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

ِلیَّة الُموَجَزة (غیر ُمدقَّقة)  إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

٨

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

معلومات حول الشركة٠١

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

ل ھو ص. ب.  نسبة ١٠٣٠٢وعنوان الشركة الُمسجَّ من أسھم %٣٥، مدینة الجبیل الصناعیة بالمملكة العربیة السعودیة. إنَّ
كة للعامة.الشركة مملوكة للشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك")، وباقي األسھم مملو

لة لمزاولة أعمال االستثمار في المشاریع الصناعیة داخل وخارج المملكة العربیة السعودیة بمجاالت الصناعات  والشركة ُمسجَّ
م الشركة الدعم والصیانة للمرافق المتعلقة بتلك المصانع. البتروكیماویة والكیمیائیة. كما تقّدِ

صانعھا بما في ذلك مصانع األولیفینات وجالیكول اإلیثیلین والبولي بروبلین والبولي بدأت الشركة العملیات التجاریة لمعظم م
م، وبدأ مصنع األمینات الخاص بالشركة العملیات ٢٠١١أكتوبر ١إیثیلین عالي الكثافة والبولي كربونات والفینوالت اعتباًرا من 

م، ٢٠١٣إبریل ١منخفض الكثافة العملیات التجاریة بتاریخ م، فیما بدأ مصنع البولي إثیلین٢٠١٢أغسطس ١٥التجاریة بتاریخ 
م.٢٠١٥یونیو ٤وبدأ مصنع الكحول الطبیعي (صنف المنظفات) العملیات التجاریة بتاریخ 

شھر غالق) في معظم مصانعھا خالل فترة الثالثة أكان لدى الشركة فحوصات رئیسة (خطط أعمال الصیانة الدوریة / اإل
م. وبعد نھایة السنة، أعلنت الشركة استكمال ھذه الفحوصات الرئیسة وبدایة عملیات مصانعھا.٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في 

ِلیَّة الُموَجَزة بتاریخ  م.٢٠١٨ینایر ٢٢اعتُِمَدت ھذه القوائم المالیة األوَّ

أساس اإلعداد٠٢

بیان االلتزام٢-١

ِلیَّة  " الُمعتَمد بالمملكة التقریر المالي األولي) "٣٤الُموَجَزة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (أِعّدت ھذه القوائم المالیة األوَّ
ِلیَّة الُموَجَزة حسب المعاییر الدولیة للتقریر المالي لجزء من الفترة التي تغطیھا والعربیة السعودیة.  ھذه القوائم المالیة األوَّ تُعَدُّ

المعیار القوائم المالیة السنویة األولى  الُمعدَّة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة؛ وعلیھ فإنَّ
) "تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة" المعتَمد بالمملكة العربیة السعودیة قد جرى ١الدولي للتقریر المالي رقم (

) لمعلومات عن تطبیق الشركة للمرة األولى للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة ٦اح (تطبیقھ. یُرجى الرجوع إلى اإلیض
بالمملكة العربیة السعودیة.

ِلیَّة الُموَجَزة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالیة السنویة إلعدادھا وفًق ن القوائم المالیة األوَّ اال تتضمَّ
م.٢٠١٧دیسمبر ٣١فيالمنتھیةة للتقریر المالي الُمعتَمدة في المملكة العربیة السعودیة التي ستصدر عن السنة للمعاییر الدولی

أساس القیاس٢-٢

ِلیَّة الُموَجَزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي. القوائم المالیة األوَّ تُعَدُّ

الموظفین وما بعد التوظیف األخرى، تُستخدم حسابات القیمة الحالیة االكتواریة.وفیما یتعلق بمكافآت 

وتُْعَرض القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي، الذي یمثل أیًضا العملة الوظیفیة للشركة.

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

٩

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامَّة٠٣

إعداد القوائم  ِلیَّة الُموَجَزة للشركة من اإلدارة وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ یتطلُب المالیة األوَّ
المفصح عنھا من اإلیرادات والمصاریف واألصول والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة بتاریخ القوائم المالیة. غیر 

عدم التیقن حیال ھذه االفتراضات والتقدیرات قد ینشأ عنھ نتائج قد تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول أنَّ
أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في المستقبل. وتستند ھذه التقدیرات واالفتراضات على الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یُعتقَد بأنَّھا 

تریة لألصول والمطلوبات التي ال تتضح بسھولة من مصادر أخرى. معقولة في ظل الظروف، وتُستَخدم للحكم على القیم الدف
وتُجَرى باستمرار مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة. ویُعتَرف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي 

ثر على الفترات التي تعرضت للتغییر تؤتُعدَّل فیھا التقدیرات أو في فترة التنقیحات والفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرات 
الحالیة والمستقبلیة.

المصادر الرئیسة لعدم التیقن حیال التقدیرات٣-١

تتضمن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسة األخرى لحالة عدم التیقن حیال التقدیرات بتاریخ قائمة 
ریة مما ینشأ عنھا تعدیل جوھري على القیم الدفتریة لألصول والمطلوبات خالل الفترة المركز المالي التي تُشّكِل مخاطر جوھ

:ما یليالمالیة

اختبار االنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة٣-١-١

ة للنقد قیمتھ القابلة لالسترداد،  لتي تمثل قیمتھ ایتحقق االنخفاض في القیمة عند تجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
على  العادلة ناقًصا تكالیف البیع وقیمتھ قید االستخدام، أیھما أعلى. وتُحتَسب القیمة العادلة ناقًصا تكالیف حساب البیع بناًء
البیانات المتاحة من معامالت البیع الملزمة، التي تُجَرى على أساس تجاري، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة 

ًصا التكالیف اإلضافیة لبیع األصل. وتُحتسب القیمة قید االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. وتُستمد ناق
التدفقات النقدیة من الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا الشركة بعد أو 

لتي من شأنھا تعزیز أداء األصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة. االستثمارات المستقبلیة الھامة ا
القیمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باإلضافة إلى التدفقات  وتُعَدُّ

ستخدم ألغراض التقدیر االستقرائي.ة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المیالنقدیة الداخل

وتعتقد اإلدارة أن كافة المصانع الُمشیَّدة كانت ذات شرط مسبق باتفاقیة تخصیص الغاز، ولیس للشركة الخیار بتخفیض / توقف 
بیر على كة القابلة للتحدید التي تعتمد إلى حٍدّیأي من ھذه المصانع؛ وعلیھ فإن المستوى األدنى من التدفقات النقدیة الداخل

ة المصانع المحققة من كافةیة من األصول األخرى أو مجموعة األصول یتمثل في التدفقات النقدیة الداخلیالتدفقات النقدیة الداخل
الشركة ككل تُعتبر وحدة ُمِدَرة للنقد كاملة بغرض اختبار حساب االنخفاض في القیمة.؛سویة وعلیھ فإنَّ

المخصصات٣-١-٢

صات، بحسب طبیعتھا، على تقدیرات وعملیات التقییم للتأكد من استیفاء معاییر االعتراف، بما في ذلك تقدیرات تعتمد المخص
احتمالیة التدفقات النقدیة الخارجیة. وتستند مخصصات الدعاوى القضائیة إلى تقدیر التكالیف، بعد األخذ بعین االعتبار، المشورة 

نھایة الخدمة وتكالیف المغادرة، إن آتما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافحة حالیا. كالقانونیة وغیرھا من المعلومات المتا
المتوقعة لدفع مكافأة نھایة الخدمة وإغالق المواقع أو تكالیف المغادرة الخارجیة ُوجدت، حكم اإلدارة في تقدیر التدفقات النقدیة 

األخرى. وتتضمن المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غیر المؤكدة أفضل تقدیرات اإلدارة فیما إذا كان من المحتمل وقوع 
.الخارجیةالتدفقات النقدیة 

یناالفتراضات الطویلة األجل المتعلقة بمكافآت الموظف٣-١-٣

تمثل مدفوعات المكافآت المحددة لما بعد التوظیف ومكافآت نھایة الخدمة االلتزامات التي سیُجَرى سدادھا مستقبال، وتستلزم 
وضع افتراضات لاللتزامات المتوقعة والقیم العادلة ألصول الخطط، إن ُوجدت. ویستلزم المعیار المحاسبي من اإلدارة وضع 

یرات مثل معدالت الخصومات ونسبة زیادات المكافآت ومعدالت الوفیات ودوران العمل وتكالیف افتراضات إضافیة بشأن المتغ
ا اكتواریین خارجیین بشأن ھذه االفتراضات. ویمكن أن تؤثر التغیُّرات  الرعایة الصحیة المستقبلیة. وتستشیر إدارة الشركة دوریً

مكافآت المتوقعة و / أو تكالیف المكافآت المحددة للموظفین الدوریة في االفتراضات الرئیسة تأثیًرا جوھریًا على التزامات ال
المتكبدة.
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١٠

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

ة (تتمة)٠٣ التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامَّ

ة المتعلقة بتطبیق المعاییر المحاسبیة٣-٢ األحكام الھامَّ

ة التي  لھا تأثیر ھام للغایة على المبالغ الُمعتَرف بھا في القوائم المالیة األولیة الموجزة:فیما یلي األحكام المحاسبیة الھامَّ

أجزاء مكونات الممتلكات والمصانع والمعدات٣-٢-١

تُستَھلك أصول الشركة الُمصنَّفة ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات على أساس طریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا 
ادیة. وعند تحدید العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل، فإنھ یُقسَّم إلى أجزاء مكونات ھامة بحیث یُستَھلك كل اإلنتاجیة االقتص

جزء ھام بصورة منفصلة. ویتعیَّن إبداء األحكام عند التحقق من المكونات الھامة ألصل أكبر، وأثناء تحدید أھمیة البند، فإن 
النسبیة للجزء المركَّب باإلضافة إلى العوامل النوعیة مثل الفرق في العمر اإلنتاجي اإلدارة تأخذ في االعتبار األھمیة الكمیة

بالمقارنة مع األصل األم وطریقة استھالكھ ودورة إحاللھ / جدول صیانتھ.

المعاییر الصادرة غیر الساریة المفعول بعد٠٤

عن المعاییر والتفسیرات الصادرة غیر الساریة ال زة مفعول بعد حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموجفیما یلي إفصاٌح
للشركة. وتنوي الشركة تطبیق ھذه المعاییر، حیثما یكون مالئما، عندما تصبح ساریة المفعول.

"األدوات المالیة"٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

) "األدوات المالیة" تصنیف األصول المالیة والمطلوبات المالیة وقیاسھا والتوقف ٩یتناول المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
م قواعد جدیدة لمحاسبة  ونموذًجا جدیًدا لالنخفاض في قیمة األصول المالیة. وال یستلزم تطبیق التحوطعن االعتراف بھا، ویقّدِ

أثیر بصدد استكمال تقییماتھا التفصیلیة لت،في ھذه المرحلة،والشركة.م، لكنھ متاح للتطبیق المبّكِر٢٠١٨ینایر ١المعیار حتى 
م.٢٠١٨ینایر ١ولم تطبِّق الشركة المعیار الجدید قبل . تطبیق المعیار الجدید

) "اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء"١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

معیار المحاسبة الدولي  ھذا المعیار محلَّ أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیاًرا جدیًدا لالعتراف باإلیرادات، حیث سیِحلُّ
) الذي یغطي ١١لبضاعة وتقدیم الخدمات والمعیار المحاسبي الدولي رقم () الذي یغطي اإلیرادات الناتجة عن بیع ا١٨رقم (

عقود اإلنشاء.

ویستند المعیار الجدید إلى المبدأ الذي یتمثل في االعتراف باإلیرادات عند انتقال السیطرة على البضاعة أو الخدمة إلى العمیل.

ا بأثر رجعي كامل أو بأثر رجع یسري المعیار الجدید على أول فترات أولیة ضمن فترات وي ُمعدَّل. ویُسمح بتطبیق المعیار إمَّ
سمح بالتطبیق المبكر لھ.م، وی٢٠١٨ُینایر ١المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد القوائم 

لمعیار الجدید ا. ولم تطبِّق الشركة والشركة، في ھذه المرحلة، بصدد استكمال تقییماتھا التفصیلیة لتأثیر تطبیق المعیار الجدید
م.٢٠١٨ینایر ١قبل 
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١١

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

المعاییر الصادرة غیر الساریة المفعول بعد (تتمة)٠٤

"عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

: ھذا المعیار ُمحلَّ أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیاًرا جدیًدا لالعتراف بعقود اإلیجار، وسیِحلُّ

عقود اإلیجار-) ١٧معیار المحاسبة الدولي رقم (·
طوي "التأكد فیما إذا كان ترتیب ما ین-) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٤التفسیر رقم (·

على عقد إیجار"
الحوافز"–"عقود اإلیجارات التشغیلیة –) الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة ١٥التفسیر رقم (·
"تقییم جوھر المعامالت المتضمنة الشكل القانوني لعقد -) الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة ٢٧التفسیر رقم (·

إیجار"

)، یتعیَّن على المستأجرین التمییز بین عقد اإلیجار التمویلي (ضمن قائمة المركز ١٧وبموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (
) من المستأجرین ١٦ارج قائمة المركز المالي). ویتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (المالي) وعقد اإلیجار التشغیلي (خ

االعتراف بالتزام عقد اإلیجار الذي یعكس دفعات اإلیجار المستقبلیة و "حق استخدام األصل" فعلیا لكافة عقود اإلیجار. وقد 
اختیاریًا بشأن بعض عقود اإلیجار قصیرة األجل واألصول المستأَجرة، غیر أنھ ال أدرج مجلس معاییر المحاسبة الدولیة إعفاًء

یمكن إال للمستأجرین تطبیق ھذا اإلعفاء.

