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شركة كیان السعودیة للبتروكیماویات ("كیان السعودیة")
(شركة مساھمة سعودیة)

لیَّة الُموَجَزة (غیر المدققة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨مارس ٣١في 

معلومات حول الشركة٠١

لة بُِموِجب السجل التجاري رقم  إن شركة كیان السعودیة للبتروكیماویات (كیان السعودیة) ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة ُمسجَّ
م). إن عنوان الشركة الُمسجَّل ٢٠٠٧یونیو ١٢ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى ٢٦الصادر من مدینة الجبیل بتاریخ ٢٠٥٥٠٠٨٤٥٠

من أسھم الشركة مملوكة للشركة السعودیة %٣٥بمدینة الجبیل الصناعیة في المملكة العربیة السعودیة. إن نسبة ١٠٣٠٢ھو ص. ب 
للصناعات األساسیة ("سابك")، وباقي األسھم مملوكة للعامة.

الشركة إنتاج بولي بروبلین وبروبلین واسیتون وبولي ایثلین وأثیوكسیالت وأیثلین وأیثلین جالیكول وبسفینول وایثانول امین  وتُزاِوُل
محرم ١٢) في ٢١٨وكحوالت دسمة صناعیة وبولي كربونیت ومنتجات بتروكیماویة أخرى بموجب ترخیص صناعي وطني رقم (

ـ (الموافق ١٤٣٨ ـ (الموافق ١٤٤١محرم ١١م) وینتھي في ٢٠١٦أكتوبر ١٣ھ م) الصادر من وزارة الطاقة والصناعة ٢٠١٩سبتمبر ١٠ھ
والثروة المعدنیة.

الي عبدأت الشركة العملیات التجاریة لمعظم مصانعھا بما في ذلك مصانع األولیفینات وجالیكول اإلیثیلین والبولي بروبلین والبولي إیثیلین
أغسطس ١٥. بدأ مصنع األمینات الخاص بالشركة العملیات التجاریة في ٢٠١١أكتوبر ١الكثافة والبولي كربونات والفینوالت اعتباًرا من 

، وبدأ مصنع الكحول الطبیعي (صنف المنظفات) ٢٠١٣إبریل ١. وقد بدأ مصنع البولي إثیلین منخفض الكثافة العملیات التجاریة في ٢٠١٢
.٢٠١٥یونیو ٤لیات التجاریة في العم

لیَّة الُموَجَزة بتاریخ  .٢٠١٨إبریل ٢٢اعتمدت ھذه القوائم المالیة األوَّ

أساس اإلعداد وأساس القیاس٠٢

بیان االلتزام٢-١

لیَّة الُموَجَزة التقریر )  "٣٤وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (٢٠١٨مارس ٣١عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في أُعدَّت القوائم المالیة األوَّ
".المالي األولي

لیَّة الُموَجَزة جمیع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المـالیة السنویة التي تُعَ القوائم المالیة األوَّ ُن وفقًاال تَتََضمَّ معاییر الدولیة للدُّ
دیسمبر ٣١للتقریر المالي المعتمدة بالمملكة العربیة السعودیة، لذا یجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للشركة كما في 

٢٠١٧.

لیَّة الُموَجَزة تتماشى مع  السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األوَّ نویة تلك السیاسات المتبعة في إعداد القوائم المالیة السإنَّ
). ولم تقم الشركة ٣(إیضاح ٢٠١٨ینایر ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة اعتباًرا من ٢٠١٧دیسمبر ٣١للشركة عن السنة المنتھیة في 

ولم یصبح ساریًا ال مفعول حتى اآلن.بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر أُْصِدَر

) "اإلیرادات من العقود ١٥) "األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٩لتقریر المالي رقم (لوقد طبقت الشركة المعیار الدولي 
عن السیاسات المحاسبیة الخاصة بھذه ٢٠١٨ینایر ١المبرمة مع العمالء" اعتباًرا ِمن  ).٣المعاییر الجدیدة في إیضاح (، وأُْفِصَح

أساس القیاس٢-٢

لِیَّة الُموَجَزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي. القوائم المالیة األوَّ تُعّد

الموظفین ومزایا ما بعد التوظیف األخرى، تُستخدم حسابات القیمة الحالیة االكتواریة.زایابموفیما یتعلق 

ِلیَّة باللایر السعودي، الذي ھو أیًضا العملة الوظیفیة المستخدمة لدى الشركة. تُْعَرض القوائم المالیة األوَّ

