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 01معلومات حول الشركة
وجب السجل التجاري رقم
إن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية ُمسجَّلة بِ ُم ِ
 2055008450الصادر من مدينة الجبيل بتاريخ  26جمادى األولى 1428هـ (الموافق  12يونيو 2007م) .إن عنوان الشركة ال ُمسجَّل هو ص.
ب  10302بمدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية .إن نسبة  %35من أسهم الشركة مملوكة للشركة السعودية للصناعات األساسية
("سابك") ،وباقي األسهم مملوكة للعامة.
وتُزا ِو ُل الشركة إنتاج بولي بروبلين وبروبلين واسيتون وبولي ايثلين وأثيوكسيالت وأيثلين وأيثلين جاليكول وبسفينول وايثانول امين وكحوالت
دسمة صناعية وبولي كربونيت ومنتجات بتروكيماوية أخرى بموجب ترخيص صناعي وطني رقم ( )218في  7صفر 1441هـ (الموافق 7
أكتوبر 2019م) وينتهي في  7صفر 1444هـ (الموافق  4سبتمبر 2022م) الصادر من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
األوليَّة ال ُمو َجزَ ة بتاريخ  28جمادى األولى 1441هــ (الموافق  23يناير 2020م).
اعتمدت هذه القوائم المالية َّ
 02أساس اإلعداد وأساس القياس
 2.1بيان االلتزام
األوليَّة ال ُمو َجزَ ة عن فترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر  2019وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ()34
أُعدَّت هذه القوائم المالية َّ
"التقارير المالية األوليَّة" المعت َمد بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعت َمدة من قِبَل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
األوليَّة ال ُمو َجزَ ة جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المـالية السنوية التي تُعَ ُّد وفقًا للمعايير الدولية للتقرير
ال تَت َ َ
ض َّمنُ القوائم المالية َّ
المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية ،لذا يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر
.2018
َّ
األوليَّة ال ُمو َجزَ ة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية َّ
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2018باستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار" بتاريخ سريانه وهو  1يناير
( 2019إيضاح .)3
 2.2أساس القياس
األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي.
تُع ّد القوائم المالية َّ
وفيما يتعلق بمكافآت الموظفين ومزايا ما بعد التوظيف األخرى ،تُستخدم حسابات القيمة الحالية االكتوارية .وفيما يخص أدوات الديْن ،تُستخدم القيم
العادلة.
األو ِليَّة باللاير السعودي ،الذي هو أيضًا العملة الوظيفية المستخدمة لدى الشركة.
ت ُ ْع َرض القوائم المالية َّ
قرب كافة القيم إلى أقرب قيمة باأللوف ما لم يُذكر خالف ذلك.
وت ُ َّ
 03السياسات المحاسبية الجديدة
 3.1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار"
سطة المعدلة
طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16من تاريخ تطبيقه اإللزامي في  1يناير  2019باستخدام طريقة
التحول ال ُمبَ َ
ُّ
التحول المحددة في المعيار .ونتيجة لذلك ،فإن أرقام المقارنة للسنة المالية  2018غير ُمعدَّلة.
حسبما تسمح به أحكام
ُّ
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شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
(شركة مساهمة سعودية)
األوليَّة ال ُمو َجزَ ة (غير المدققة) (تتمة)
المالية
إيضاحات حول القوائم
َّ
في  31ديسمبر 2019
 03السياسات المحاسبية الجديدة (تتمة)
 3.1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار" (تتمة)
لم تستخدم الشركة الوسيلة العملية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16على تلك العقود التي ُح ِ ّد َدت ساب ًقا كعقود إيجار وفقًا لمعيار
المحاسبة الدولي رقم ( )17والتفسير رقم ( )4الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي .وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ( ،)16استخدمت الشركة الوسائل العملية التالية:
•
•
•
•
•

استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول،
المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17كعقود إيجار قصيرة األجل ذات مدة إيجار متبقية تقل عن
شهرا كما في  1يناير ،2019
12
ً
استبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي،
استخدام اإلدراك المتأ ِ ّخر في تحديد مدة عقد اإليجار الذي يتض َّمن خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائه،
جرى المحاسبة عن
واختيار ،حسب فئة األصل محل العقد ،عدم فصل العناصر غير اإليجارية عن العناصر اإليجارية ،وبدال من ذلك ت ُ َ
العناصر اإليجارية وأي عناصر غير إيجارية متعلقة بها كعنصر إيجاري واحد.

عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)16اعترفت الشركة بالتزامات اإليجار وأصول حق االستخدام المرتبطة بالعقود التي أُبرمت
ست االلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية ،مخصومةً باستخدام
كعقود إيجار وفقًا لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)16وقد قِي َ
سعر االقتراض اإلضافي الخاص بسابك كما في  1يناير  2019منذ قيام سابك بإدارة عمليات الخزينة المركزية والمشتريات والدفع؛ ونتيجة لذلك،
قاس أصول حق
تُدار مركزيًا جميع اتفاقيات القروض واإليجار تقريبًا ،ويتم ضمان القروض المساندة للشركة بضمان مؤسسي مقدم من سابك .وت ُ ُ
االستخدام ذات الصلة بالمبلغ المعادل اللتزام اإليجارُ ،معد ًَّال حسب مبلغ الدفعات المدفوعة مقد ًما والمتعلقة بهذا اإليجار ال ُم ْعت ََرف به في قائمة
المركز المالي كما في  31ديسمبر .2018
يوضح الجدول التالي تسوية التزامات عقود اإليجار التشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17مع التزام اإليجار وفقًا للمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ( )16كما في  1يناير :2019
لاير سعودي
(باأللوف)
صح عنها كما في  31ديسمبر 2018
التزامات عقود إيجار تشغيلي ُم ْف َ
ً
صا) :عقود إيجار قصيرة األجل معفاة يتعين االعتراف بها كمصروف وفقا لطريقة القسط الثابت
(ناق ً
التزامات عقود إيجار تشغيلي وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16كما في  31ديسمبر 2018

584,427
()3,821
580,606

مخصومة باستخدام سعر االقتراض اإلضافي الخاص بسابك
التزام إيجار ُم ْعت ََرف به كما في  1يناير  2019نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()16

()173,863
406,743

زائدًا :دفعات اإليجار المدفوعة مقد ًما كما في  1يناير 2019
زائدًا :أصول ُم ْعت ََرف بها سابقًا ضمن بند "ممتلكات ومصانع ومعدات" كعقد إيجار رأسمالي وفقًا لمعيار
المحاسبة الدولي رقم ()17
أصول حق استخدام كما في  1يناير 2019

36,541

أصول حق االستخدام:
6,448
449,732

التزام عقد إيجار:

زائدًا :التزام بموجب عقد إيجار تمويلي ُم ْعت ََرف به بالفعل كما في  1يناير  2018وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (9,206 )17
415,949
إجمالي التزام عقد اإليجار كما في  1يناير 2019

ف بعقود اإليجار كأصول حق استخدام مع االلتزامات الخاصة بها وذلك في تاريخ إتاحة األصول المستأجرة لالستخدام من قِ َبل الشركة.
يُ ْعت ََر ُ
وت ُ َّ
األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة
اآلخر
الشامل
والدخل
الدخل
قائمة
في
التمويل
بتكلفة
ف
َر
ت
ع
ي
و
التمويل.
وتكاليف
االلتزام
تكاليف
بين
ما
إيجار
دفعة
كل
ع
وز
ُْ َ ُ
َّ
ً
َ
على مدى فترة عقد اإليجار .ويُ ْست َ ْهلكُ أصل حق االستخدام وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار ،أيًّهما
أقصر.
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شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
(شركة مساهمة سعودية)
األوليَّة ال ُمو َجزَ ة (غير المدققة) (تتمة)
المالية
إيضاحات حول القوائم
َّ
في  31ديسمبر 2019
 03السياسات المحاسبية الجديدة (تتمة)
 3.1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار" (تتمة)
قاس أصول حق االستخدام مبدئيًا بالتكلفة التي تشمل ما يلي:
وت ُ ُ
•
•
•
•

مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار
صا أي حوافز إيجار تشجيعية مقبوضة
أي دفعات إيجار ُ
س ِ ّد َدا في أو قبل تاريخ بدء اإليجار ناق ً
أي تكاليف مباشرة مبدئية
تكاليف الترميم ،إن وجدت.

تتضمن التزامات اإليجار ،حيثما كان منطبقًا ،صافي القيمة الحالية لـ:
•
•
•
•
•

صا أي حوافز إيجار تشجيعية مستحقة القبض،
الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناق ً
دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو سعر ما،
المبالغ التي يُتوقَّع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية،
سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسته هذا الخيار،
مبالغ الغرامات المدفوعة إلنهاء العقد ،إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر هذا الخيار.

عقود اإليجار القصيرة األجل

عقود اإليجار القصيرة األجل هي عقود إيجار تبلغ مدتها  12شهر أو أقل .واألصول ذات القيمة المنخفضة تمثل البنود التي ال تفي بالح ِ ّد الخاص
ف بدفعات عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود اإليجار
بالرسملة لدى الشركة وتعتبر غير هامة بالنسبة لقائمة المركز المالي للشركة ككل .ويُ ْعت ََر ُ
األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة.
اآلخر
الشامل
الخاصة باألصول ذات القيمة المنخفضة وفقًا لطريقة القسط الثابت في قائمة الدخل والدخل
َّ

دفعات اإليجار المتغيرة
ف بهذه الدفعات في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر
تتضمن بعض عقود اإليجار دفعات متغيرة مرتبطة باستخدام  /أداء األصل المستأجر .ويُ ْعت ََر ُ
األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة.
َّ