)، یعتبر العقد عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار إذا كان العقد ینقل الحق في ١٦ووفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
م.٢٠١٩ینایر ١زمنیة معینة مقابل ِعوض. والتاریخ اإللزامي لتطبیق المعیار ھو السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة 
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١٢

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة٠٥

تصنیف األصول والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة

على تصنیفھا متداولة / غیر متداولة. ویُعَدتظِھر الشركة األصول والمطلوبات في قائمة  المركز المالي األولیة الموجزة بناًء
األصل متداوال:

عندما یُتوقع بیعھ أو یُنوى بیعھ أو استنفاذه خالل دورة التشغیل العادیة.·
أو عند االحتفاظ بھ بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة.·
الالحقة لفترة القوائم المالیة.أو عندما یتوقع بیعھ خالل االثني عشر شھرا ·
أو عندما یكون في صورة نقد وما في حكمھ، ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أي مطلوبات ·

لمدة ال تقل عن اثني عشر شھًرا بعد فترة القوائم المالیة.

فیما تُصنَّف كافة األصول األخرى كأصول غیر متداولة.

المط لوبات متداولة وذلك:وتُعَدُّ

عندما یُتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة.·
أو عند االحتفاظ بھ بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة.·
أو عند استحقاقھا للسداد خالل االثني عشر شھرا الالحقة لفترة القوائم المالیة.·
ن اثني عشر شھرا بعد فترة القوائم المالیة.أو عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد االلتزام لمدة ال تقل ع·

وتُصنِّف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.

الممتلكات والمصانع والمعدات

األصول المملوكة

فاض في القیمة، االنختُدَرج الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستھالك المتراكم والخسائر الناشئة عن 
ن تلك التكالیف تكلفة استبدال قِطع غیار الممتلكات واآلالت والمعدات وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشاریع  ُوِجَدت. وتتضمَّ إْن
اإلنشائیة طویلة األجل (األصول المؤھلة) في حال استیفاء معاییر االعتراف. وفي حالة إنشاء ھذه االصول داخلیا، تتضمن 

فتھا كافة المبالغ الالزمة إلحضار األصل إلى موقعھ ووضعھ الحالیین كي یصبح جاھًزا لالستخدام المستھَدف لھ من قِبل تكل
ل أي تكالیف دراسة جدوى على  اإلدارة، وتُستبعد كافة التكالیف مثل المصاریف العمومیة واإلداریة وتكالیف التدریب. وتُحمَّ

بأصل قابل للتمییز بصور محددة یتم إنشاؤه داخلًیا وتتعلق بھ مباشرة. وتُدَرج تكالیف ما قبل المصاریف عند تكبدھا ما لم تتعلق
التشغیل خالل فترة بدء التشغیل بالصافي بعد خصم المتحصالت من بیع اإلنتاج التجریبي كجزء من تكلفة بند الممتلكات 

التي تستوفي معاییر االعتراف، وحتى فقط المرحلة التي والمصانع والمعدات، شریطة أن تكون التكلفة متعلقة بھ مباشرة و
یصبح فیھا األصل في حالة جاھزة لالستخدام المستھَدف منھ.

وعندما تكون تكلفة أجزاء من الممتلكات والمصانع والمعدات ھامة مقارنة مع إجمالي تكلفة البند، وعندما یكون لھذه األجزاء / 
جزاء األخرى ویتعین استبدالھا على فترات زمنیة مختلفة، تعترف الشركة بھذه األجزاء المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األ

كأصول لھا أعمار إنتاجیة محددة، وتُستَھلك وفقا لذلك. وبالمثل، عندما یُجَرى فحص رئیس (صیانة دوریة / توقف عن العمل 
یر ة للممتلكات والمصانع والمعدات في حالة استیفاء معایمخطط لھما)، یُعتَرف بالتكلفة المتعلقة بھ مباشرة في القیمة الدفتری

ل كبند مسقل لھ عمر إنتاجي یساوي بوجھ عام الفترة الزمنیة حتى الفحص الرئیس المقرر التالي (الصیانة  االعتراف، وتُسجَّ
یة السابقة دفتریة الحالیة للصیانة الدورالدوریة). وفي حالة إجراء الصیانة الدوریة التالیة قبل التاریخ المخطط لھا، تُقیَّد القیمة ال

كمصروف فوًرا. ویُعتَرف بكافة تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولیة الموجزة 
عند تكبِّدھا.

ا من الخدمة بعد استخدامھ في تكلفة ذ مَّ فاء معاییر لك األصل في حال استیوتُدَرج القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة على سحب أصٍل
االعتراف بمخصص. وستجري الشركة بصفة دوریة تقییما للتوقعات والتقدیرات المتعلقة بالتزام سحب األصل من الخدمة.
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ة (تتمة)٠٥ ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّ

الممتلكات والمصانع والمعدات (تتمة)
الصحة والبیئة والسالمة واألمن، بما في ذلك تكالیف معالجة التلوث، إذا كانت تستوفي معاییر االعتراف، وتَُرسمل مصاریف 

في التكالیف الالزمة بموجب التشریعات الساریة المعمول بھا والالزمة الستمراریة الترخیص الممنوح  رئیسٍة وھي تتمثل بصفٍة
میة الخاصة بالشركة بشأن الصحة والبیئة والسالمة واألمن، وتَُرسمل تلك لھا للعمل أو المفروضة بموجب المتطلبات اإللزا

المصاریف مع تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات الذي یتعلق بھ.

ویُحتَسب االستھالك من تاریخ توفر بند الممتلكات والمصانع والمعدات للغرض الذي أنشئ من أجلھ أو فیما یتعلق باألصول 
ًیا من تاریخ إعداد ھذه األصول للغرض الذي أنشأت من أجلھ.المنشأة ذات

ویُحتَسب االستھالك وفقًا لطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي:

سنة٤٠-١٣المباني
سنة٥٠-٤المصانع والمعدات

سنة٥٠-٤قطع الغیار الرأسمالیة
سنة٢٠-١٫٥أخرى

وتُجَرى في نھایة كل سنة مالیة مراجعة على القیم المتبقیة لألصول وأعمارھا اإلنتاجیة وطرق استھالكھا، وتُعدَّل بأثر 
مستقبلي متى كان ذلك مناسبًا.

وال تُستَھلك األصول قید اإلنشاء، غیر الجاھزة للغرض المقصود منھا.

ت والمصانع والمعدات وأي جزء ھام معترف بھ مبدئیا عند البیع أو عند عدم وجود ویتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكا
منافع مستقبلیة متوقعة من استعمالھ. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بین 

لیة الُموَجَزة.صافي إیرادات البیع والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الدخل والدخل ال شامل اآلخر األوَّ

د اوتُخفَّض القیمة الدفتریة لألصل فورا إلى قیمتھ القابلة لالسترداد في حالة زیادة القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة القابلة لالسترد
المقدَّرة لھ.

األصول المستأَجرة
(أو تتضمَّن) عقد إ ة یجار على جوھر االتفاقیة عند بدء عقد اإلیجار. ویُجَرى تقییم االتفاقییتوقف تحدید ما إذا كانت اتفاقیة ما تُعَدُّ

للتأكد فیما إذا كان الوفاء باالتفاقیة یتوقف على استخدام أصل معیَّن أو أصول محددة أو نقل حق استخدام األصل أو األصول 
وجود عقد إیجار محتمل ضمني في معاملة حتى لو لم یكن ھذا الحق منصوًصا علیھ صراحة في االتفاقیة. وقد یشیر ذلك إلى

قد ال تكون في ظاھرھا مغایرة لطبیعة عقد اإلیجار. ویُجَرى تقییم كافة عقود اإلیجار، سواء كانت عقود إیجار صریحة أو عقد 
إیجار ضمني في اتفاقیات أو ترتیبات أخرى، لتصنیفھا كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي.

رة إلى الشركة كعقد إیجار تمویلي وتُصنَّف عقود ا ل بموجبھا كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة العین المؤجَّ إلیجار التي تُحوَّ
عوتَُرسمل عند بدء اإلیجار بالقیمة العادلة للعقار المستأَجر أو، إذا كانت أقل، بالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار. وتُوز

ین تكالیف التمویل واالنخفاض في التزام اإلیجار وذلك لتحقیق معدل ثابت من الفائدة المستحقة على الرصید دفعات اإلیجار ما ب
لیة الُموَجَزة. المتبقي من االلتزام. ویُعتَرف بتكالیف التمویل ضمن تكالیف التمویل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

الشركة وسیُستھلك األصل الُمستأَجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل، غیر أنَّھ في حالة عدم وجود حالة تیقن معقولة بأنَّ
ستحصل على الملكیة في نھایة مدة عقد اإلیجار، یُستَھلك األصل على مدى العمر اإلنتاجي التقدیري لألصل أو مدة عقد اإلیجار، 

أیھما أقصر.

ل بموجبھا ج زء كبیر من المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكیة إلى الشركة كعقود إیجار تشغیلي. تُصنَّف عقود اإلیجار التي ال یُحوَّ
ل الدفعات المسدَّدة بموجب عقود اإلیجار التشغیلي (بالصافي بعد حسم أي حوافز مستلمة من المؤجر) على قائمة الدخل  وتُحمَّ

لیة الُموَجَزة وفقًا لطریقة القسط الثا بت على مدى فترة اإلیجار.والدخل الشامل اآلخر األوَّ
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األصول غیر الملموسة

تُقَاس األصول غیر الملموسة المستحَوذ علیھا بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بھا. وتُقَاس األصول غیر الملموسة 
تجمیع المنشآت بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. وبعد االعتراف المبدئي بھا، تُدَرج األصول غیر المستحَوذ علیھا في عملیة 

الملموسة بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القیمة، إن ُوجدت.

محددة المدة. وتُطفَأ األصول غیر الملموسة ذات األعمار المحددة وتقیَّم األعمار اإلنتاجیة لألصول غیر الملموسة كمحددة أو غیر 
على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ویُجَرى تقییم االنخفاض في قیمتھا عند وجود مؤشر یدل على احتمالیة انخفاض قیمة 

إلنتاجي المحدد على األقل األصل غیر الملموس. وتُجرى مراجعة فترة إطفاء وطریقة إطفاء األصل غیر الملموس ذي العمر ا
في نھایة كل سنة مالیة. وتُجَرى المحاسبة عن التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطریقة المتوقعة الستنفاد المنافع 
االقتصادیة المستقبلیة التي یتضمنھا ھذا األصل بتعدیل فترة وطریقة اإلطفاء، ویُعتبر ذلك كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة.

لیة الُموَجَزة  ویُعتَرف بمصروف إطفاء األصول غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
ضمن فئة المصاریف تماشیًا مع وظیفة األصل غیر الملموس.

وفیما یلي فترة إطفاء األصول غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد:

سنة٢٠-٣الترخیص 

وتُقاس األرباح أو الخسائر الناشئة عن توقف االعتراف بأصل غیر ملموس حسب الفرق بین صافي إیرادات البیع والقیمة 
لیة الُموَجَزة عند توقف االعتراف باألصل. الدفتریة لألصل غیر الملموس ویُعترف بھا في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

الشركة الزمیلة

ا لشركة الزمیلة ھي منشأة تمارس الشركة نفوذا ھاما علیھا. والنفوذ الھام ھو صالحیة المشاركة في قرارات السیاسات المالیة إنَّ
والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، لكنھ ال یعد سیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك السیاسات، وذلك عادة عندما تمتلك الشركة 

حقوق التصویت.من%٥٠إلى %٢٠نسبة ما بین 

وتُستخدم طریقة حقوق الملكیة في المحاسبة عن االستثمار في شركة زمیلة. ووفقًا لطریقة حقوق الملكیة، یُعترف باالستثمارات 
ل الحقا لالعتراف بحصة الشركة من أرباح أو خسائر ما بعد الشراء للشركة المستثمر فیھا في قائمة الدخل  مبدئیًا بالتكلفة، وتُعدَّ

صة الشركة من الحركة في قائمة الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فیھا في الدخل الشامل اآلخر.وح

ویُعتَرف بتوزیعات األرباح المقبوضة أو الُمستَحقة القبض من الشركة الزمیلة كانخفاض في القیمة الدفتریة لالستثمار.

