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

ليَّة الُموَجَزة )غير المدققة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
        2021مارس  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    12)الموافق  هـ  1428جمادى األولى    26الصادر من مدينة الجبيل بتاريخ    2055008450

من أسهم الشركة مملوكة للشركة السعودية للصناعات األساسية  %35بمدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية. إن نسبة  10302ب 
وذت شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( على ، استح2020يونيو  16)"سابك"(، وباقي األسهم مملوكة للعامة. واعتباًرا من 

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

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

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

مارس   31خالل فترة الثالث أشهر المنتهية في  األوليفينات ع مصنلكان لدى الشركة فحوصات رئيسية )خطط أعمال الصيانة الدورية / اإلغالق(  
2021. 

         
ليَّة الُموَجَزة بتاريخ   م(.2021أبريل  22هــ )الموافق 1442رمضان  10اعتُِمَدت هذه القوائم المالية األوَّ

         
      أساس اإلعداد وأساس القياس 02
         

        بيان االلتزام 2.1
         

ليَّة الُموَجَزة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  (  "التقارير 34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ) 2021مارس  31أُعدَّت هذه القوائم المالية األوَّ
 . دية للمراجعين والمحاسبينالهيئة السعو  المالية األوليَّة" المعتَمد بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتَمدة من قِبَل 

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

ديسمبر  31ي المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، لذا يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية ف
2020. 

         
        أساس القياس  2.2

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

         
 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

         
        المحاسبيةالسياسات  03
         

ليَّة الُموَجَزة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد ا لقوائم المالية السنوية إنَّ السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ
ألي معيار أو تفسير أو تعديل أُْصِدَر ولم يصبح ساريًا المفعول . ولم تقم الشركة بالتطبيق المبكر  2020ديسمبر    31للشركة عن السنة المنتهية في  

 حتى اآلن. 
 

 ، إال أنها ليس لها تأثير على القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة للشركة. 2021ويُطبَّق العديد من التعديالت والتفسيرات للمرة األولى في عام 
         

     واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام والتقديرات   04
         

ى المبالغ المفصح عنها  يتطلُب إعداد القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة للشركة قيام اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر عل
تغيُّرات هامة في  من اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات االلتزامات المحتملة. ولم تكن هناك 

 .2020ديسمبر  31األحكام واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في 
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           شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
            )شركة مساهمة سعودية(

ليَّة الُموَجَزة )غير المدققة( )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
            2021مارس  31في 

             
         المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  05
             

الزميلة والموظفين الرئيسيين بالشركة والمنشآت المسيطر عليها أو المسيطر عليها بشكل مشترك من قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه  تَُمثُِّل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والشركات 
 الجهات نفوذًا هاًما عليها. وفيما يلي قائمة بالجهات الرئيسية ذات العالقة بالشركة:

             
         العالقة طبيعة    اسم الجهة ذات العالقة  
         الشركة األم   الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( 
         الشركة األم الرئيسية المالكة   شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( 
         شركة زميلة   شركة البيوتانول السعودية  
         جهات منتسبة  للصناعات األساسية )سابك(جهات منتسبة للشركة السعودية  
             

 :2020ديسمبر   31و  2021مارس  31 يقدم الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت الرئيسية التي أُجريَت مع جهات ذات عالقة خالل الفترة وأرصدة الجهات ذات العالقة كما في
             

 الرصيد الختامي   مبلغ المعاملة     طبيعة المعاملة    العالقة     العالقة الجهة ذات 

للفترة المنتهية في        
 مارس  31

2021 

للفترة المنتهية في 
 مارس 31

2020 

 مارس  31
2021 

 ديسمبر 31 
2020 

لاير سعودي        
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

سعودي  لاير  
 )باأللوف(

         حسابات مدينة تجارية مستحقة من جهة ذات عالقة  أ.
 2,640,541  2,841,991  1,887,641  2,683,088  مبيعات  الشركة األم  الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( 

             

             
           مستحقة من جهات ذات عالقة ُدفعات مقدَّمة وحسابات مدينة أخرى  ب. 
 136,384  135,941  -  -  ُدفعات ُمقدَّمة  الشركة األم  الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( 
جهات منتسبة للشركة السعودية للصناعات   