ب كافة القیم إلى أقرب قیمة باأللوف ما لم یُذكر خالف ذلك.وتُقرَّ
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لیَّة الُموَجَزة (غیر المدققة) (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨مارس ٣١في 

السیاسات المحاسبیة الجدیدة٠٣

) "اإلیرادات من العقود ١٥) "األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٩رقم (للتقریر الماليطبقت الشركة المعیار الدولي 
السیاسات المحاسبیة الخاصة بھذه المعاییر الجدیدة:بفیما یلي بیان ، و٢٠١٨ینایر ١المبرمة مع العمالء" اعتباًرا ِمن 

"األدوات المالیة"-) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣-١

أصول مالیة٣-١-١

صنَّفَت الشركة أصولھا المالیة حسب فئات القیاس التالیة:

الحقًا بالقیمة العادلة، و•  تلك التي تُقاُس
بالتكلفة الُمْطفَأَة.•  تلك التي تُقاُس

یعتمد التصنیف على نموذج العمل الخاص بالشركة إلدارة أصولھا المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة.

إما ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. ُل وفیما یخص األصول الُمقاسَة بالقیمة العادلة، فإن األرباح والخسائر ستَُسجَّ

القیاس
ك لتقیس الشركة، عند االعتراف المبدئي، األصل المالي بقیمتھ العادلة زائًدا تكالیف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء األصل المالي، وذ

تكالیف معامالت األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة حملفي حالة عدم تسجیل أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتُ
الربح أو الخسارة.ضمنالمصاریف علىمن خالل الربح أو الخسارة 

التوقف عن االعتراف
المالیة المشابھة) (أي یتوقف االعتراف باألصل المالي (أو متي یكون منطبقًا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول 

عند: رئیسٍة المستبعدة ِمن قائمة المركز المالي للشركة) بصورةٍ

انتھاء صالحیة الحق في الحصول على تدفقات نقدیة من األصل، أو• 

لھا التزام لسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل•  تأخیر جوھري بدون أيتحویل الشركة حقوقھا باستالم تدفقات نقدیة من األصل أو تحمُّ
إلى طرف آخر بموجب "اتفاقیة مرور"، وإما (أ) تحویل الشركة بصورة جوھریة كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل (ب) أو عدم 

لت السیطرة على األصل.أو االحتفاظ بھاقیام الشركة بتحویل كافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل ، ولكنھا حوَّ

انخفاض في قیمة أصول مالیة

ِمن اال الشركة الطریقة المبسطة التي تتطلب االعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى العمر ابتداًء تراف عفیما یخص الحسابات المدینة، تطبُِّق
المبدئي بھا.

إیرادات تمویل
الُمقاَسة بالتكلفة الُمْطفَأَة واألصول المالیة التي تحمل فائدة الُمَصنَّفَة كقیمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالنسبة لكافة األدوات المالیة 

إیرادات التمویل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. ویمثل معدل الفائدة الفعلي المعدل الذي یخصم المدفوعات أو المقبوضات الن ُل دیة قتَُسجَّ
على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة أو لفترة أقصر، حیثما كان ذلك مالئما، إلى صافي القیمة الدفتریة لألصول أو المقدرةالمستقبلیة

المطلوبات المالیة.

مطلوبات مالیة٣-١-٢

السیاسات المحاسبیة الخاصة بالمطلوبات المالیة.ال توجد تغییرات في االعتراف بالمطلوبات المالیة وقیاسھا. وعلیھ، فال  تُْعَرُض
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لیَّة الُموَجَزة (غیر المدققة) (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨مارس ٣١في 

)(تتمةالسیاسات المحاسبیة الجدیدة٠٣

اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء-) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣-٢

على نموذج مكون من خمس خطوات كما ھو ُمبیَّن في  المعاییر المعمول بھا تعترف الشركة باإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء بناًء
ذلك: ُن المطبقة لدى الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. ویَتََضمَّ

تحدید أي عقد مبرم مع عمیل ما، أي االتفاقیات مع الشركة التي ینشأ عنھا حقوقًا والتزامات واجبة التنفیذ.(أ)

الوعود بنقل المنتجات أو الخدمات في مثل ھذه العقود.تحدید التزامات األداء الواردة بالعقد، أي (ب)

تحدید سعر المعاملة الذي یجب أن یمثل مبلغ الِعوض المالي الذي تتوقع الشركة الحصول علیھ مقابل الوفاء بالتزامات األداء الخاصة (ج)
بالنیابة عن جھات أخرى).مع بھا ( ُل استثناء أي مبالغ تُحصَّ