لیة ا لُموَجَزة حصة الشركة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة. ویُظَھر أي تغیر وتُظِھر قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
في الدخل الشامل اآلخر كجزء من الدخل الشامل اآلخر للشركة. فضال عن ذلك، فإنھ عندما یوجد تغّیِر معترف بھ مباشرة في 

سبا، في قائمة التغیُّرات في حقوقحقوق ملكیة الشركة الزمیلة، تعترف الشركة بحصتھا من أي تغیرات، حسبما یكون منا
الملكیة.

وعندما تعادل حصة الشركة من الخسائر في االستثمار المحاسب عنھ وفقا لطریقة حقوق الملكیة أو تتجاوز حصتھا في المنشأة، 
ا لم تتكبد مبما في ذلك أي حسابات مدینة طویلة األجل أخرى غیر مكفولة بضمانات، فال تعترف الشركة بالخسائر اإلضافیة، 

التزامات أو تسدد مبالغ بالنیابة عن الشركة الزمیلة.

وتُحذَف األرباح غیر المحقَّقة الناشئة عن المعامالت ما بین الشركة وشركتھا الزمیلة في حدود حصة الشركة في الشركة 
ل.الزمیلة. كما تُحَذف الخسائر غیر المحققة، ما لم تقدم المعاملة دلیال على انخفاض في  قیمة األصل الُمحوَّ
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الشركة الزمیلة (تتمة)
لیة الُموَجَزة خارج الربح  ویُظَھر إجمالي حصة الشركة من صافي نتائج شركة زمیلة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

التشغیلي.

ا لقوائم المالیة للشركة الزمیلة لنفس فترة إعداد القوائم المالیة للشركة عنھا. وفي حال عدم إجراء ذلك، تُجَرى وینبغي أن تُعَدُّ
عندئذ التسویات كي تتفق األرصدة والمعامالت في / للفترة المالیة مع تلك الخاصة بالشركة. كما تُجَرى التسویات كي تتماشى 

سبیة للشركة في حالة اختالف السیاسات المحاسبیة لتلك الشركات الزمیلة عن السیاسات األرصدة والمعامالت مع السیاسات المحا
المحاسبیة للشركة.

د الشركة فیما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة انخفاض في قیمة استثمارھا في  وبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحّدِ
د الشركة فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن االستثمار في الشركة شركتھا الزمیلة. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، تحّدِ

الزمیلة قد انخفضت قیمتھ. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تحتسب الشركة مبلغ االنخفاض في القیمة حسب الفرق بین القیمة 
ئمة الدخل "حصة في صافي نتائج شركة زمیلة" في قاالقابلة لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة، ثم تعترف بالخسارة كـ 

لیة الُموَجَزة. والدخل الشامل اآلخر األوَّ

وعند فقدان التأثیر الھام على الشركة الزمیلة، تقیس الشركة وتعترف بأي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. ویُعتَرف بأي فرق 
ع ثیر الھام والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ واإلیرادات المتحصلة من البیبین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأ

لیة الُموَجَزة. في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

االنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة
احتمالیة انخفاض قیمة أصل ما. وفيتجري الشركة تقییًما، في تاریخ كل قوائم مالیة، للتأكد ما إن كان ھناك مؤشر یدل على 

ر الشركة القیمة القابلة  حال وجود أي مؤشر أو عندما یستلزم إجراء اختبار االنخفاض في القیمة السنوي على األصل، تقّدِ
ة للنقد ناقًصا تكااسترداد ال یف البیع وقیمتھ لألصل. وتمثل القیمة القابلة لالسترداد لألصل القیمة العادلة لألصل أو للوحدة الُمِدرَّ

قید االستخدام، أیھما أعلى، وتحدَّد ألصل بعینھ، ما لم یحقق األصل تدفقات نقدیة داخلیة مستقلة إلى حد كبیر عن تلك المحققة 
ة للنقد قیمتھما القابلة  من األصل اآلخر أو مجموعة األصول األخرى. وفي حال تجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ

ان إلى قیمتھما القابلة لالسترداد. وعند تقییم القیمة لال ة للنقد منخفضي القیمة، ویُخفضَّ ید قسترداد، یُعتَبر األصل أو الوحدة الُمِدرَّ
)ةاالستخدام، تُخَصم التدفقات النقدیة المستقبلیة الُمقدَّرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم لما قبل الضریبة (ما قبل الزكا

والذي یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل.

ویعتمد حساب االنخفاض في القیمة للشركة على أساس الموازنات التفصیلیة والتوقعات التي یُجَرى إعدادھا عن الشركة ككل؛ 
الموازنات والحسابات المتوقعة عادة فترة خمس سنوات. وبالنسبة حیث تُعتبر الشركة وحدة مدرة للنقد واحدة. وتغطي حسابات 

للفترات األطول، یُحتسب معدل النمو للمدى الطویل األجل ویُطبَّق على التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بعد فترة الموازنة.

مة لمال العامل، متى كان منطبقا، في قائویُعترف بخسائر االنخفاض في العملیات المستمرة، بما في ذلك انخفاض قیمة رأس ا
لیة الُموَجَزة ضمن فئات المصاریف وبما یتماشى مع وظیفة األصل الذي انخفضت قیمتھ. الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

وبصرف النظر عن ما إذا كان ھناك أي مؤشر على وجود انخفاض في القیمة، تجري الشركة أیضا اختبارا على األصول غیر 
الملموسة التي لیس لھا أعمار إنتاجیة محددة (بما في ذلك الشھرة) أو األصول غیر الملموسة التي لم تصبح متاحة لالستخدام 
بعد للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا سنویا وذلك بمقارنة قیمتھا الدفتریة مع القیمة القابلة لالسترداد. ویمكن إجراء اختبار 

ي وقت خالل فترة سنویة، شریطة أن یُجَرى في الوقت ذاتھ من كل عام. ویمكن اختبار األصول غیر االنخفاض في القیمة في أ
الملموسة المختلفة للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا في أوقات مختلفة. ومع ذلك، فإنَّھ إذا اعتُرف بأصل غیر ملموس مبدئیا 

غیر الملموس قبل نھایة الفترة السنویة الحالیة.خالل الفترة السنویة الحالیة، یُجَرى اختبار ھذا األصل
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االنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة (تتمة)
أن خسائر ل علىوفیما یتعلق باألصول غیر المذكورة أعاله، یجرى التقییم في كل نھایة سنة مالیة للتأكد من وجود أي مؤشر ید

ر الشركة القیمة القابلة لالسترداد  لم تعد موجودة أو نقصت. وفي حالة وجود مثل ھذا المؤشر، تقّدِ ً االنخفاض المعترف بھا سابقا
ة للنقد. وال یُجَرى عكس قید خسارة االنخفاض في القیمة المعتَرف بھا سابقا فقط إال مع وجود تغیُّر ف يلألصل أو للوحدة الُمِدرَّ

االفتراضات المستخدمة في تحدید القیمة القابلة لالسترداد لألصل منذ تاریخ االعتراف بآخر خسارة انخفاض في القیمة. ویُعَدُّ
عكس القید ھذا محدوًدا بحیث ال تزید القیمة القابلة لالسترداد عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا، بالصافي بعد 

یما لو لم یُعتَرف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القیمة خالل السنوات السابقة. ویُعتَرف بعكس القید في حسم االستھالك، ف
قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

المخزون
لشراء ایُقیَّم المخزون، بما في ذلك المواد الخام والمنتجات التامة الصنع والمواد المستھلكة (قطع الغیار) بالتكلفة، أي أسعار 

التاریخیة على أساس مبدأ المتوسط المرجح زائًدا التكالیف المتعلقة بھا مباشرة (بشكل أساسي الرسوم والنقل) أو بصافي القیمة 
القابلة للتحقق، أیھما أقل.

یرة والثابتة.غویشتمل مخزون المنتجات التامة الصنع على تكلفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من المصاریف غیر المباشرة المت

وتُستَبعد خسائر المخزون غیر االعتیادیة بسبب الجودة أو أمور أخرى والمصاریف غیر المباشرة المتكبَّدة خالل فترة الصیانة 
ع المصاریف غیر المباشرة في نھایة الفترة بغرض  الدوریة / التوقف عن العمل غیر المخطط لھما، من تكالیف المخزون. وتُوزَّ

زون على أساس الطاقة العادیة أو اإلنتاج الفعلي لتلك الفترة، أیھما أعلى. وتُخصَّص التكالیف لبنود المخزون الفردیة تقییم المخ
ح من التكالیف. وتُحدَّد تكالیف المخزون المشتَرى بعد حسم الخصومات والتخفیضات. ویمثل صافي  على أساس المتوسط المرجَّ

لتقدیري في سیاق العمل العادي، ناقًصا أي تكالیف ُمقدَّرة لإلنجاز والتكالیف التقدیریة الالزمة القیمة القابلة للتحقق سعر البیع ا
إلتمام عملیة البیع.

مخزون الخردة والمنتج المشترك والمنتج الثانوي

أو الخردة المنتجات الثانویةقد تؤدي عملیة اإلنتاج في الشركة أحیانا إلى إنتاج منتج مشترك في آن واحد، أو قد تؤدي إلى بعض 
(إما غیر قابلة لالستخدام أو قابلة إلعادة التدویر). وعندما ال تكون تكالیف تحویل ھذه المنتجات المشتركة / الثانویة و / أو 

ع على أساس منطقي وثابت على ھذه المنتجا والمنتجات تالخردة قابلة للتحدید تحدیدا مستقال عن تكلفة المنتج الرئیس، فإنھا تُوزَّ
المشتركة / الثانویة والخردة. ویستند التوزیع إلى القیمة النسبیة للمبیعات لكل منتج إما في مرحلة من عملیة اإلنتاج وذلك عندما 

تصبح المنتجات قابلة للتحدید تحدیدا مستقال أو عند إتمام اإلنتاج.

تعذَّر توزیع التكالیف علیھا أو في حالة عدم كفایتھا إلجراء ذلك، وعندما تكون المنتجات الثانویة والخردة غیر جوھریة وعندما ی
تُقَاس ھذه المواد ضمن المخزون بصافي القیمة القابلة للتحقق، وتُخصم ھذه القیمة من تكلفة المنتج الرئیس. ونتیجة لذلك، فإن 

القیمة الدفتریة للمنتج الرئیسي ال تختلف جوھرًیا عن تكلفتھ.

ِلیَّة تخفِّض صافي الق یمة القابلة للتحقق للمنتجات الثانویة والخردة تكلفة المبیعات للفترة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ
الُموَجَزة. وعند البیع الالحق لھذا المنتج الثانوي، تسجل المتحصالت كإیرادات، ویتم تسجیل تكلفة البیع المقابلة على أساس 

قق المسجل سابقا، أما بالنسبة للخردة، فیتم تسجیل المتحصالت، بعد خصم التكلفة، كإیرادات أخرى.صافي القیمة القابلة للتح

قطع الغیار المستھلَكة

تمثل المواد المستھلكة المواد المساعدة التي تُستَھلك في إنتاج المنتجات شبھ المصنعة والتامة الصنع. وقد تشتمل ھذه المواد 
الھندسیة ومواد التعبئة والتغلیف لمرة واحدة وبعض المحفزات.االستھالكیة على المواد 
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المخزون (تتمة)

قطع الغیار المستھلكة (تتمة)

نیة ضروریة لدعم الصیانة الروتیوتمثل قطع الغیار األجزاء القابلة للتبادل من الممتلكات والمصانع والمعدات التي تعتبر 
وإصالح وَعْمَرة المصانع والمعدات أو الستخدامھا في حاالت الطوارئ لإلصالحات. وتحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من قطع 

الغیار التالیة:

بنود المعدات االحتیاطیة المشتَراة مع المصنع / خط اإلنتاج أو المشتَراة الحقًا ولكنَّھا تتعلق· ط إنتاج بمصنع معیِّن أو ختُعَدُّ
معیَّن، وقلَّما تصبح الزمة مستقبال، ضروریة لتشغیل المصنع، ویجب أن تتوفر كبدیل جاھز لالستخدام في جمیع األوقات. 
وتَُرسمل ھذه البنود كجزء من الممتلكات والمصانع والمعدات، وتُستَھلك من تاریخ الشراء على مدى فترة العمر اإلنتاجي 

ر استخدمھا خاللھا، أیھما أقصر. وال تشكل ھذه البنود جزءا من للبند أو  العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع التي من الُمقرَّ
المخزون شریطة استیفاء معاییر الرسملة ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات.

