اإلعفاءات  المعياري.  الفائدة  الخاصة بإصالح معدل  عفاءات 

السائد بين البنوك )"اإليبور"( ال ينبغي عموما  أن يتسبب في إنهاء محاسبة التحوط.    معدل الفائدةالتحوط ولها تأثير على أن إصالح  

 ح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األّولّية الُمختصرة. فعال في قائمة الرب  ومع ذلك، ينبغي االستمرار في تسجيل أي تحوط غير 

 

تتطلب تعديالت المرحلة الثانية من المنشأة التوقف بشكل مستقبلي عن تطبيق إعفاءات المرحلة األولى على عنصر مخاطر غير  

 ند توقف عالقة التحوط.  محدد تعاقديا  في أي وقت سابق عند إجراء تغيرات على عنصر المخاطر غير المحدد تعاقديا  ، أو ع

 

تقوم الشركة في الوقت الحالي بتقييم أثر إصالحات الليبور وتحديد الخطوات التالية لضمان االنتقال السلس من الليبور إلى مؤشر  

 . المعدالت الجديدة

 

   تطبيقتدخل حيز ال المعايير والتعديالت على المعايير القائمة التي صدرت ولم 
 

الجديدة وهي غير إلزامية لفترة التقرير المالي ولم تطبقها الشركة مبكرا . من    التعديالت على المعايير المحاسبيةتم نشر بعض  

 .غير المتوقع أن يكون للتعديالت على المعايير القائمة تأثير جوهري على الشركة في سنة تطبيقها



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2021ديسمبر   31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

 السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت 
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 اف ذات عالقة معامالت وأرصدة مع أطر . 3

يطر عليها بشكل مشترك من قِبل هذه األطراف أو التي تمارس  تَُمثُِّل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة والموظفين الرئيسيين بالشركة والمنشآت المسيطر عليها أو المس
ا عليها. فيما يلي قائمة باألطراف ذات   العالقة الرئيسية التي تتعامل معها الشركة: هذه الجهات نفوذ ا هام 

 

 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 األم الرئيسية شركة زميلة لل  ( " مرافق"شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع ) 

 مشروع مشترك شركة البيوتانول السعودية المحدودة  
 

 :م2020ديسمبر   31م و 2021ديسمبر  31يعرض الجدول التالي مجموع مبلغ المعامالت الهامة التي أُجرَيت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة وأرصدة األطراف ذات العالقة كما في  

 

     المعاملة  مبلغ      

 الرصيد الختامي   للسنة المنتهية في       

 

 
  المعاملة طبيعة   العالقة 

  ديسمبر 31
2021  

  ديسمبر 31
  م 2020

  ديسمبر 31
2021  

 ديسمبر  31
 م 2020

 )ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(   )ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(       
             ذمم مدينة تجارية )مستحق من طرف ذو عالقة(   أ(

 2,640,541  3,805,254  8,006,651  12,654,648  مبيعات  الشركة األم   سابك

             
             مقدمة وذمم مدينة أخرى )مستحق من أطراف ذات عالقة( ب( دفعات 
 136,384  124,030  -  -  دفعات مقدمة   الشركة األم   سابك

 2,129  323  -  -  دفعات مقدمة   شركات شقيقة   شركات شقيقة لشركة سابك  

          124,353  138,513 

             



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2021ديسمبر   31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

 السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )يتبع(  .  3

 

     المعاملة  مبلغ      

 الرصيد الختامي   للسنة المنتهية في       

 

 
  طبيعة المعاملة   العالقة 

  ديسمبر 31
2021  

  ديسمبر 31
  م 2020

  ديسمبر 31
2021  

 ديسمبر  31
 م 2020

 )ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(   )ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(       
ذمم دائنـة تجاريـة )مستحقة إلى  ج.  