َمة للعم(د) ل.یتخصیص سعر المعاملة لكل التزام أداء محدد استناًدا إلى سعر البیع التقدیري اإلفرادي النسبي للمنتجات أو الخدمات الُمقَدَّ

االعتراف باإلیرادات عند الوفاء بالتزام األداء، أي عندما تُنقَل المنتجات أو الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل ویحصل العمیل على (ھــ)
.نقطة زمنیة محددةعند السیطرة. وقد یكون ذلك مع مرور الوقت أو 

المقبوض أو المستَحق القبض، مع مراعاة شروط الدفع المنصوص علیھا تعاقدیا واستثناء للعوض الماليوتُقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة 
الضرائب أو الرسوم.

وتقیَّم الشركة اتفاقیات المبیعات الخاصة بھا وفقًا لمعاییر محددة لتقرر ما إذا كانت تقوم بدور األصیل أو الوكیل.

في حالة عدم وجود معاییر محددة، ستُطبَّق السیاسة ودة أدناه قبل االعتراف باإلیرادات. كما یجب استیفاء معاییر االعتراف المحددة الوار
اإلیرادات كإیرادات محققة ومستحقة. ُل أعاله وتَُسجَّ

إیرادات مبیعات:
طرة على السیتقوم الشركة بتصنیع وبیع مجموعة واسعة من المنتجات. وفیما یخص ھذه المنتجات، یجب االعتراف بالمبیعات عند نقل 

راعى ذلك في إطار اتباع الطریقة المكونة من خمس خطوات المذكورة سابقًا وتطبیق شروط الشحن الساریة  المنتجات إلى العمیل، على أن یُ
(أو "مصطلحات التجارة الدولیة").

العناصر المكونة للتمویل

ین نقل أو المنتجات حیث إن الفترة بالروتینیة لیس لدى الشركة حالیًا وال تتوقع أن یكون لدیھا أي عقود مع عمالء في سیاق عملیات البیع 
أي ل یالمنتجات أو الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل ودفع العمیل مقابلھا تتجاوز فترة سنة واحدة. ونتیجة لذلك، ال تقوم الشركة حالیًا بتعد

ات ذمن أسعار المعامالت لتحدید القیمة الزمنیة للنقود. ومع ذلك، فإنھ إذا كان یتعین تحدید أي من ھذه الحاالت، یجب إعادة قیاس المبالغ 
الصلة لتعدیل القیمة الزمنیة للنقود.

تأثیر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر الجدیدة٣-٣

تأثیر تطبیق ھذین المعیارین أدناه.٢٠١٨ینایر ١اعتباًرا من  َح ، طبقت الشركة معیاریین محاسبیین جدیدین، وقد ُوّضِ

ِلیَّة الُموَجَزة ، إال أنھا لیس لھا تأثیر على القوائم المالیة ٢٠١٨ویُطبَّق العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى للمرة األولى في عام  األوَّ
للشركة.
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)(تتمةالمحاسبیة الجدیدةالسیاسات ٠٣

تتمة)(تأثیر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر الجدیدة٣-٣

"األدوات المالیة"-) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣-٣-١

ع المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( التصنیف والقیاس ھي المالیة" ثالثة جوانب متعلقة بالمحاسبة عن األدوات المالیة"األدوات -) ٩یُجّمِ
.٢٠١٨ینایر ١واالنخفاض في القیمة ومحاسبة التحوط. ویسري المعیار اعتباًرا من 

بالفرق بین القیم الدفتریة لألصول المالیة الناتجة عن ل معلومات المقارنة. ویُْعتََرُف طبیق المعیار توقد طبقت الشركة المعیار الجدید، ولم تُعّدِ
دَّلة حسب غیر ُمع٢٠١٧. وعلیھ، فإن أرقام المقارنة لعام ٢٠١٨ینایر ١) ضمن الخسائر المتراكمة كما في ٩الدولي للتقریر المالي رقم (

المطلوبات المالیة.تتأثر). وال ٩متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

على الحقائق والظروف في تاریخ التطبیق المبدئي تقییم نموذج العمل الذي یتم بموجبھ االحتفاظ بأصل مالي بناًء .أُجِرَي

) "األدوات المالیة". "االعتراف والقیاس" وفئات ٣٩التصنیف والقیاس وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (یوضح الجدول التالي التغیرات في 
.٢٠١٨ینایر ١) بالنسبة األصول المالیة الخاصة بالشركة كما في ٩القیاس الجدیدة وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