لى جَرى استبدالھا وتجدیدھا عالبنود القابلة لإلصالح المتمثلة في مصنع / خط إنتاج محدد ذي فترات زمنیة طویلة وسیُ·
نحو متكرر (خالل فترات الصیانة الدوریة في األغلب). وتَُرسمل ھذه البنود كجزء من الممتلكات والمصانع والمعدات عند 
استیفاء معاییر الرسملة. ویبدأ االستھالك اعتباًرا من یوم تركیب ھذه البنود بالمصنع، وتتمثل فترة االستھالك في فترة 

اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي للممتلكات والمصانع والمعدات التي یُجَرى تركیبھا خاللھا، أیھما أقصر. العمر
ل ھذه البنود جزًءا من المخزون. وال تشّكِ

تقطع الغیار العامة والمواد االستھالكیة األخرى التي لیست ذات طبیعة طارئة والتي تعتبر ذات طبیعة عامة، أي لیس·
محددة لمصنع محدد ویمكن استخدامھا في مصانع متعددة أو خطوط إنتاج متعددة وأي بنود أخرى قد تكون مطلوبة في أي 
وقت لتسھیل عملیات المصنع. وتُصنَّف عموما كـ "مواد مستھلكة وقطع غیار" ضمن المخزون، إال إذا تجاوزت مستوى 

ل ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات. وتخضع الرسملة ولھا عمر إنتاجي أكثر من سنة واحدة، وفي ھذه الحالة تُسجَّ
ل على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولیة الموجزة  البنود المسجلة ضمن المخزون لتقدیر مخصص التقادم وتُحمَّ

لة لإلصالح ماثلة للبنود القابعند تركیبھا أو استخدامھا. وعندما تستوفي ھذه البنود معاییر الرسملة، تكون طریقة استھالكھا م
كما ھو مذكور أعاله.

المدینون التجاریون
الحسابات التجاریة المدینة بالتكلفة الُمطَفأة، والتي تعاِدل بصفة عامة القیمة االسمیة (مبلغ الفاتورة األصلیة)، وال تحمل تُدَرج

یوًما، ناقًصا أي مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا وانخفاض في القیمة. ٩٠إلى ٣٠فائدة، وتكون عادة لفترة تتراوح ما بین 
على أفضل تقدیرات الشركة بشأن خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بتلك ویُجنَّب مخصص للدیون المشك وك في تحصیلھا بناًء

د ھذا التقدیر على أساس الوضع المالي للعمالء والخبرة السابقة بشأن المبالغ المشطوبة. وتُشطب أرصدة  الحسابات المدینة. ویُحدَّ
ل الدیون المعدومة الحسابات مقابل ھذا المخصص بعد استنفاد كافة وسائل التحصیل وأن احتمالیة استرداد المبالغ بعیدة. وتُسجَّ

لیة الُموَجَزة عند تكبدھا. المشطوبة في ھذه الحالة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

ن الحسابات المدینة األخرى الدفعات المقدمة والمبالغ المستحقة القبض من موظفین والحسابات ا التي ال لمدینة األخرىوتتضمَّ
تعتبر حسابات "تجاریة" مدینة. وتُدَرج الحسابات المدینة األخرى بالتكلفة المطفأة والتي تعادل بصورة عامة قیمتھا االسمیة. 

ویُجَرى تقییم مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا وفقا للمنھجیة المذكورة أعاله.

النقد وما في حكمھ
أرصدة بنكیة وودائع قصیرة األجل تبلغ تواریخ استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل وقابلة للتحویل یتضمن النقد وما في حكمھ

دة من النقد تتعرض لمخاطر ضئیلة بشأن التغیرات في القیمة. الفوري إلى مبالغ ُمحدَّ
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الخدمة للموظفین ومكافآت ما بعد التوظیفمكافآت نھایة 

االلتزامات القصیرة األجل

إن التزامات األجور والرواتب بما في ذلك المكافآت غیر النقدیة واإلجازات المتراكمة وتذاكر الطیران وبدل تعلیم األبناء وبدل 
الفترة التي یقدم خاللھا الموظفون الخدمة ذات العالقة التأثیث المتوقع سدادھا خالل االثني عشر شھرا بعد نھایة الفترة خالل 

یعترف بھا في خدمات الموظفین حتى نھایة فترة القوائم المالیة، وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعھا عند تسویة االلتزامات. وتظھر 
ِلیَّة الُموَجزَ  ة.االلتزامات كالتزامات مكافآت موظفین متداولة في قائمة المركز المالي األوَّ

التزامات مكافآت الموظفین الطویلة األجل األخرى

إن االلتزامات األخرى المتعلقة بمكافآت الموظفین طویلة األجل (بما في ذلك مكافآت الخدمة المستمرة وإجازة الخدمة الطویلة 
ة ذات یقدم فیھا الموظفین الخدمواإلجازة السنویة التي ال یتوقع سدادھا بالكامل خالل اثني عشر شھرا بعد انتھاء الفترة التي 

العالقة) یتم قیاسھا بالقیمة الحالیة للدفعات المستقبلیة المتوقعة التي سیتم دفعھا مقابل الخدمات التي یقدمھا الموظفون حتى نھایة 
تویات ى توقَّع مسفترة إعداد القوائم المالیة باستخدام طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة، وتسجل كمطلوبات غیر متداولة. ویُراَع

األجور والرواتب المستقبلیة واستقاالت الموظفین ومعدالت تقلیص األیدي العاملة وفترات الخدمة. وتُخصم المدفوعات 
المستقبلیة المتوقعة باستخدام عوائد السوق في نھایة فترة القوائم المالیة على سندات الشركات ذات الجودة العالیة بشروط 

اإلمكان مع التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المقدرة. ویُعتَرف بإعادة القیاس نتیجة لتسویات التغیرات وعمالت تتطابق قدر 
لیة الُموَجَزة. في االفتراضات االكتواریة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

جزة ما لم یكن لدى الشركة حق غیر مشروط لتأجیل وتُظَھر االلتزامات كمطلوبات متداولة في قائمة المركز المالي األولیة المو
شھرا على األقل بعد فترة إعداد القوائم المالیة بغض النظر عن تاریخ السداد الفعلي المتوقع.١٢السداد لمدة 

التزامات ما بعد التوظیف

مات المحددة وخطط التأمین الطبي تنفذ الشركة عدة برامج لما بعد التوظیف، بما في ذلك خطط المكافآت المحددة وخطط المساھ
لما بعد التوظیف للموظفین المؤھَّلین وتابعیھم.

خطط المساھمات المحددة

تمثل خطة المساھمات المحددة خطة مكافآت لما بعد التوظیف تدفع بموجبھا الشركة مساھمات ثابتة إلى منشأة مستقلة ولن یكون 
ویُعتَرف بالمساھمات كمصروف مكافآت موظفین عند استحقاقھا. ویُعتَرف علیھا التزام نظامي أو ضمني بدفع المبالغ. 

بالمساھمات المدفوعة مقدما كأصل بقدر استرداد األموال النقدیة أو تخفیض المدفوعات المستقبلیة. كما یجوز للموظفین المؤھلین 
ادیق البرامج المختلفة.الذین یشاركون في خطة المساھمات المحددة أن یستثمروا جزًءا من أرباحھم في صن

وتنفذ الشركة خطة ادخار لتشجیع موظفیھا السعودیین على االدخار بطریقة تضمن زیادة دخلھم والمساھمة في تأمین مستقبلھم 
وفقا للخطة المقررة. وتُوَدع مساھمات االدخار من المشاركین في حساب بنكي مستقل بخالف الحسابات البنكیة التشغیلیة العادیة 

ِلیَّة للش ركة (ولكن لیس في أي منشأة نظامیة مستقلة). إن ھذا النقد ھو رصید مقید وألغراض العرض في القوائم المالیة األوَّ
الُموَجَزة، ویجرى مقاصتھ مقابل المطلوبات ذات العالقة بموجب خطة االدخار ویدرج صافي االلتزام تجاه الموظفین ضمن 

التزامات منافع الموظفین.

كافآت المحددةخطط الم

تمثل خطة المكافآت المحددة خطة مكافآت ما بعد التوظیف بخالف خطة المساھمات المحددة. ولدى الشركة بصفة رئیسة 
مكافآت نھایة الخدمة وخطط تقاعد وبرامج التأمین الطبي لما بعد التقاعد وخطط تأمین على الحیاة وھي مؤھلة العتبارھا خطط 

مكافآت محددة.
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مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ومكافآت ما بعد التوظیف (تتمة)

(أ) مكافآت نھایة الخدمة

ِلیَّة الُموَجَزة المتعلقة بخطط  ت لما بعد المكافآتمثل صافي أصول أو مطلوبات التقاعد المعترف بھا في قائمة المركز المالي األوَّ
التوظیف المحددة القیمة العادلة ألصول الخطط، إن وجدت، ناقًصا القیمة الحالیة لاللتزام المكافآت المحددة المتوقعة في تاریخ 
القوائم المالیة. ویُحتسب التزام المكافآت المحددة سنویًا من قِبل اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة.

د القیمة الحالیة اللتزام المكافآت المحددة بخصم التدفقات النقدیة الداخلة المستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسند ت اوتُحدَّ
الشركات عالیة الجودة المسجلة بالعملة التي ستُدفع بھا المكافآت، وتكون لھا شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي 

تي ال یوجد فیھا سوق عمیقة لھذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومیة. ویُحتسب صافي تكلفة الفائدة البلدان ال
صاریف وتُدَرج ھذه التكلفة في م. بتطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزام المكافآت المحددة والقیمة العادلة ألصول الخطط

لیة الُموَجَزة.مكافآت الموظفین في قائمة الدخل وا لدخل الشامل اآلخر األوَّ

ویُعتَرف بأرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن التسویات والتغیرات في االفتراضات االكتواریة في الفترة التي تحدث فیھا 
كدخل شامل آخر في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

لمكافآت المحددة الناتجة عن تعدیالت الخطط أو تقلیص األیدي العاملة مباشرة ویُعتَرف بالتغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات ا
لیة الُموَجَزة كتكالیف خدمة سابقة. في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

التكالیف ون وتتك. ویُجِري اكتواریون مستقلون تقییمات االلتزامات بموجب ھذه الخطط على أساس طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة
المتعلقة بھذه الخطط بصورة أساسیة من القیمة الحالیة للمكافآت المتعلقة، على أساس متساٍو، لكل سنة من سنوات الخدمة 

والفائدة على ھذا االلتزام فیما یتعلق بخدمات الموظفین في السنوات السابقة.

عد التوظیف مباشرة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر، ویُعترف بتكالیف الخدمات الحالیة والسابقة المتعلقة بمكافآت ما ب
ل  االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكلفة تمویل. ویُعَاد قیاس أي تغیرات في صافي المطلوبات نتیجة إطفاءفیما یُسجَّ

لعملیات التقویم االكتواریة والتغیرات في االفتراضات كدخل شامل آخر في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

مل والعمال السعودي وسیاسة الشركة.وتأخذ عملیة التقییم االكتواریة بعین االعتبار أحكام نظام الع

ب) التأمین الطبي والتأمین على الحیاة(

م الشركة مزایا الرعایة الصحیة بعد التقاعد والتأمین على الحیاة للمتقاعدین المؤھَّلین وتابعیھم. وتُقیَّد التكالیف المتوقعة ھذه لتقّدِ
ل أو المكافآت كاستحقاق على مدى فترة العمل باستخدام المن ھجیة المحاسبیة ذاتھا المستخدمة لخطط المكافآت المحددة. وتُحمَّ

تُقیَّد أرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن التسویات والتغیرات في االفتراضات االكتواریة كدخل شامل آخر في الفترة التي 
ستقلین.تنشأ فیھا. ویُجَرى تقییم ھذه االلتزامات سنویا من قِبل اكتواریین مؤھلین م

وتتطلب المحاسبة عن ھذه الخطط أن تضع اإلدارة بعض االفتراضات المتعلقة بمعدالت الخصم المستخدمة لقیاس االلتزامات 
والمصاریف المستقبلیة ومعدالت التضخم في سلم الرواتب ومعدالت اتجاه تكالیف الرعایة الصحیة والوفیات واالفتراضات 

على أداء أصول الخطط (إن ُوجدت) وعملیات األخرى. وھذه التقدیرات معرضة  للتغیر إلى حّدٍ كبیر من فترة إلى أخرى بناًء
التقییم االكتواریة وظروف السوق والتغیرات في المكافآت المتعاقد علیھا. ویستند اختیار االفتراضات إلى المؤشرات التاریخیة 

على الظروف االقتصادیة وظروف  ختالفا السوق بتاریخ التقییم. غیر أن النتائج الفعلیة قد تختلف اوالتقدیرات المستقبلیة بناًء
كبیًرا عن التقدیرات المستندة على االفتراضات الھامة المستخدمة.
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نھایة الخدمة للموظفین ومكافآت ما بعد التوظیف (تتمة)مكافآت 

خطط الحوافز قصیرة األجل وطویلة األجل (المشاركة في األرباح أو خطط المكافآت)

تعترف الشركة بالمطلوبات والمصاریف لخطط المكافآت والحوافز بناء على معادلة تأخذ بعین االعتبار المبلغ الُمقدَّر المتوقع 
دفعھ حسب أداء الشركة. وتعترف الشركة بمخصص عندما تكون ملزمة تعاقدیا أو عندما یكون ھناك ممارسة سابقة استحقاق 

متوقعاً، وعندما یُقیَّد المبلغ كاستحقاق على مدى الفترة بناء على التوقعات المستھدفة وأنھ یمكن إجراء تقدیر  قد أوجدت التزاماً
موثوق بھ بشأن االلتزام.