 أطراف ذات عالقة( 
     

       
     919,728  1,483,735  مشتريات وخدمات أخرى   الشركة األم   سابك

     49,486  60,517  مصروفات خدمات مشتركة     
     160,118  253,097  تكلفة تقنية وابتكار    

 
شراء بوالص تأمين من خالل     

 الشركة األم 
 

35,095  34,583     
          272180,   175,619 
             

 شركة أرامكو السعودية 
 ( م2020يونيو  16)ابتداء  من 

 
 مشتريات وخدمات أخرى   الشركة األم الرئيسية  

 
4,488,827  1,478,559  611,206  478,949 

             
األم  شركة زميلة للشركة   شركة مرافق 

 الرئيسية  
 -  -  61,322  61,750  مشتريات وخدمات أخرى  

             
خدمات  شراء مخزون و  شركات شقيقة   أخرى 

  بضائع رأسماليةو
 

86,611  76,439  652  437 

          130792,   655,005 

 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2021ديسمبر   31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

 السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )يتبع(  .  3

 

     المعاملة  مبلغ      

 الرصيد الختامي   للسنة المنتهية في       

 

 
  طبيعة المعاملة   العالقة 

 ديسمبر  31
2021  

  ديسمبر 31
  م 2020

 ديسمبر  31
2021  

 ديسمبر  31
 م 2020

 )ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(   )ُمدقّقة(   ُمدقّقة( )غير       
روفات مستحقة ومطلوبات متداولة  مص د. 

 أخرى )مستحقة إلى أطراف ذات عالقة( 
     

       
  118,094   205,913  118,094  205,913  مشتريات وخدمات أخرى   الشركة األم   سابك

             
 شركة أرامكو السعودية  

 م( 2020يونيو  16)ابتداء  من 
 

 وخدمات أخرى مشتريات   الشركة األم الرئيسية
 

517,454  288,896  517,454  288,896   
             

 3,924  4,901  3,924  4,901  مشتريات وخدمات أخرى   األم الرئيسية شركة زميلة للشركة   شركة مرافق  

          728,268   410,914  

 
 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2021ديسمبر   31المنتهيتين في لفترة الثالثة أشهر والسنة 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )يتبع(  .  3
 

 شروط وأحكام المعامالت مع أطراف ذات عالقة 
م و  2021ديسمبر  31والمشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط معتمدة من قبل اإلدارة. األرصدة القائمة في السنة المنتهية في إلى  تتم المبيعات 

، لم  م 2020سبتمبر    31م و  2021ديسمبر    31غير مضمونة وغير ُمحّملة بفوائد وتسدد نقدا . خالل السنوات المنتهية في    م2020ديسمبر    31
اض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. ويُجَرى هذا التقييم عن طريق فحص المركز  تسجل الشركة أي انخف

 المالي للطرف ذو العالقة والسوق التي يعمل فيها الطرف ذو العالقة. 
 

 فيما يلي بيان بالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة: 
 

مستوى الخدمة مع شركة سابك )منظمة الخدمات المشتركة( لتوفير خدمات محاسبة وتخزين وموارد بشرية وتكنولوجيا  لدى الشركة اتفاقية على   (1

"( ونقل وترتيب تسليم مواد متعلقة بقطع الغيار للشركة وتصميمات هندسية وخدمات توريد ومشتريات  إيه بي  س إالمعلومات )نظام "إي آر بي"/ "

 ا من الخدمات العامة للشركة. لدى الشركة أيضا  اتفاقية خدمات لوجستية مع شركة سابك. والخدمات ذات العالقة وغيره

 
ة سابك تمثل الدفعات المقدمة لشركة سابك مبلغ مدفوع من قبل الشركة وفقا التفاقية الخدمات المشتركة لتمويل شراء مواد وخدمات الشركة من شرك (2

 والشركات الشقيقة. 
 

ُل على المصروفات العمومية واإلدارية    %2وية المقدمة لسابك ألغراض البحث والتقنية ما نسبته  تبلغ مساهمة الشركة السن  (3 من مجموع المبيعات وتَُحمَّ
 في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األّولّية الُمختصرة. 