 األساسية )سابك(
 2.129  2,126  -  -  ُدفعات ُمقدَّمة  جهة منتسبة

          138,067  138.513 
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           شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )"كيان السعودية"(
            )شركة مساهمة سعودية(

ليَّة الُموَجَزة )غير المدققة( )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
            2021مارس  31في 

             
         المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( 05
             
             

 الرصيد الختامي   مبلغ المعاملة     طبيعة المعاملة    العالقة     الجهة ذات العالقة 

للفترة المنتهية في        
 مارس  31

2021 

للفترة المنتهية في 
 مارس 31

2020 

 مارس  31
2021 

 ديسمبر 31 
2020 

لاير سعودي        
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

            ُدفعات ُمقدَّمة إلى شركة زميلة ج. 
 35,135  35,135  -  -  ُدفعات ُمقدَّمة  شركة زميلة شركة البيوتانول السعودية  

             

             
           حسابات دائنة تجارية مستحقة إلى جهات ذات عالقة  د. 
     171,501  200,419  مشتريات وخدمات أخرى  الشركة األم  الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( 
     1,943  12,343  مصاريف خدمات مشتركة    
     37,743  53,662 تقنية وابتكار تكلفة     
شراء بوالص تأمين من خالل     

 الشركة األم 
 8,499  8,431     

 175,619  151,443  -  -  مصاريف تكلفة تمويل    
             
 شركة الزيت العربية السعودية   

 )"أرامكو السعودية"(
 (2020يونيو  16)اعتباًرا من 

 الشركة األم  
 الرئيسية المالكة 

 478,949  457,003  -  682,764  مشتريات وخدمات أخرى

شراء مخزون وبضائع وخدمات    جهات منتسبة أخرى 
 رأسمالية

18,047  17,443  3,844  437 

لة من قِبل شركة زميلة  شركة زميلة شركة البيوتانول السعودية    11,978  -  21,337  9,670 تكاليف ُمحمَّ

          612,290  666,983 
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           السعودية للبتروكيماويات )"كيان السعودية"(شركة كيان 
            )شركة مساهمة سعودية(

ليَّة الُموَجَزة )غير المدققة( )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
            2021مارس  31في 

             
         )تتمة(المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  05
 الرصيد الختامي   مبلغ المعاملة       

للفترة المنتهية في    طبيعة المعاملة   العالقة  الجهة ذات العالقة 
 مارس  31

2021 

للفترة المنتهية في 
 مارس 31

2020 

 مارس  31
2021 

 ديسمبر 31 
2020 

لاير سعودي        
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

لاير سعودي   
 )باأللوف(

           مبالغ مستحقة الدفع مستحقة إلى جهات ذات عالقة  هــ. 
 118,094  95,658  50,870  95,658  مشتريات وخدمات أخرى  الشركة األم  الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( 
             
 شركة الزيت العربية السعودية   

 )"أرامكو السعودية"(
 (2020يونيو  16)اعتباًرا من 

 الشركة األم  
 الرئيسية المالكة 

 

 288,896  121,113  -  121,113  مشتريات وخدمات أخرى

لة من قِبل شركة زميلة  شركة زميلة شركة البيوتانول السعودية    12,093  23,640  10,833  23,640  تكاليف ُمحمَّ

          240,411  419,083 
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
       )شركة مساهمة سعودية(

ليَّة الُموَجَزة )غير المدققة( )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
        2021مارس  31في 

         
   المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( 05
         

     شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
         

السوق المباشرة. تُجَرى المبيعات إلى والمشتريات من جهات ذات عالقة وفقًا لشروط تعادل تلك السائدة على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت  
غير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا.   2020ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2021مارس  31واألرصدة القائمة في الفترة المنتهية في 

  31الثالثة أشهر المنتهيتين في وليست هناك ضمانات ُمقَدََّمة أو مستلمة مقابل أي حسابات مدينة أو دائنة مع جهات ذات عالقة. فيما يتعلق بفترتي 
ل الشركة أي انخفاض في قيمة الحسابات المدينة فيما يتعلق بالمبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة. 2020مارس  31و  2021مارس  ، لم تُسّجِ

