
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

ليَّة الُمختصرة القوائم المالية   األوَّ

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 

 مع 

 تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(   

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

ليَّة الُمختصرة القوائم المالية    األوَّ

 م2021يونيو   30لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  

 

 

 

 الصفحة  الفهرس 

  

ليَّة فحص القوائم المالية  تقرير مراجع الحسابات المستقل عن   -  الُمختصرة األوَّ

 

ليَّة الُمختصرةقائمة المركز المالي   1 األوَّ

 

ليَّة الُمختصرة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر   2 األوَّ

 

ليَّة الُمختصرة قائمة التغيرات في حقوق الملكية   3 األوَّ

 

ليَّة الُمختصرة  قائمة التدفقات النقدية  5 – 4 األوَّ

 

ليَّة الُمختصرة إيضاحات حول القوائم المالية   13 – 6 األوَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1/2 

 

ليَّة فحص القوائم المالية   تقرير مراجع الحسابات المستقل عن األوَّ
  الُمختصرة

 للسادة مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات  

   مقدمة 

ليَّة الُمختصرةلقد فحصنا القوائم المالية   لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية المرفقة    م2021يونيو    30كما في    األوَّ
 )"الشركة"(، المكونة من:

 
 . م2021يونيو  30قائمة المركز المالي المختصرة كما في  •
 . م2021يونيو    30في    تيننتهي الستة أشهر المالثالثة أشهر و  تيقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة عن فتر •
 . م 2021يونيو  30قائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  •
 و  ،م2021يونيو  30قائمة التدفقات النقدية المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  •
ليَّة الُمختصرةاإليضاحات حول القوائم المالية   •  .األوَّ

 
ليَّة الُمختصرةدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية  اإلإن   ( "التقرير المالي 34)الدولي  لمحاسبة  المعيار    ا  وفق  األوَّ

ليَّة الُمختصرةالعربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية   المملكة في األولي" المعتمد  لى إ استنادا    األوَّ
 فحصنا.

 نطاق الفحص 

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

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

وعليه، فلن نُبدي رأي   يمّكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية مراجعة.
 مراجعة.

 االستنتاج

ليَّة الُمختصرة القوائم المالية بأن نعتقد يجعلنا فحصنا، فلم ينم إلى علمنا شيء إلى استنادأ   المرفقة لشركة   م2021يونيو    30في    األوَّ
( "التقرير المالي األولي" 34)الدولي  لمحاسبة  المعيار  ا   الجوهرية، وفق الجوانب  جميع معدة، من كيان السعودية للبتروكيماويات غير

  العربية السعودية. المملكة في المعتمد
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ليَّة فحص القوائم المالية   تقرير مراجع الحسابات المستقل عن األوَّ
  الُمختصرة

 للسادة مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )يتبع( 

 أمر آخر

ليَّة الُمختصرةالقوائم المالية    فحصتم   من قبل    م 2020يونيو    30في    تينالستة أشهر المنتهي الثالثة أشهر و  تيفترعن  للشركة    األوَّ
ليَّة الُمختصرةتلك القوائم المالية  على  غير معدل  استنتاجا   مراجع حسابات آخر والذي أبدى   هـ الموافـق 1441ذو القعدة    28بتاريخ    األوَّ

 . م2020يوليو  19

ليَّة الُمختصرةالقوائم المالية    فحصتم   من قبل مراجع حسابات آخر   م2021مارس    31المنتهية في  الثالثة أشهر  فترة  عن  للشركة    األوَّ
ليَّة الُمختصرةتلك القوائم المالية  على  غير معدل  استنتاجا   والذي أبدى     . م 2021  إبريل  22هـ الموافـق  1442رمضان    10بتاريخ    األوَّ

من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأيا  غير معدل    م2020ديسمبر    31تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في  
 . م2021فبراير   22هـ الموافق  1442رجب  10تلك القوائم المالية بتاريخ  على