 
اء وتسويق. عند تسليم المنتج، يتم تسجيل المبيعات بسعر  يتم بيع معظم منتجات الشركة إلى شركة سابك )"جهة التسويق"( بموجب اتفاقيات شر (4

سوم التسويق  صافي أولي يتم تعديله الحقا  على أسعار البيع الفعلية التي تتسلمها شركة سابك من عمالئها بعد خصم تكاليف الشحن والتوزيع والبيع ور

 لتغطية جميع مصروفات التسويق األخرى. 

 
 والتي يتعين على الشركة بموجبها شراء كمية محددة مسبق ا من الغاز من أرامكو السعودية على أساس سنوي.   لدى الشركة اتفاقية تخصيص غاز،  (5

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

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

 
 الزكاة  . 4

السنوات حتى سنة   الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( عن جميع  الزكوي مع هيئة  الشركة موقفها  الهيئة خالل سنة    .2015أْنَهت  أصدرت 
السنوات من    م2020 الزكوية عن  بمبلغ  2018حتى    2016الربوط  بالتزام إضافي  المطالبة  الشركة    مليون لاير  22.5، مع  سعودي، وقّدمت 

األمانة العامة للجان  الشركة رفع االستئناف إلى  قررت  ، ومع ذلك ،  ئيجزبشكل  استئناف الشركة    الهيئة قبلت  .  اعتراض ا على االلتزام اإلضافي
وكّونت الشركة مخصصا  مقابل هذا الربط    قيد الدراسة.وما زال الربط  .  لصالحها على نحو  أكبرللحصول على قرار    الزكوية والضريبية والجمركية 

 مليون لاير سعودي.   16.5بمبلغ 
 

مليون لاير    3.7مليون لاير سعودي و    5.5بالتزام إضافي قدره    م2020م وسنة  2019لسنة  زكوية  م، أصدرت الهيئة ربوط  2021خالل سنة  
وكّونت الشركة مخصصا  مقابل هذه    ولم يصدر بعد رد الهيئة في هذا الصدد.  على االلتزام اإلضافي  ا  الشركة استئناف  قدمتسعودي على الترتيب.  

مليون لاير سعودي    1.8مليون لاير سعودي و    2.7بمبلغ  لهيئة  اأصدرت الشركة ضمانات بنكية لصالح    مليون لاير سعودي.  7.6الربوط بمبلغ  
 مقابل هذه الربوط. رتيب على الت 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2021ديسمبر   31المنتهيتين في لفترة الثالثة أشهر والسنة 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 ممتلكات وآالت ومعدات  . 5
 فيما يلي الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات:   1- 5

 

  م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر   31  

 )ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(   
 )معدلة(     

 29,211,909  27,237,632  القيمة الدفترية في بداية السنة 
 346,574  422,971  إضافات 

(34,456)  (22,325)  شطب، بالصافي من االستهالك المتراكم  
( 10,999)  ِضْمن الموجودات غير المتداولة   اإلسكانتحويل برنامج    (1,756)  
( 663,62,32)  استهالك السنة    (2,284,639 )  

 27,237,632  25,300,616  القيمة الدفترية في نهاية السنة 

 
 تم رهن جميع ممتلكات وآالت ومعدات الشركة كضمان مقابل قروض ألجل. 

 
 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  2- 5

 383.06:  م2020ديسمبر    31لسنة المنتهية في  امليون لاير سعودي )  268.29تشمل القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات رصيد بمبلغ  
 تتعلق بشكل رئيسي بمرافق دعم أخرى. والتي مليون لاير سعودي( يتعلق بأعمال إنشاء تحت التنفيذ 

 
 موجودات حق االستخدام  . 6

 فيما يلي الحركة في موجودات حق االستخدام: 

  م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر   31  

 )ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(   
 403,691  362,535  القيمة الدفترية في بداية السنة 

 14,350  60,598  إضافات 
( 73,666)  ، بالصافي من االستهالك المتراكماستبعاد   - 

( 56,864)  استهالك السنة    (55,506)  

 362,535  292,603  القيمة الدفترية في نهاية السنة 

 
 قروض ألجل  . 7

 فيما يلي تفاصيل القروض ألجل: 