ر)مكافآت نھ ایة الخدمة (برنامج التقاعد المبّكِ

تستحق مكافآت نھایة الخدمة الدفع عند إنھاء الخدمة من قِبل الشركة قبل تاریخ التقاعد المعتاد، أو عندما یقبل الموظف االستقالة 
: (أ) عندمااالختیاریة مقابل ھذه المكافآت. وتعترف الشركة بمكافآت نھایة الخدمة في التواریخ التالیة، أیھما یحد ال ث أوالً

تستطیع الشركة سحب العرض المقدم لھذه المكافآت (ب) وعندما تعترف الشركة بتكالیف إعادة الھیكلة التي تتضمن دفع مكافآت 
نھایة الخدمة. وفي حالة العرض المقدم لتشجیع االستقالة االختیاریة، تُقاس مكافآت نھایة الخدمة على أساس عدد الموظفین 

قبولھم للعرض. وتُخصم المكافآت التي تستحق بعد أكثر من اثني عشر شھرا بعد نھایة فترة القوائم المالیة إلى القیمة المتوقع 
الحالیة.

برنامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین

خالل ة منأسََّست الشركة برنامج تملك وحدات سكنیة یمنح الموظفین المؤھَّلین فرصة لشراء وحدات سكنیة تنشئھا الشرك
ل ملكیة الوحدات السكنیة عند إتمام الدفع الكامل. سلسلة من الدفعات على مدى عدد معین من السنوات. وتُحوَّ

وبموجب برنامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین، فإن المبالغ التي یدفعھا الموظف لقاء الوحدة السكنیة تُرد إلى الموظف في 
السكنیة إلى الشركة. وال تنطبق المتطلبات المتعلقة باألدوات المالیة على ھذا الرصید المتراكم، حالة تركھ العمل، وتُرد الوحدة

) تستبعد على وجھ التحدید حقوق والتزامات أصحاب العمل بموجب ٣٩) من معیار المحاسبة الدولي رقم (٢-حیث إن الفقرة (جـ
ك الموظف العمل قبل استحقاقھ للوحدة السكنیة التزام محتمل على خطط مكافآت الموظفین. ویمثل سداد ھذا المبلغ في حالة تر
) قیاس مثل ھذا ١٩). ویتطلب المعیار المحاسبي الدولي رقم (١٩صاحب العمل وینطبق علیھ معیار المحاسبة الدولي رقم (

االلتزام على أساس النتائج المتوقعة.

برنامج القروض السكنیة للموظفین

م الشركة قروضا سكنیة ال تحمل فائدة لموظفیھا المؤھَّلین لمرة واحدة فقط خالل فترة الخدمة ألغراض تتعلق بشراء أو بناء تقّدِ
منزل أو شقة. ویُسدَّد القرض على أقساط شھریة عن طریق خصم بدالت السكن للموظفین.

تخدام طریقة دلة، وتَُقاس بالتكلفة المطفأة باسویُعتَرف ببرنامج القروض السكنیة للموظفین كأصول مالیة غیر متداولة بالقیمة العا
معدل الفائدة الفعلي. ویُعترف بالفرق بین القیمة العادلة والمبلغ الفعلي المدفوع نقًدا للموظف باعتباره "مكافآت موظفین مدفوعة 

غ ادات فوائد مقابل المبالمقدما غیر متداولة" ویُطفأ كمصروف بالتساوي على مدى فترة الخدمة. كما یُطفأ المبلغ ذاتھ كإیر
المستحقة القبض من الموظفین.

السیارات للموظفین التنفیذیین

م المكافآت للموظفین مقابل خدماتھم لفترة محددة  تمنح الشركة الموظفین المؤھَّلین سیارات مملوكة للشركة بقیمة محددة. وتُقدَّ
قیمة أعلى ویساھم الموظف بالفرق في القیمة. وتظل ھذه السیارات من السنوات. كما یتوفر للموظف خیار اختیار سیارة ذات 

من ممتلكات الشركة. وتنظم سیاسة الموارد البشریة للشركة الترتیبات مع الموظف وقد تحدد الشروط التي یمكن بموجبھا نقل 
ھذه السیارة إلى الموظف.
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الحسابات التجاریة الدائنة والحسابات الدائنة األخرى

ةتمثل ھذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للشركة قبل نھایة السنة المالیة، ولم تُسدَّد. والمبالغ غیر مكفول
یوما من تاریخ االعتراف. وتُظَھر الحسابات التجاریة الدائنة والحسابات الدائنة ٦٠إلى ٣٠وتُدفع عادة ما بین بضمانات 

شھرا بعد فترة القوائم المالیة، ویُعترف بھا مبدئیا بالقیمة العادلة، ١٢األخرى كمطلوبات متداولة ما لم یستحق السداد خالل 
ستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.وتُقَاس الحقا بالتكلفة المطفأة با

المخصصات

عام

یُعتَرف بالمخصصات عند وجود التزامات حالیة (نظامیة أو ضمنیة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن 
صورة موثوقة. بیتطلب األمر تدفق الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادیة لسداد االلتزام، وبحیث یمكن تقدیر مبلغ االلتزام 

وعندما تتوقع إدارة الشركة استرداد المخصصات جزئًیا أو كلیًا، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، فإنھ یُعتَرف بالمبالغ 
الُمستَردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملیة االسترداد مؤكدة فعلیًا. ویُعَرض المصروف المتعلق بأي مخصص في 

لیة الُموَجَزة بالصافي بعد حسم أي مبالغ مستردة. وإذا كان تأثیر القیمة الزمنیة للنقود قائمة الدخل والدخل  الشامل اآلخر األوَّ
جوھریا، تُخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضریبة الحالي والذي یعكس، عندما یكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة 

ف بالزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة تمویل.لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، یُعتَر

الزكاة

ل المخصص على  تجنِّب الشركة مخصًصا للزكاة وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربیة السعودیة. ویُحمَّ
ا المبالغ اإلضافیة،  لیة الُموَجَزة. أمَّ ُوِجَدت، التي قد تصبح مستَحقة عند استكمال ربٍطقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ إْن

ما، فتُدَرج في حسابات السنة التي یُستَكمل الربط خاللھا.

األصول المالیة

االعتراف المبدئي والقیاس

ألصول اتُصنف األصول المالیة، عند االعتراف المبدئي، كقروض وحسابات مدینة، حسبما یكون مالئَما. ویُعترف مبدئًیا بكافة
لة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعام ت الالمالیة بالقیمة العادلة زائًدا، في حالة األصول المالیة غیر الُمسجَّ

المتعلقة مباشرة بشراء األصل المالي.

لك المتعارف تنص علیھا األنظمة أو تویُعترف بعملیات شراء أو بیع األصول المالیة التي تتطلب تسلیم األصول خالل فترة زمنیة
علیھا في السوق (المعامالت االعتیادیة) بتاریخ التداول، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ الشركة بشراء أو بیع األصل.

القیاس الالحق

ألغراض القیاس الالحق، تُصنَّف األصول المالیة كـ:

القروض والحسابات المدینة·
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األصول المالیة (تتمة)

القروض والحسابات المدینة (الطویلة األجل)
القروض والحسابات المدینة أصوال مالیة غیر مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید غیر مدرجة في سوق نشطة،  وتُعَّد

األصول المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ناقًصا االنخفاض في وبعد القیاس المبدئي لھا، تَُقاس ھذه
القیمة. وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة من الشراء واألتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزًءا 

دل الفائدة الفعلي ضمن اإلیرادات التمویلیة في قائمة الدخل والدخل الشامل ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. ویُدَرج إطفاء مع
اآلخر األولیة الموجزة.

التوقف عن االعتراف
یتوقف االعتراف باألصول المالیة (أو متي یكون منطبقًا، جزء من األصول المالیة أو جزء من مجموعة من األصول المالیة 

عند:المشابھة) (أي تُحذَف من قائمة  رئیسٍة المركز المالي للشركة) بصورةٍ

انتھاء صالحیة حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو·

لھا التزام لسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل · تحویل الشركة حقوقھا باستالم التدفقات النقدیة من األصل أو تحمُّ
"ترتیبات فوریة"، وإما (أ) تحویل الشركة بصورة جوھریة كافة بدون أي تأخیر جوھري إلى طرف آخر بموجب 

المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل (ب) أو عدم قیام الشركة بتحویل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة 
لت السیطرة على األصل. باألصل، ولكنھا حوَّ

االنخفاض في قیمة األصول المالیة
تاریخ قوائم مالیة تقییما لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على احتمالیة انخفاض قیمة أصل مالي تجري الشركة في كل 

أو مجموعة من األصول. ویُعتبر األصل المالي أو مجموعة من األصول المالیة منخفض / منخفضة القیمة فقط إذا كان ھناك 
أكثر بعد االعتراف المبدئي باألصل وأن لحدث الخسارة أثر دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمة نتیجة لوقوع حدث أو

على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا بصورة موثوقة. وقد 
مة أو من صعوبات مالیة ھایتضمن الدلیل على االنخفاض في القیمة مؤشرات تدل بأن المدینین أو مجموعة من المدینین تعاني

تأخر في السداد أو التعثر في سداد الفوائد أو أصل المبلغ أو احتمال إفالسھم أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى وعندما تشیر البیانات 
و الظروف أالقابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، مثل التغیرات في المتأخرات 

االقتصادیة المرتبطة بحاالت التعثر في السداد.

المطلوبات المالیة

االعتراف المبدئي والقیاس

تُصنَّف المطلوبات المالیة ضمن أي من الفئتین عند االعتراف المبدئي:

مطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة·
بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعليمطلوبات مالیة أخرى تُقاس ·

وتشتمل فئة المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على فئتین فرعیتین:

مخصصة: مطلوبات مالیة مخصصة من قِبل المنشأة كمطلوبات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ·
عتراف المبدئيعند اال

محتفظ بھا بغرض الُمتاَجرة: مطلوبات مالیة مصنفة كمحتفظ بھا ألغراض المتاجرة، مثل االلتزام المتعلق باألوراق ·
المالیة المقترضة في عملیة بیع قصیرة، والتي یجب إعادتھا في المستقبل. وتتضمن ھذه الفئة أیًضا األدوات المالیة 

ة والتي لم تُصنَّف كأدوات تحوط في عالقات التحوط. وتُصنَّف أیضا األدوات المالیة المشتقة المبرمة من قِبل الشرك
المشتقة الضمنیة المستقلة كمحتفظ بھا بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدوات تحوط فعالة.
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المطلوبات المالیة (تتمة)

ف بكافة المطلوبات المالیة مبدئیًا عندما تصبح الشركة طرفًا في األحكام وااللتزامات التعاقدیة بموجب األداة المالیة. ویُعتر
ل المطلوبات بالقیمة العادلة، وفي حال القروض والحسابات الدائنة، تُظھر المتحصالت المستلمة، بالصافي بعد حسم  وتُسجَّ

رتباطا مباشرا.تكالیف المعامالت المرتبطة بھا ا

القیاس الالحق

ل التغیرات في  سیستمر تسجیل المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة، وتُسجَّ
لیة الُموَجَزة. قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

القروض، وبعد االعتراف المبدئي، فإنَّھا تقاس الحقا بالتكلفة الُمطَفأة وفیما یتعلق بالمطلوبات المالیة األخرى، بما في ذلك 
لیة الُموَجَزة عند  باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. ویُعتَرف باألرباح والخسائر في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

ائدة الفعلي.التوقف عن االعتراف بالمطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء معدل الف

وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة من الشراء واألتعاب والتكالیف التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ 
لیة  من طریقة معدل الفائدة الفعلي. ویُدَرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

الُموَجَزة.