خيارات التمديد واإلنهاء

ً
حافزا اقتصاديًا تشجيعيًا لممارسة خيار
عند تحديد مدة عقد اإليجار ،تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي من شأنها أن تخلق
التمديد أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء .وال تُد َْر ُج خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء) ضمن مدة اإليجار إال إذا كان تمديد عقد
اإليجار (أو عدم إنهائه) مؤكدًا إلى حد معقول .تُقيِّ ُم الشركة ،عند بدء اإليجار ،ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيارات التمديد .وتُعيد
الشركة تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث هام أو تغير كبير في الظروف الخاضعة للسيطرة.
 04قروض ألجل
ص َل عليها مقابل ضمان مؤسسي لسابك بقيمة  9،125مليون لاير
ُ
س َّد َدت الشركة في وقت مبكر خالل السنة جميع القروض ألجل التجارية التي ُح ِ
سعودي واعتُرف بباقي الرسوم المدفوعة مقد ًما غير المطفأة القائمة في تاريخ السداد وقدرها  20.1مليون لاير سعودي كتكلفة تمويل في قائمة
الدخل والدخل الشامل اآلخر للسنة.
وخالل السنة ،أبرمت الشركة أيضًا اتفاقية قرض تمويل مرابحة طويل األجل مع بنك تجاري محلي بقيمة  7.5مليار لاير سعودي لسداد جزء من
قروض الشركة المساندة وتمويل متطلبات رأس المال العامل .ويستحق هذا القرض السداد بتاريخ  30يونيو  .2026باإلضافة إلى ذلك ،أبرمت
الشركة أيضًا اتفاقية قرض تمويل مرابحة طويل األجل مع بنك تجاري محلي بقيمة  1.5مليار لاير سعودي لسداد جزء من قروض الشركة
المساندة .ويستحق هذا القرض السداد بتاريخ  30ديسمبر .2027
 05قروض مساندة ِمن مساهم
ص َل عليهما من سابك بقيمة  837.5مليون لاير سعودي و 500مليون لاير
سددت الشركة في وقت مبكر خالل السنة قرضين طويلي األجل ُح ِ
سعودي ،حيث كان يستحقا السداد في  15ديسمبر  2020و  31ديسمبر  ،2020على التوالي .وحيث إن هذين القرضين كانا يحمالن عمولة أقل
ف بباقي فرق القيمة العادلة غير المطفأ القائم
من أسعار السوق بنسبة  + %2.5سعر العمولة للتعامل بين البنوك السعودية ("سايبور") ،فقد ا ُ ْعت ُ ِر َ
في تاريخ السداد وقدره  85.03مليون لاير سعودي كتكلفة تمويل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر للسنة.
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شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
(شركة مساهمة سعودية)
األوليَّة ال ُمو َجزَ ة (غير المدققة) (تتمة)
المالية
إيضاحات حول القوائم
َّ
في  31ديسمبر 2019
 05قروض مساندة ِمن مساهم (تتمة)
ص َل عليه من سابك بقيمة  1,537.5مليون لاير سعودي،
وخالل السنة ،سددت الشركة أيضًا في وقت مبكر القرض طويل األجل المتبقي الذي ُح ِ
حيث كان يستحق السداد في  30يونيو  .2025وحيث إن هذا القرض كان يحمل عمولة أقل من أسعار السوق بنسبة  + %2.5سعر العمولة
ف بباقي فرق القيمة العادلة غير المطفأ القائم في تاريخ السداد وقدره  27.034مليون لاير
للتعامل بين البنوك السعودية ("سايبور") ،فقد ا ُ ْعت ُ ِر َ
سعودي كتكلفة تمويل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر للسنة.
 06زكاة
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") خالل عام  2017الربوط عن السنوات من  2012حتى  ،2015مع المطالبة بالتزام إضافي بمبلغ
 144مليون لاير سعودي .وقدّمت الشركة اعتراضًا على الربوط خالل عام  .2017وخالل السنة ،ونتيجة العتراض الشركة ،عدَّلت الهيئة
االلتزامات اإلضافية المقدَّرة عن األعوام من  2012حتى  2015لتصبح قدرها  9.4مليون لاير سعودي وقد قبلت بها الشركة ودفعتها بالكامل.
ولم تُصدر الهيئة حتى اآلن الربوط عن األعوام من  2016حتى .2018
 07المعلومات القطاعية
يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في الشركة حيث تزاول هذه الوحدة إما تقديم منتجات أو خدمات (قطاع األعمال) ،أو تقديم منتجات أو خدمات في
نطاق بيئة اقتصادية محددة (القطاع الجغرافي) على أن يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى.
ً
فضال عن أن كافة عمليات الشركة تتعلق بقطاع تشغيلي واحد هو قطاع البتروكيماويات .وعليه،
يُباع جزء كبير من مبيعات الشركة لعميل واحد،
لم يُ ْع َرض التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغيلي.
 08أحداث الحقة
حسب وجهة نظر اإلدارة ،لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019والتي قد يكون لها تأثير جوهري على
األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة.
المركز المالي للشركة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية َّ
 09أرقام المقارنة
أعِيد تصنيف بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع عرض السنة الحالية.

10