  م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر   31  

 )ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(   
 )معدلة(     

 998,483  299,357  صندوق االستثمارات العامة )بي اي اف( 
 1,548,175  596,273  اتفاقية التسهيالت اإلسالمية )آي إف إيه( 

 1,090,762  420,319  متنوعة تسهيل تجاري من بنوك تجارية 
 1,527,831  359,242  وكاالت ائتمان الصادرات )إي سي إيه( 
 515,487  397,583  إف(  دي ي إصندوق التنمية الصناعية السعودي )إس 

 10,984,671  10,995,940  مرابحة قروض طويلة األجل 

 16,665,409  13,068,714  المجموع 

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

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

 
مليون    1.537مليون لاير سعودي ومبلغ    3.624، سددت الشركة مبلغ  م2020سبتمبر    31م و  2021ديسمبر    31خالل السنوات المنتهية في  
 لاير سعودي على الترتيب. 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2021ديسمبر   31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

 السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت 
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 قياس القيمة العادلة  . 8
من عملياتها. تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للشركة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية وبعض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ مباشرة  
 تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للشركة من قروض ألجل وذمم دائنة تجارية ومستحق إلى أطراف ذات عالقة وذمم دائنة أخرى.  

 
 سلسل القيمة العادلة ت 

ى والهامة  وتصنف جميع األدوات المالية، التي يعترف بقيمتها العادلة أو يفصح عنها، ضمن تسلسل القيمة العادلة، بناء  على مدخالت المستوى األدن 
 لقياس القيمة العادلة ككل، كما يلي: 

 
 لموجودات أو مطلوبات متماثلة. : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة 1المستوى 

 
 : 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 

 
ج عن نسبة للموجودات والمطلوبات المثُبتة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد الشركة ما إذا تمت تحويالت بين المستويات في هيكل التدربال

 طريق إعادة تقييم فئات التصنيف )بناء  على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير مالي. 
 

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

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

 
 معلومات القطاعات  . 9

تقوم باإلنتاج يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في الشركة التي تقوم باإلنتاج أو تقديم الخدمات وهي ما يسمى )بالقطاعات حسب األنشطة( أو تلك التي  
ات حسب المناطق الجغرافية(، والذي يخضع لمخاطر ومنافع مختلفة عن  أو تقديم الخدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة وهي ما يسمى )بالقطاع

 مخاطر ومنافع القطاعات األخرى. 
 
، لم  يُباع جزء كبير من مبيعات الشركة إلى عميل واحد وتتعلق جميع أعمال تشغيل الشركة بقطاع تشغيلي واحد وهو قطاع البتروكيماويات. وعليه

 القطاع الجغرافي والتشغيلي. يُْعَرض التحليل القطاعي حسب 
 

 البيئة االقتصادية وتأثيرها على األعمال التجارية   . 10
( وتحوله إلى جائحة عالمية. ونتيجة لذلك، أصبحت  19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )كوفيد م2020مارس    11بتاريخ  

طويلة األجل في االقتصادات المتقدمة. أثرت هذه الظروف    معدالت الفائدةفي    ملحوظحدوث انخفاض    مالحظةأسعار الموجودات أكثر تقلبا ، مع  
المبيعات وصافي الدخل واألرباح قبل الفوائد والزكاة والتدفق النقدي الحر والمقاييس المالية    ، ونتج عنها انخفاض فيم2020على السنة المالية  

 األخرى.  
 
 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2021ديسمبر   31المنتهيتين في لفترة الثالثة أشهر والسنة 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 )يتبع(   البيئة االقتصادية وتأثيرها على األعمال التجارية . 10
، في إطار جهودها لالستجابة لهذه التطورات، برامج وقائية نشطة في مواقعها ووضعت خطط طوارئ تستهدف تقليل المخاطر المتعلقة  ةطبّقت الشرك 

 موظفيها وعمالئها ومقاوليها والمجتمع بأكمله. ومواصلة أعمال التشغيل التجاري بما يضمن حماية صحة وسالمة  19-بفيروس كوفيد
 

ت المالية  عالوة على ذلك، وضعت اإلدارة في االعتبار اآلثار المحتملة لحاالت عدم اليقين االقتصادي الحالية عند تحديد القيم الدفترية للموجودا 
القابلة للمالحظة في نهاية الفترة. كما تواصل اإلدارة متابعة عقود  وغير المالية للشركة. وهي تستند إلى أفضل تقديرات لإلدارة بناء  على المعلومات  

 الموردين طويلة األجل من أجل ضمان عدم حدوث توقف في أعمال التشغيل وضمان تسليم منتجاتها في موعدها.
 