التوقف عن االعتراف

یتوقف االعتراف بالمطلوبات المالیة عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. وعند استبدال بآخر 
تعدیال ةبالتزام مالي حالي من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوھریة أو یُجَرى تعدیل شروط االلتزامات الحالی

جوھریًا، یُعتبر ھذا التغییر أو التعدیل على أنھ توقف االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جدید. ویُعتَرف بالفرق في 
لیة الُموَجَزة. القیم الدفتریة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

مقاصة األدوات المالیة

لمطلوبات المالیة، ویُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي الموجزة األولیة عند تُجَرى مقاصة األصول المالیة وا
ا تسویتھا على أساس الصافي لبیع األصول  وجود حق نافذ قانونًا حالي في إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بھا، وھناك نیة إمَّ

وسداد المطلوبات في آن واحد.

ت األجنبیةالمعامالت واألرصدة بالعمال

ل الشركة المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئیًا بعملتھا الوظیفیة حسب األسعار الفوریة للعمالت الوظیفیة ذات الصلة في  تُسّجِ
لة بالعمالت األجنبیة بأسعار  التاریخ الذي تتأھل فیھ المعاملة لالعتراف المبدئي. وتُتْرجم األصول والمطلوبات النقدیة الُمسجَّ

یل الفوري للعمالت الوظیفیة بتاریخ القوائم المالیة.التحو

ویُعتَرف بالفروقات الناتجة عن سداد أو تحویل البنود النقدیة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولیة الموجزة.
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قیاس القیم العادلة

القیمة العادلة السعر المقبوض نظیر بیع أصل ما أو مدفوع لتحویل مطلوب ما في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق تمثل 
د قیاس القیمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوب إما: بتاریخ القیاس. ویُحدَّ

في السوق الرئیسة لألصول أو المطلوبات·
أو في ظل عدم وجود السوق الرئیسة، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات.·

ویجب أن تكون السوق الرئیسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة.

وتُقَاس القیمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركین في السوق سیستفیدون عند تسعیر األصول 
المطلوبات وعلى فرضیة أن المشاركین في السوق یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.أو 

ویأخذ قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي في االعتبار قدرة المشاركین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة باستخدام األصل 
خر في السوق یستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طریق بیعھ إلى مشارك آ

ممكنة.

وتستخدم الشركة طرق التقییم الفنیة المالئمة للظروف وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت 
القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.

ِلیَّة الُموَجَزة، ضمن ال سلسل توتُصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي تُقَاس قیمتھا العادلة أو یُفَصح عنھا في القوائم المالیة األوَّ
ة لقیاس القیمة العادلة ككل: الھرمي للقیمة العادلة، الُمبیَّن أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى والھامَّ

سعار الُمدَرجة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلةالمستوى األول: األ·
المستوى الثاني: طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة ·

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
ھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.المستوى الثالث: طرق تقییم تعتبر مدخالت المستوى األدنى وال·

د الشركة فیما إذا ِلیَّة الُموَجَزة على نحو متكرر، تحّدِ وفیما یتعلق باألصول والمطلوبات الُمعتَرف بھا في القوائم المالیة األوَّ
القیمة ت الحد األدنى الھامة لقیاسأجریت التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي بإعادة تقییم التصنیف (على أساس مدخال

العادلة ككل) في نھایة كل فترة قوائم مالیة.

ویُجَرى دوریا تقییم السیاسات واإلجراءات لكل من قیاس القیمة العادلة بشكل متكرر.

طر ولغرض اإلفصاحات عن القیمة العادلة، حدَّدت الشركة فئات األصول والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخا
األصول أو المطلوبات ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو مبین أعاله.

القیمة العادلة للقروض المساندة من المساھم

على طرق تقییم فنیة بما في ذلك طریقة التدفقات النقدیة المخصومة. وتُستمد  د القیمة العادلة للقرض المساند من المساھم بناًء تُحدَّ
ذلك یتطلب درجة من  مدخالت ھذه النماذج من سوق قابلة للمالحظة، حیثما كان ذلك ممكنا، ولكن في حال عدم مالئمتھا، فإنَّ

ن التقدیرات اعتبارات مدخالت مثل سعر الخصم ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان وتقلبات التقدیر لتحدید الق یم العادلة. وتتضمَّ
األسعار.
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االعتراف باإلیرادات

منافع اقتصادیة إلى الشركة بحیث یمكن قیاس اإلیرادات بصورة یُعتَرف باإلیرادات إلى الحد الذي یكون من المحتمل عنده تدفق 
موثوقة بصرف النظر عن موعد دفعھا. وتُقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستَحق القبض، مع مراعاة شروط 

م إیرادات بالصافي بعد خصالدفع المنصوص علیھا تعاقدیا باستثناء أي ضرائب أو رسوم. وتظھر المبالغ الُمفَصح عنھا ك
المرتجعات.

كما أنھ یجب استیفاء معاییر االعتراف المحددة الواردة أدناه قبل االعتراف باإلیرادات.

بیع البضائع

یُعتَرف باإلیرادات من بیع البضائع عند انتقال المخاطر والمنافع الجوھریة المرتبطة بملكیة البضائع إلى المشتري وذلك عادة 
لیم البضائع. وتمثِّل اإلیرادات قیمة فواتیر البضاعة الموّردة من الشركة خالل الفترة، بالصافي بعد حسم أي خصومات عند تس

تجاریة وخصومات كمیة.

ُتقیِّم وعندما  ل كافة مبیعاتھا وتكالیف مبیعاتھا للبضائع المبیعة.سجَّالشركة نفسھا بأنھا األصیل، ت

المصاریف

تكلفة المبیعات

یُعتَرف بكافة المصاریف على أساس االستحقاق. ویُعترف بالتكالیف التشغیلیة على أساس التكلفة التاریخیة. وتُصنَّف تكالیف 
اإلنتاج ومصاریف التصنیع المباشرة كتكلفة مبیعات. ویتضمن ذلك المواد الخام والعمالة المباشرة والتكالیف غیر المباشرة 

ل التكالیف األخرى مثل تكالیف البیع كمصاریف بیع وتوزیع، فیما تظھر كافة التكالیف األخرى األخرى المتعلقة بھا. وتُسجَّ
المتبقیة كمصاریف عمومیة وإداریة.

مصاریف البیع والتوزیع

ن ھذه المصاریف أي تكالیف متكبَّدة إلجراء أو تسھیل كافة نشاطات البیع بالشركة. وتتضمن ھذه التكالیف إجماال  صاریف متتضمَّ
التسویق والتوزیع والخدمات اللوجستیة باإلضافة إلى العموالت. كما تتضمن مخصصات بعض المصاریف غیر المباشرة 

العمومیة.

المصاریف العمومیة واإلداریة

ریف ایتعلق ھذا البند بالمصاریف التشغیلیة التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضاعة أو خدمات. كما تشتمل على توزیع المص
غیر المباشرة العمومیة التي ال تتعلق على وجھ التحدید بتكلفة المبیعات أو مصاریف البیع والتوزیع.

ع تلك المصاریف ما بین تكلفة مبیعات ومصاریف بیع وتوزیع ومصایف عمومیة وإداریة، عند اللزوم، على أساس ثابت  وتُوزَّ
ُدھا الشركة مسبقا حسبما ترا ه مناسبًا.وفقًا لمعدالت تحّدِ

اإلیرادات التمویلیة

ل إیرادات الفوائد  بالنسبة لكافة األدوات المالیة التي یُجَرى قیاسھا بالتكلفة المطفأة واألصول المالیة التي تحمل فائدة، تُسجَّ
النقدیة المستقبلیة اتباستخدام معدل الفائدة الفعلي. ویمثل معدل الفائدة الفعلي المعدل الذي یخصم بالضبط المدفوعات أو المقبوض

التقدیریة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة أو لفترة أقصر، حیثما كان ذلك مالئما، إلى صافي القیمة الدفتریة لألصول أو 
لیة الُمو َزة. َجالمطلوبات المالیة. وتدرج إیرادات الفوائد ضمن اإلیرادات التمویلیة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

ویُعتَرف باألرباح من الودائع ألجل على أساس االستحقاق.
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ة (تتمة)٠٥ ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّ

ربحیة السھم

تُحتسب ربحیة السھم األساس بقسمة:

العادیة.صافي الدخل المتعلق بمساھمي الشركة، باستثناء أي تكالیف خدمة حقوق الملكیة عدا األسھم ·
على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة المالیة، والمعدلة ببنود األسھم العادیة المجانیة المصدرة ·

خالل السنة وباستثناء أسھم الخزینة.

تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى٠٦

ا للمعاییر المحاسبیة المتعاَرف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة عن كافة الفترات أعدَّت الشركة قوائمھا المالیة ونشرتھا وفقً
نة السنة المنتھیة في  ِلیَّة الُموَجَزة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي ٢٠١٦دیسمبر ٣١لغایة ومتضمَّ ھذه القوائم المالیة األوَّ م. وتُعَدُّ

) "تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة" ١لدولي للتقریر المالي رقم () "التقریر المالي األولي" والمعیار ا٣٤رقم (
المعتَمدین بالمملكة العربیة السعودیة.

علیھ فقد أعدت الشركة القوائم المالیة التي تتفق مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة بالمملكة العربیة السعودیة  وبناًء
من تاریخ المعمول بھا على عن التأثیر على القوائم المالیة ٢٠١٧ینایر ١الفترات ابتداًء م مع بیانات فترة المقارنة. وقد أُفِصَح

م ٢٠١٦ینایر ١م وقائمة المركز المالي االفتتاحیة كما في ٢٠١٦دیسمبر ٣١الُمفَصح عنھا سابقًا للشركة عن السنة المنتھیة في 
ِلیَّ م.٢٠١٧مارس ٣١ة الُموَجَزة للشركة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في في القوائم المالیة األوَّ

وتُفسَّر المالحظات التالیة التسویات الرئیسة التي أجرتھا الشركة عند تعدیل قوائمھا المالیة وفقا للھیئة السعودیة للمحاسبین 
القانونیین إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي.
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٢٧

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى (تتمة)٠٦

ح الجدول التالي تسویات قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى ٦-١ لمعاییر ایوّضِ
م:٢٠١٦دیسمبر ٣١الدولیة للتقریر المالي كما في 

م:٢٠١٦سبتمبر ٣١تسویات قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة كما في 

احتیاطي نظاميرأس المالمالحظة
عناصر أخرى من 

اإلجماليخسائر متراكمةحقوق الملكیة

الرصید وفقًا للمبادئ 
علیھا المحاسبیة المتعاَرف 

الصادرة عن الھیئة السعودیة 
١٢٫٩٤٠٫٦٤١)٢٫١٠٨٫٧٦٧(-١٥٫٠٠٠٫٠٠٠٤٩٫٤٠٨للمحاسبین القانونیین

تعدیالت تطبیق المعاییر 
الدولیة للتقریر المالي

)١٧٫٠٤٩()١٧٫٠٤٩(---حـمكافآت موظفین-

تقییمات اكتواریة لمكافآت -
)١٩١٫١٨٩()١٩١٫١٨٩(---حـالموظفین

قصافي القیمة القابلة للتحق-
)١٠٫٩١٠()١٠٫٩١٠(---للمخزون

فروق القیمة العادلة لتقییم -
القروض المساندة من 

٢٧٢٫١٣٧)٣٤٨٫٧٣٧(٦٢٠٫٨٧٤--طـمساھم
فروق القیمة العادلة لتقییم -

سُلف مقدَّمة إلى شركة 
٥٢٫٨٦٠٥٢٫٨٦٠---بزمیلة

فصل ممتلكات ومصانع-
ومعدات إلى مكوناتھا 

٣٠١٫٧٦٧٣٠١٫٧٦٧---١٣و أ الرئیسة
تسویات مكافآت موظفین -

تابعین للخدمات المشتركة 
)٣٩٫٩٣٧()٣٩٫٩٣٧(---دوجھات زمیلة أخرى

)٥٦٫٩٧٥()٥٦٫٩٧٥(---تسویات أخرى، بالصافي-
إجمالي التعدیل على حقوق 

٣١٠٫٧٠٤)٣١٠٫١٧٠(٦٢٠٫٨٧٤--الملكیة

الرصید وفقًا للمعاییر الدولیة 
للتقریر المالي المعتَمدة 

١٣٫٢٥١٫٣٤٥)٢٫٤١٨٫٩٣٧(١٥٫٠٠٠٫٠٠٠٤٩٫٤٠٨٦٢٠٫٨٧٤بالمملكة العربیة السعودیة
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٢٨