 لعالقة. ويُجَرى هذا التقييم عن طريق فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة والسوق التي تعمل فيها الجهة ذات ا
         

     إن المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة ُمبيَّنة على النحو التالي: 
         
( لتقديم خدمات محاسبة وتخزين وموارد بشرية SSOلدى الشركة اتفاقية خدمات مع وحدة تنظيم الخدمات المشتركة التابعة لشركة سابك ) (1)

(( ونقل واتخاذ SAP( وبرنامج نظم وتطبيقات ومنتجات تجهيز البيانات )ERP)برنامج نظام حلول تخطيط الموارد المؤسسية )وتقنية معلومات  
مة األخرى الترتيبات الالزمة لتسليم المواد المتعلقة بقطع الغيار الخاصة بالشركة وخدمات هندسة ومشتريات والخدمات المتعلقة بها والخدمات العا

 ى الشركة أيًضا اتفاقية خدمات لوجستية مع الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(. للشركة. ولد
         
مات المشتركة لتمويل تَُمثُِّل الُدْفعَات الُمقَدََّمة إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( المبلغ الذي دفعته الشركة وفقًا التفاقية الخد (2)

 المواد والخدمات الخاصة بالشركة ِمن الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( وجهاتها المنتسبة. شراء 
         
بالكامل خالل عام  قَدََّمت الشركة ُدفعة ال تحمل فائدة إلى شركتها الزميلة، والتي نتج عنها فرق القيمة العادلة. ويُتوقَّع سداد هذه الُدفعة المقدمة (3)

2032. 
         
ُل على المصاريف العمومية  %2تبلغ مساهمة الشركة السنوية المقدمة لسابك ألغراض البحث والتقنية ما نسبته  (4) من إجمالي المبيعات وتَُحمَّ

 واإلدارية في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األّوليّة الُموَجَزة. 
         
ُل المبيعات حسب صافي السعر تُباع معظم منتجات   (5) الشركة إلى سابك )"المسّوِق"( بموجب اتفاقيات تسويق وشراء إنتاج. وعند تسليم المنتج، تُسجَّ

توزيع المبدئي الذي يُعدَّل الحقًا، على أساس شهري، إلى أسعار البيع الفعلية التي حصلت عليها سابك من عمالءها، بعد حسم تكاليف الشحن وال
 عاب التسويق بغرض تغطية كافة مصاريف التسويق األخرى.والبيع وأت

         
 .لدى الشركة اتفاقية تخصيص غاز، والتي يتعين على الشركة بموجبها شراء كمية محددة مسبقًا من الغاز من أرامكو السعودية على أساس سنوي (6)
         

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

        زكاة  06
         

. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل  2015مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( عن جميع السنوات حتى عام  أْنَهت الشركة موقفها الزكوي
مليون لاير سعودي، وقّدمت    22.5، مع المطالبة بالتزام إضافي بمبلغ  2018حتى    2016الربوط الزكوية عن السنوات من    2020)"الهيئة"( خالل عام  
َم اإلقرار الزكوي عن عام الشركة اعتراًضا عل إلى الهيئة وال يزال قيد دراستها.   2019ى االلتزام اإلضافي وال يزال رد الهيئة قيد االنتظار. وقد قُّدِ

 . 2020والشركة بصدد تقديم اإلقرار الزكوي عن عام 
         

        المعلومات القطاعية  07
         

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

         
كبير من مبيعات الشركة لعميل واحد، فضاًل عن أن كافة عمليات الشركة تتعلق بقطاع تشغيلي واحد هو قطاع البتروكيماويات. وعليه، لم  يُباع جزء 

 يُْعَرض التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغيلي. 
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      شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 
       )شركة مساهمة سعودية(

ليَّة الُموَجَزة )غير المدققة( )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
        2021مارس  31في 

         
        أحداث الحقة  08
         

، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على  2021مارس  31حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ فترة الثالث المنتهية في 
 المركز المالي للشركة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة.

         
         
 