 تعديل فترات سابقة   . 11
، خالل السنة، قامت الشركة بإعادة تقييم بعض أحكام اإلدارة الهامة ، والتي األولية المختصرة المالية    القوائم من    ( 4-2)في إيضاح  على النحو المعلن  

أو  لشركة سيطرة يوجد ل ما إذا كان  فيما يتعلق بتحديدم 2020ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في القوائم اإلفصاح عنها في للشركة تطبيقها وسبق 
المعالجة  الشركة غيرت ، عادة التقييم تلكفي شركة البيوتانول السعودية المحدودة. نتيجة  إل ركة الشاستثمار فيما يتعلق ب مشتركة أو نفوذ هام  سيطرة 

"استثمارات   ( 28استثمار في شركة زميلة، وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي )من في شركة البيوتانول السعودية المحدودة، الشركة  الستثمار المحاسبية 
( الترتيبات المشتركة". تم تطبيق هذا عن 11وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي )  مشروع مشتركإلى  ،  في شركات زميلة ومشروعات مشتركة"

التغيرات في    -( "السياسات المحاسبية  8طريق تعديل كل بند من بنود القوائم المالية المتأثرة للفترات السابقة وفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي ) 
 التأثيرات على القوائم المالية األّولّية الُمختصرة للشركة.  أدناه يلخص الجدول  ة واألخطاء". التقديرات المحاسبي 

 
 :م2020ديسمبر   31قائمة المركز المالي األّوليّة الُمختصرة كما في   علىتأثير التعديالت المذكورة أعاله 

 
 م2020ديسمبر  31    م2020ديسمبر  31  

 )ُمدقّقة(     )ُمدقّقة(   
 )معدلة(   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  ودفعات مقدمة استثمار في شركة زميلة    - 
 136,318  28,334  107,984  موجودات غير متداولة أخرى 

 28,021,906  107,040  27,914,866  مجموع الموجودات غير المتداولة 

       موجودات متداولة 
 1,305,987  25,012  1,280,975  مخزون 

 96,028  -  96,028  مدفوعات مقدما  
 2,643,694  635  2,643,059  مدينة تجارية ذمم 

 236,622  4,317  232,305  موجودات متداولة أخرى 
 615,000  -  615,000  استثمارات قصيرة األجل 

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

 5,483,176  51,083  5,432,093  مجموع الموجـودات المتداولة 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2021ديسمبر   31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

 السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت 
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 تعديل فترات سابقة )يتبع(  . 11
 

 )يتبع(:  م2020ديسمبر   31قائمة المركز المالي األّوليّة الُمختصرة كما في   علىتأثير التعديالت المذكورة أعاله 
 

 حقوق الملكية والمطلوبات  
 

 م2020ديسمبر  31
  

 م2020ديسمبر  31 

 )ُمدقّقة(     )ُمدقّقة(   حقوق الملكية
 )معدلة(   تعـديالت  )قبل التعديل(   

 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  مجموع حقوق الملكية 

       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  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى    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 مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2021ديسمبر   31المنتهيتين في لفترة الثالثة أشهر والسنة 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 . تعديل فترات سابقة )يتبع( 11
 

 : م 2020يناير   1قائمة المركز المالي األّوليّة الُمختصرة كما في   علىتأثير التعديالت المذكورة أعاله 
 

 م 2020يناير  1    م 2020يناير  1  
 )ُمدقّقة(     )ُمدقّقة(   

 )معدلة(   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    - 
 179,634  65,766  113,868  موجودات غير متداولة أخرى 

 30,091,491  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 مقدما  
 2,512,734  2,528  2,510,206  ذمم مدينة تجارية 