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى (تتمة)٠٦

ح الجدول التالي التسویات من صافي الدخل وفقًا لمعاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى إجمالي الدخل الشامل ٦-٢ یوّضِ
م:٢٠١٦دیسمبر ٣١في والسنة المنتھیةالثالثة أشھر ةوفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي لفتر

مالحظة

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٣١المنتھیة في للسنة
٢٠١٦دیسمبر 

لایر سعودي باأللوفلایر سعودي باأللوف

١٠٣٫٦٥٤١٣٤٫٧٢٦صافي الدخل وفقا لمعاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
تسویات المعاییر الدولیة للتقریر المالي متعلقة بـ:

٩٠٢)١٫٨١٨(حـمكافآت موظفین
)٢١٫٤٨٨()٣٫٠٣١(حـمكافآت نھایة الخدمة للموظفین

٩٫٤٨٧)١١٫٣١٧(للمخزونصافي القیمة القابلة للتحقق

فروق القیمة العادلة لتقییم القروض (قروض مساھم مساندة 
)٥١٫١٦٢()١٢٫٨٤٧(طـوُسلف شركة زمیلة)

١٣١١٫٧٨١٥٥٫٨٠٧الرئیسةفصل ممتلكات ومصانع ومعدات إلى مكوناتھا 

تابعین للخدمات المشتركة وجھات تسویات مكافآت موظفین 
)١٢٫٧٩٨()٨٫٤٥١(دزمیلة أخرى

١٣٫٦٠٤٣٦٫٥٨٣تسویات أخرى، بالصافي

٩١٫٥٧٥١٥٢٫٠٥٧صافي الدخل وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي
خراآلالشامل الدخل 

لى دخل في اآلخر غیر المقرر إعادة تصنیفھ إالدخل الشامل
:الفترات الالحقة

٦٩٫٦٧٩١٢٫٤٩٧حـإعادة قیاس من خطط مزایا محددةدخل

١٦١٫٢٥٤١٦٤٫٥٥٤إجمالي الدخل الشامل وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي
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٢٩

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

المالي للمرة األولى (تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر٠٦

الممتلكات والمصانع والمعداتأ) 

وفقا لمعاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، رسملت الشركة تكلفة مخزون قطع الغیار الرأسمالیة والتي )١
ل ھذه التكلفة َرسمكانت تستخدم ألكثر من سنة محاسبیة واحدة. ومع ذلك، ووفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، تُ

فقد أجري تقدیر االستھالك لھذه التكلفة بأثر رجعي واعتُرف بھ  ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات، ومن ثمَّ
من خالل الخسائر المتراكمة.

الترتیب الذي یتضمن معاملة أو سلسلة من المعامالت ذات العالقة، )٢ وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، فإنَّ
لتي ال تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار ولكنھا تنقل الحق في استخدام أصل مقابل سداد دفعة أو مجموعة من وا

الدفعات، مؤھل لالعتراف بھ كعقد إیجار تمویلي. وبعض اتفاقیات اإلیجار بالشركة التي تبرمھا الشركة مؤھلة 
للتقریر المالي. وقد نتج عن ذلك زیادة في التزامات لالعتراف بھا كعقود إیجار تمویلي بموجب المعاییر الدولیة 

عقود اإلیجار التمویلي وزیادة في الممتلكات والمصانع والمعدات ذات العالقة وزیادة في الخسائر المتراكمة.

وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، یتعین فصل الممتلكات والمصانع والمعدات عن مكوناتھا الرئیسة وتحدید )٣
مارھا اإلنتاجیة بصورة مستقلة. وعلیھ، فقد أجرت الشركة تقییما، نشأ عنھ استھالك متراكم معدل وخسائر أع

متراكمة معدلة في تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي بما یعكس التغیر في التصنیف واألعمار 
اإلنتاجیة.

االستثمار في شركة زمیلةب)

الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، ال تُقیِّم الشركة القروض والسُلف المقدَّمة إلى شركة زمیلة باستخدام بموجب معاییر 
القیمة السوقیة العادلة لتلك القروض والسُلف التي تحمل سعر فائدة خارج السوق. ویتیح تصنیف حقوق الملكیة من قِبل 

). ویُظَھر ذلك كجزٍء٣٩ة كأصل بمقتضى معیار المحاسبة الدولي رقم (المقترض للمقرض االعتراف بفروق القیمة العادل
من االستثمار في شركة زمیلة. فضال عن ذلك، یمثل المبلغ اإلضافي المقتَرض (أو "فروق القیمة العادلة") الفرق بین مبلغ 

القرض وقیمتھ العادلة.

المخزون)جـ

لى التسویات التي لھا تأثیر على المخزون.) لالطالع ع٦-أ-١یُرَجى الرجوع إلى المالحظة (

الدائنون)د

أعاد مساھم تحمیل الشركة التسویات المتعلقة بتكالیف الموظفین باستخدام االفتراضات االكتواریة وفقًا لمقتضى المعاییر 
الدولیة للتقریر المالي.

المبالغ المدفوعة مقدًما واألصول األخرى)ھـ

ل من مخصص األثاث الذي یُطفأ على مدى خمس سنوات من األصول غیر المتداولة.جرى فصل الجزء المتداو

النقد وما في حكمھ)و

تتعلق التسویة ببرنامج التوفیر (االدخار) والتي بموجبھا تُسجل المساھمات كمساھمات موظفین مستحقة الدفع. ویُحتفظ 
بنكي مستقل غیر مستخدم في عملیات الشركة.بالنقدیة المساھم بھا فیما یتعلق بھذه المطلوبات في حساب

االلتزامات بموجب عقد إیجار تمویلي) ز

) لالطالع على التسویات التي لھا تأثیر على الممتلكات والمصانع والمعدات.٦-أ-٢یُرَجى الرجوع إلى المالحظة (



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

ِلیَّة الُموَجَزة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

٣٠

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

األولى (تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة ٠٦

مكافآت الموظفین والمبالغ الُمستَحقة الدفع والمطلوبات األخرى)حـ

وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، یتعیَّن احتساب مكافآت نھایة الخدمة والمنافع الطبیة لما بعد التوظیف )١(
علوتعویضات الخدمة باستخدام افتراضات اكتواریة. وفي السابق، كانت الشرك ى ة تحتسب ھذه االلتزامات بناًء

المخصص الحالي. وقد نتج عن ھذا التغیر زیادة في أرصدة مطلوبات مكافآت نھایة الخدمة والمنافع الطبیة لما 
بعد التوظیف وتعویضات الخدمة بتاریخ التحول وكما بتاریخ الفترة الحالیة وزیادة في الخسائر المتراكمة ونقص 

.في دخل الفترة الحالیة

وفقًا المعاییر الدولیة للتقریر المالي، تتمثل أیام الغیاب المدفوعة المتراكمة تلك التي یُجَرى ترحیلھا ویمكن ) ٢(
استخدامھا في فترات مستقبلیة إذا لم یُستخَدم استحقاق الفترة الحالیة بالكامل. ویتعیَّن االعتراف بااللتزام الناشئ 

المعاییر الدولیة للتقریر المالي بغض النظر عما إذا كانت أیام الغیاب مستحقة أو عن الغیابات المتراكمة بموجب 
غیر مستحقة. وقد نتج عن ھذا التغیر زیادة في مستحقات رواتب اإلجازات وزیادة في الخسائر المتراكمة ونقص 

في دخل الفترة الحالیة.

القروض من مساِھم التي تحمل فائدة)ط

م المساندة مبدئیًا حسب القیمة الفعلیة من متحصالت القروض. غیر أنَّھ وفقًا لمعیار المحاسبة اعتُرف بقروض المساھ
، كان ینبغي أن یُعترف بھذه القروض مبدئًیا بالقیمة العادلة؛ ثم تَُقاس الحقًا بالتكالیف المطفَأة باستخدام معدل ٣٩الدولي 

القروض المساندة من مساھم. ففروق القیمة العادلة، في جوھرھا، الفائدة الفعلي؛ وعلیھ فقد أجرت الشركة تعدیال على 
تمثل رأس مالي إضافي یقدمھ المساھمون في صورة القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المعفاة المستقبلیة (دفعات الفائدة). 

وتُصنَّف فروق القیمة العادلة كفائض مساَھم بھ ضمن العناصر األخرى من حقوق الملكیة.



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

ِلیَّة الُموَجَزة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

٣١

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠٧

م الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي أُجریَت مع جھات ذات عالقة خالل  دیسمبر ٣١م و ٢٠١٧دیسمبر ٣١وأرصدة الجھات ذات العالقة كما في م٢٠١٦م و ٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في السنةیقّدِ
م:٢٠١٦

مبلغ المعامالت
الرصید الختاميالمنتھیة فيالسنة

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٦٣١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١طبیعة المعاملةالعالقةالجھة ذات العالقة
لایر سعودي

باأللوف
سعوديلایر

باأللوف
لایر سعودي

باأللوف
لایر سعودي

باأللوف
ُسلف ُمقدَّمة إلى شركة زمیلة.أ

٦٢٫١٣٥١٠١٫٢٣١--ُمقدَّمةلفُسجھة منتسبةشركة البیوتانول السعودیة
٥٤٫٨٠١-الجزء المتداول

٦٢٫١٣٥١٥٦٫٠٣٢الجزء غیر المتداول

مدینة ُمستَحقة من جھات ذات عالقةحسابات تجاریة .ب
٩٫٩٨٣٫٦٣٢٨٫٥٣٥٫٩٨١٢٫٥٥٠٫٨٧٥٢٫٥٣٥٫٠٣٢مبیعات إلى جھات ذات عالقةمساھمالشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك")

من ُمستَحقةجـ. ُدفعات ُمقدَّمة وحسابات مدینة أخرى 
جھات ذات عالقة

٢٧١٫٠٦٣٣٢٤٫٩٥٣--ُدفعات ُمقدَّمةمساھمالسعودیة للصناعات األساسیة ("سابك")الشركة 
األساسیة جھات منتسبة للشركة السعودیة للصناعات 

٦٫٩٧١٧٩٫٤٣٣--ُدفعات ُمقدَّمةجھة منتسبة("سابك")
٢٧٨٫٠٣٤٤٠٤٫٣٨٦



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

ِلیَّة الُموَجَزة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

٣٢

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

العالقة وأرصدتھا (تتمة)المعامالت مع الجھات ذات٠٧

السنة المنتھیة 
الرصید الختاميمبلغ المعاملة

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٦٣١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١طبیعة المعاملةالعالقةالجھة ذات العالقة
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي

باأللوف
لایر سعودي

باأللوف
لایر سعودي

باأللوف

قروض مساندة من المساھمین.د
٢٫٦٧٥٫٨٣٧٢٫٦٠٢٫٨٦٣--قروضمساھمالشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك")

مدرجة (ھـ. مبالغ ُمستَحقة إلى جھات ذات عالقة
ضمن الحسابات التجاریة الدائنة والمبالغ المستحقة 

المالي)الدفع في قائمة المركز
٩٥٣٫٣٢١٦٧٢٫٧٣١٢٤٦٫٣٧٦٤٤٩٫٠٠٨مشتریات وخدمات أخرى من جھات ذات عالقةمساِھمالشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك")

٩٢٫٠٤٩١٠٦٫٣٦٨)SSOتكالیف وحدة خدمات مشتركة (
١٩٩٫٦٤٨١٧١٫٩٦٠تكالیف بحث وتقنیة

٢٣٫٨٧٠٢٠٫٩٢٨خالل المساھمشراء بوالص تأمین من 
٣٤٧٫١١٩٢٦٨٫٣٤٥مصاریف تكلفة تمویل

لة على شركة زمیلةجھة منتسبةأخرى ١٦٥٫٧٦٦١٤١٫٥١٢تكالیف ُمحمَّ
٧٣٫٥٠٣٢٣٦٫٦٣١٢٤٢٫٥٤٥٥٫٢٦١شراء مخزون وبضائع رأسمالیة وخدمات

٤٨٨٫٩٢١٤٥٤٫٢٦٩



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

ِلیَّة الُموَجَزة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

٣٣

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة)٠٧

الشروط واألحكام المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة
اس أستُجَرى المبیعات والمشتریات إلى ومن الجھات ذات العالقة وفقا لشروط تعادل تلك السائدة في المعامالت على 

م غیر مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقًدا. ٢٠١٧دیسمبر٣١تجاري. واألرصدة القائمة في الفترة المنتھیة في 
ھیة المنتسنةولیست ھناك ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي حسابات مدینة أو دائنة مع جھات ذات عالقة. وفیما یتعلق بال

ل الشر٢٠١٧دیسمبر٣١في  كة أي انخفاض في قیمة الحسابات المدینة المتعلقة بالمبالغ الُمستَحقة من جھات م، لم تُسّجِ
ذات عالقة. ویُجَرى ھذا التقییم في كل سنة مالیة عن طریق فحص المركز المالي للجھة ذات العالقة والسوق التي تعمل 

فیھا الجھة ذات العالقة.