(بااللوف)باللایر السعودي

التصنیف وفقًا 
لمعیار المحاسبة 

)٣٩الدولي رقم (

التصنیف وفقًا للمعیار 
الدولي للتقریر المالي 

)٩رقم (

القیمة الدفتریة وفًقا 
لمعیار المحاسبة 

)٣٩الدولي رقم (

القیمة الدفتریة وفًقا 
للمعیار الدولي للتقریر 

)٩المالي رقم (

٢٫٥٥٧٫٤٢٣تكلفة ُمْطفَأَةُمْطفَأَةتكلفة مدینون تجاریون
لایر سعودي

٢٫٥٥٦٫٨٤٤
لایر سعودي

اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء-) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣-٣-٢

(١٥یلغي المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ) ١٨"عقود اإلنشاء" ومعیار المحاسبة الدولي رقم ()١١) معیار المحاسبة الدولي رقم 
على جمیع اإلیرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء، ما لم تكن ھذه العقود ضمن نطاق ""اإلیرادات والتفسیرات ذات الصلة ویُطبَُّق

المعاییر األخرى. ویضع المعیار الجدید نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات التي تنشأ من العقود المبَرمة مع العمالء.
باإلیرادات حسب القیمة التي تعكس الِعَوض الذي تتوقع المنشأة استحقاقھ مقابل ١٥یار الدولي للتقریر المالي رقم (وبموجب المع )، یُْعتََرُف

تحویل البضائع أو الخدمات إلى عمیل.

عقود الشركة المبرمة مع العمالء لبیع المنتجات التزام أداء وحید. وقد  ُن خلَُصت الشركة إلى أنھ یجب االعتراف باإلیرادات وعادة ما تَتََضمَّ
على عندھا السیطرة على األصل إلى العمیل، وذلك عادة عند تسلیم المنتجات. وبناًء ُل لك، ذمن بیع المنتجات في النقطة الزمنیة التي تَُحوَّ

ف باإلیرادات.) أي تأثیر على توقیت االعترا١٥لم یكن لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

التأثیر على الخسائر المتراكمة٣-٣-٣

) الذي أدى إلى تغیر في الخسائر المتراكمة على النحو التالي:٩كان تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
خسائر متراكمة

)١٬٧٦٢٬٢٣٦(٢٠١٧دیسمبر ٣١الرصید كما في 
)٥٧٩()٩االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

)١٬٧٦٢٬٨١٥(٢٠١٨ینایر ١الرصید االفتتاحي كما في 



١٢

شركة كیان السعودیة للبتروكیماویات ("كیان السعودیة")
(شركة مساھمة سعودیة)
لیَّة الُموَجَزة (غیر المدققة)إیضاحات حول القوائم  (تتمة)المالیة األوَّ

٢٠١٨مارس ٣١في 

)(تتمةالسیاسات المحاسبیة الجدیدة٠٣

التقدیرات واألحكام المحاسبیة٣-٤

ُن٩یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( حول خسائر االئتمان المتوقعة من الحسابات التجاریة المدینة، والتي تَتََضمَّ ) أحكاًما محاسبیةَ
لتقییم خسائر االئتمان المتوقعة.تحدید المخاطر التجاریة واإلقلیمیة لعمالء الشركة 

المعلومات القطاعیة٠٤

یمثل القطاع وحدة قابلة للتمییز في الشركة حیث تزاول ھذه الوحدة إما تقدیم منتجات أو خدمات (قطاع األعمال)، أو تقدیم منتجات أو 
خدمات في نطاق بیئة اقتصادیة محددة (القطاع الجغرافي) على أن یكون لكل قطاع مخاطره ومنافعھ المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات

األخرى.

عن أن كافة عملیات الشركة تتعلق بقطاع تشغیلي واحد ھو قطاع البتروكیماویات.  یُباع جزء كبیر من مبیعات الشركة لعمیل واحد، فضًال
وعلیھ، لم یُْعَرض التحلیل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغیلي.

أحداث الحقة٠٥

، والتي قد یكون لھا تأثیر جوھري ٢٠١٨مارس ٣١وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة منذ الفترة المنتھیة في حسب 
لِیَّة الُموَجَزة. على المركز المالي للشركة كما ھو مبیَّن في ھذه القوائم المالیة األوَّ

أرقام المقارنة٠٦

تصنیف بعض أرقام المقارنة بما یتماشى مع عرض الفترة الحالیة.أِعید 