 134,027  4,174  129,853  موجودات متداولة أخرى 
 420,000  -  420,000  استثمارات قصيرة األجل 

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

 5,433,840  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)  احتياطي خسارة اكتوارية    -  (19,049)  
( 698,368)  خسائر متراكمة    -  (698,368) 

 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  المتداول من قروض ألجل الجزء 

 43,088  -  43,088  الجزء المتداول من التزامات عقود إيجار
 472,288  8,340  463,948  ذمم دائنة تجارية 

(18,780)  782,983  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى    764,203 
 100,875  869  100,006    مخصص الزكاة

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

 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 مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2021ديسمبر   31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

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

 

18 

 

 تعديل فترات سابقة )يتبع(  . 11
 

 : م2020ديسمبر   31قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُمختصرة للسنة المنتهية في   علىتأثير التعديالت المذكورة أعاله 
 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 األّوليّة  

 الُمختصرة 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( 

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

العائدة إلى  نصيب السهم األساسي والمخفض من الخسارة 
 الشركة  مساهمي

 

(30.5)  
 

  (20.5)  

 
 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2021ديسمبر   31المنتهيتين في لفترة الثالثة أشهر والسنة 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 تعديل فترات سابقة )يتبع(  . 11
 

 : م2020ديسمبر    31قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُمختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    على تأثير التعديالت المذكورة أعاله  
 

 عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 
 ديسمبر  31 

 م 2020
  

 
 ديسمبر  31

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

       
 2,476,947  -  2,476,947  مبيعات

( 2,004,151)  تكلفة المبيعات   8,079  (1,996,072 )  

 480,875  8,079  472,796  إجمالي الربح 
       

(55,481)  مصروفات بيع وتوزيع   -  (55,481)  
( 123,275)  مصروفات عمومية وإدارية    (2,214)   (125,489 )  

 299,905  5,865  294,040  ربح التشغيل 
       

(4,016)  4,016  الحصة في أرباح شركة زميلة    - 
 2,677  -  2,677  إيرادات تمويلية 

(18,712)  مصروفات أخرى، بالصافي    (262)  (18,974) 
(82,538)  تكلفة تمويلية   (1,515)  (84,053) 

 199,555  72  199,483  الزكاة الربح قبل 
       

(41,067)  الزكاة   (72)  (41,139) 

 158,416  -  158,416  ربح الفترة 
       

       الدخل الشامل اآلخر 
بنود لن يُعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة األّوليّة الُمختصرة في  

 فترات الحقة: 

 

 
 

   
       

(92,993)  التزامات المنافع المحددةإعادة قياس    -  (92,993)  

(92,993)  الخسارة الشاملة األخرى للفترة    -  (92,993)  

 65,423  -  65,423  مجموع الدخل الشامل للفترة 

       
       ربحية السهم )باللاير السعودي( 

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

 0.11    0.11  السهم األساسي والمخفض من الربح العائد لمساهمي الشركة نصيب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2021ديسمبر   31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

 السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت 
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 : م2020ديسمبر   31قائمة التدفقات النقدية األّوليّة الُمختصرة كما في   علىتأثير التعديالت المذكورة أعاله 
 

 

 ديسمبر 31 
 م 2020
 )ُمدقّقة( 

  تعـديالت  )قبل التعديل( 

 ديسمبر 31
 م 2020
 )ُمدقّقة( 
 )معدلة( 

 1,786,609  47,980  1,738,629  من األنشطة التشغيلية الناتجة لتدفقات النقدية اصافي 
( 542,169)  المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد    5,925  (536,244) 

( 1,544,457)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (54,350)  (1,598,807) 

( 347,997)  صافي النقص في النقد وما في حكمه   (445)   (348,442 )  
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م وتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األّولّية الُمختصرة من قبل لجنة المراجعة التابعة لمجلس  2021ديسمبر    31لم تقع أحداث الحقة جوهرية بين  
 اإلدارة قد يكون لها تأثير جوهري على هذه القوائم المالية األّولّية الُمختصرة. 