قة فیما یلي:وقد تمثلت المعامالت الھامَّة مع الجھات ذات العال

لدى الشركة اتفاقیة خدمات مع شركة الشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك") (وحدة الخدمات المشتركة )١(
-SSO لتقدیم خدمات محاسبة وتخزین وموارد بشریة وتقنیة معلومات (برنامج نظام حلول تخطیط الموارد (

)) ونقل واتخاذ الترتیبات الالزمة SAPالبیانات () وبرنامج نظم وتطبیقات ومنتجات تجھیزERPالمؤسسیة (
لتسلیم المواد المتعلقة بقطع الغیار الخاصة بالشركة وخدمات ھندسة ومشتریات والخدمات المتعلقة بھا والخدمات 
العامة األخرى للشركة. ولدى الشركة أیًضا اتفاقیة خدمات لوجستیة مع الشركة السعودیة للصناعات األساسیة 

).("سابك"

تمثل الدفعات المقدمة إلى سابك المبلغ الذي دفعتھ الشركة وفقًا التفاقیة الخدمات المشتركة لتمویل مشتریات مواد )٢(
الشركة وخدماتھا.

قدَّمت الشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) إلى الشركة سُلفة طویلة األجل تحمل عمولة، وھذه السُلفة )٣(
ل علیھا من بنوك تجاریة.الُمقدَّمة مساندة لبعض  القروض ألجل الُمتحصَّ

من إجمالي المبیعات، %٢تبلغ مساھمة الشركة السنویة الُمقدَّمة لشركة سابك ألغراض البحث والتقنیة نسبة )٤(
على المصاریف العمومیة واإلداریة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. ُل وتَُحمَّ

لت سابك تكالیف تمویل ور)٥( سوم ضمان ورسوم التزامات على الشركة فیما یتعلق بالقروض المساندة.كما حمَّ

تُباع معظم منتجات الشركة إلى شركة سابك ("المسّوِق") بُِموِجب اتفاقیات تسویق وشراء إنتاج. وعند تسلیم )٦(
المبیعات حسب صافي السعر المبدئي الذي یُعدَّل الحقًا، على أساس شھري، إلى أس ُل بیع عار الالمنتج، تُسجَّ

الفعلیة التي حصلت علیھا سابك من عمالءھا، بعد حسم تكالیف الشحن والتوزیع والبیع وأتعاب التسویق بغرض 
تغطیة كافة مصاریف التسویق األخرى.

تُعتَمد أسعار المعامالت أعاله وشروط الدفع المتعلقة بھا من قِبل إدارة الشركة.

رأس المال٠٨

ح بھ والُمصَدر والمدفوع یبلغ رأس المال الُمص ٣١ملیون سھم (١٫٥٠٠ملیون لایر سعودي، مقسَّم إلى ١٥٫٠٠٠رَّ
لایر سعودي للسھم الواحد.١٠ملیون سھم) بقیمة ١٫٥٠٠: ٢٠١٦دیسمبر 
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ِلیَّة الُموَجَزة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

٣٤

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

العناصر األخرى من حقوق الملكیة٠٩

لایر سعودي فائض مساھمة لفروق القیمة العادلة المتعلقة ملیون٦٢٠تمثل العناصر األخرى من حقوق الملكیة بقیمة 
بالقروض المساندة من مساھم.

مكافآت الموظفین٠١٠
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

لایر سعودي باأللوفلایر سعودي باأللوف

٤٩٨٫٥٩٧٤٣٨٫٣٤١التزامات المكافآت المحددة
٦٥٫٧٧٥٤١٫٥٠٢أخرى

٥٦٤٫٣٧٢٤٧٩٫٨٤٣

م:٢٠١٧دیسمبر ٣١یمثل الجدول التالي الحركة في التزام المكافآت المحددة كما في 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي باأللوفلایر سعودي باأللوف

٤٣٨٫٣٤١٣٩١٫٧٣٢سنةالتزام مكافآت محددة في بدایة ال
٥٦٫١٥٣٦١٫٠٨٠تكلفة خدمات حالیة

١٧٫٧٢٣١٥٫٨٦٨تكلفة فوائد
)١٧٫٨٤٢()٢٥٫٠٩٣(سنةخالل الاتمدفوع

)١٢٫٤٩٧(١١٫٤٧٣إعادة قیاس من خطط مزایا محددة)أرباح/ (خسائر
٤٩٨٫٥٩٧٤٣٨٫٣٤١سنةالتزام مكافآت محددة في نھایة ال
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مخصص الزكاة٠١١

وفیما یلي الحركة في مخصص الزكاة للشركة:

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي باأللوفلایر سعودي باأللوف

٩٨٫٧٥٦٨٤٫١٣٠في بدایة السنة
١٢٤٫١٢٨٩٦٫٧١٦ُمجنَّب خالل السنة
)٨٢٫٠٩٠()٩٧٫٢٤٣(مدفوع خالل السنة

١٢٥٫٦٤١٩٨٫٧٥٦نھایة السنةفي 

مت الشركة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة حتى السنة المنتھیة في  مع ٢٠١٦دیسمبر ٣١قدَّ م. واتُِفَق
م. وأصدرت الھیئة الربوط عن األعوام من ٢٠١١الھیئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكویة للشركة حتى عام 

ملیون لایر سعودي، فیما قدَّمت الشركة اعتراًضا على تلك ١٤٤م مع مطالبة بالتزام إضافي قدره ٢٠١٥حتى م٢٠١٢
م.٢٠١٦ولم تُصِدر الھیئة بعد الربط عن عام وتعتقد الشركة أن النتیجة النھائیة ستأتي في صالحھا. الربوط

ربحیة السھم٠١٢

صافي دخل الفترة العائد لحاملي األسھم العادیة في الشركة على المتوسط تُحتَسب مبالغ ربحیة السھم األساس بقسمة 
ح لعدد األسھم العادیة خالل الفترة. المرجَّ

األساس والمخفض:السھم ربحیةویظھر الجدول التالي بیانات الدخل واألسھم المستخدمة في حسابات 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

٦٦٨٫١٧٤١٥٢٫٠٥٧بالمساھمین (بآالف الریاالت السعودیة)صافي الدخل المتعلق
١٫٥٠٠٫٠٠٠١٫٥٠٠٫٠٠٠عدد األسھم القائمة (باأللوف)

٠٫٤٥٠٫١٠ربحیة السھم للسنة

لم یكن ھناك أي بند مخفض یؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة.

تغییر مكونات الممتلكات والمصانع والمعدات٠١٣

وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، ینبغي فصل الممتلكات والمصانع والمعدات عن مكوناتھا الرئیسة وتحدید أعمار 
متبًعا في المملكة العربیة  اإلنتاجیة للمكونات بصورة مستقلة. ولم یكن مفھوم فصل األصول عن المكونات الرئیسة إجراًء

لشركة أن تمیز تمییزا واضحا التعدیالت المتعلقة بالتغیر في األعمار اإلنتاجیة عن السعودیة. ولم یكن من الممكن عملیًا ل
ل إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، فقد  من التحوُّ تلك المتعلقة بتطبیق فصل األصول عن المكونات الرئیسة. وكجزٍء

عمار اإلنتاجیة، ما نشأ عنھ زیادة في الممتلكات طبَّقت الشركة مفھوم مكونات األصول وأجرت المحاسبة عن تأثیره على األ
ل إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي بقیمة  ملیون ٣٠٢والمصانع والمعدات، ونقص في الخسارة المتراكمة بتاریخ التحوُّ

ل صافي التأثیر كجزء من تسویات التحول. لایر سعودي. وقد سُّجِ
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العادلةقیاس القیم٠١٤

تقیس الشركة األدوات المالیة بتاریخ كل قائمة مركز مالي. واإلفصاحات المتعلقة بالقیمة العادلة لألدوات المالیة التي تَُقاس 
بالقیمة العادلة أو عند اإلفصاح عن القیمة العادلة مدرجة في ھذا اإلیضاح.

فوع لتحویل مطلوب ما في معاملة نظامیة بین المشاركین في تمثل القیمة العادلة السعر المقبوض نظیر بیع أصل ما أو مد
د قیاس القیمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوب إما: السوق بتاریخ القیاس. ویُحدَّ

في السوق الرئیسة لألصول أو المطلوبات.·
منفعة لألصول والمطلوبات.أو في ظل عدم وجود السوق الرئیسة، في أكثر األسواق ·

ویجب أن تكون السوق الرئیسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة. وتُقَاس القیمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام 
افتراضات على أن المشاركین في السوق سیستفیدون عند تسعیر األصول أو المطلوبات وعلى فرضیة أن المشاركین في 

حقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. ویأخذ قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي في االعتبار قدرة المشاركین السوق یسعون لت
في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طریق بیعھ إلى مشارك 

كنة.آخر في السوق یستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة مم

وتُصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي تُقَاس قیمتھا العادلة أو یُفَصح عنھا في القوائم المالیة، ضمن التسلسل الھرمي 
ة لقیاس القیمة العادلة ككل: للقیمة العادلة. وفیما یلي بیان بذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى والھامَّ

(بدون تعدیل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلةاألسعار الُمدَرجةالمستوى األول:

طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة بصورة المستوى الثاني:
مباشرة أو غیر مباشرة

قیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.طرق تقییم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس الالمستوى الثالث:

تقیِّم اإلدارة بأن النقدیة والودائع القصیرة األجل والحسابات التجاریة المدینة والحسابات التجاریة الدائنة والمطلوبات 
وات.دالمتداولة األخرى تقارب قیمھا الدفتریة وذلك یعود إلى حد كبیر إلى تواریخ االستحقاق القصیرة األجل لھذه األ

استُخدمت الطرق واالفتراضات التالیة لتقدیر القیم العادلة:

على تقیِّم · الشركة الحسابات المدینة / القروض الطویلة األجل ذات األسعار الثابتة وذات األسعار المتغیرة بناًء
حدة وخصائص معطیات مثل أسعار الفائدة وعوامل مخاطر الدول المحددة والجدارة االئتمانیة لكل عمیل على 

على ھذا التقییم، تُؤخذ في االعتبار مخصصات الخسائر المتوقعة لتلك الحسابات  مخاطر المشروع الممول. وبناًء
القیم الدفتریة لھذه الحسابات المدینة، بالصافي بعد حسم ٢٠١٧دیسمبر ٣١المدینة. وكما في  م، فإنَّ

دلة المحتسبة.المخصصات، لم تختلف اختالفًا جوھرًیا عن قیمھا العا

د القیم العادلة لقروض الشركة التي تحمل فائدة وفًقا لطریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام سعر · تُحدَّ
الخصم الذي یعكس سعر االقتراض للجھة الُمصِدرة كما في نھایة فترة القوائم المالیة. وقد قُیِّمت مخاطر عدم 

م، بأنھا غیر ھامة.٢٠١٧دیسمبر ٣١األداء الخاصة بالشركة، كما في 
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االلتزامات المحتملة وااللتزامات الرأسمالیة٠١٥

بشأن ضمانات بنكیة صادرة بالنیابة عن الشركة في سیاق األعمال العادي بقیمة  الشركة ملتزمة التزاًما محتمًال ٧٫٦إنَّ
.ملیون لایر سعودي)٨: ٢٠١٦(ملیون لایر سعودي

ملیون لایر سعودي ٧٤١وقد بلغت المصاریف الرأسمالیة التي أبرمت الشركة عقوًدا بشأنھا ولم تتكبَّدھا حتى نھایة الفترة 
.ملیون لایر سعودي)٦٥٠: ٢٠١٦(تقریًبا

المعلومات القطاعیة٠١٦

ا تقدیم  منتجات أو خدمات (قطاع األعمال)، أو تقدیم یمثل القطاع وحدة قابلة للتمییز في الشركة حیث تزاول ھذه الوحدة إمَّ
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 الش من مبیعات الشركة لعمیل واحد، فضًال كبیٌر ثل ركة تتعلق بقطاع تشغیلي واحد یتمویُباع جزٌء
في قطاع البتروكیماویات؛ وعلیھ لم یُْعَرض التحلیل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغیلي.

األحداث الالحقة٠١٧

م قد یكون لھا تأثیر ٢٠١٧دیسمبر ٣١من وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة منذ الفترة المنتھیة في 
لى المركز المالي للشركة الظاھر في ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.ھام ع