 
 عن/ كي بي إم جي لالستشارات المهنية 
 
 
 
 
__________________ 

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم 
394ترخيص رقم    

 
 هـ1442ذو الحجة   16، في الخـبر

 م 2021يوليو  26المـوافـق: 
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 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

ليَّة الُمختصرة إيضاحات حول القوائم المالية   األوَّ

 م 2021يونيو   30أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر والستة 

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

رقم   التجاري  السجل  بُِموِجب  لة  ُمسجَّ سعودية  مساهمة  شركة  هي  )"الشركة"(  السعودية(  )كيان  للبتروكيماويات  السعودية  كيان  شركة  إن 

ل هو   م(.2007يونيو    12هـ )الموافق  1428جمادى األولى    26بتاريخ  الصادر من مدينة الجبيل    2055008450 إن عنوان الشركة الُمسجَّ

من أسهم الشركة مملوكة للشركة السعودية للصناعات    %35إن نسبة    بمدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية.  10302ص. ب  

وا للعامة.  مملوكة  األسهم  وباقي  )"سابك"(،  من  األساسية  )"أرامكو  م2020يونيو    16عتباًرا  السعودية  العربية  الزيت  شركة  استحوذت   ،

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

 

جاليكول وبسفينول وايثانول امين وكحوالت  وتُزاِوُل الشركة إنتاج بولي بروبلين وبروبلين واسيتون وبولي ايثلين وأثيوكسيالت وأيثلين وأيثلين  

  7هـ )الموافق  1441صفر    7( في  218دسمة صناعية وبولي كربونيت ومنتجات بتروكيماوية أخرى بموجب ترخيص صناعي وطني رقم )

 دنية. م( الصادر من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المع2022سبتمبر  4هـ )الموافق 1444صفر  7م( وينتهي في 2019أكتوبر 

 

يونيو   30كان لدى الشركة فحوصات رئيسية )خطط أعمال الصيانة الدورية / اإلغالق( في بعض المصانع خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

 م 2021

 

ليَّة الُمختصرةاعتُِمدَت هذه القوائم المالية   (.م2021يوليو  26هــ )الموافق 1442ذو الحجة  16بتاريخ  األوَّ

 

 والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد   .2

 

 المعايير المحاسبية المطبقة  2-1

المالية   القوائم  الُمختصرةتم إعداد هذه  ليَّة  الدولي رقم )  األوَّ لمعيار المحاسبة  المالي األولي" المعتمد34وفقاً  العربية  المملكة في ( "التقرير 

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

 

ليَّة الُمختصرةال تتضمن القوائم المالية  جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب قراءتها مع القوائم المالية  األوَّ

فإن التغيرات في السياسات المحاسبية، إن  )"أحدث قوائم مالية سنوية"(. ومع ذلك،    م2020ديسمبر    31السنوية للشركة للسنة المنتهية في  

ث وجدت، واإليضاحات التفسيرية المحددة مدرجة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للشركة منذ أحد 

 قوائم مالية سنوية.  

 

 أسس اإلعداد  2-2

ليَّة الُمختصرةتم إعداد هذه القوائم المالية   لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، باستثناء التزام منافع الموظفين وفقاً    األوَّ

 الذي يقاس باستخدام القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة وذلك باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.  

 

 عملة العرض والعملة الوظيفية  2-3

ليَّة الُمختصرةتم عرض هذه القوائم المالية   بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.   األوَّ

 

 استخدام األحكام والتقديرات   2-4

المالية   القوائم  إعداد هذه  الُمختصرةعند  ليَّة  المحاسب األوَّ السياسات  تطبيق  تؤثر على  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  بوضع  اإلدارة  قامت  ية  ، 

قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. وضعت اإلدارة في االعتبار    والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. 

حكام  على األحكام والتقديرات المحاسبية الجوهرية للشركة. ومع ذلك، ال يوجد تأثير جوهري. وعليه، إن األ  19- التأثير المحتمل لجائحة كوفيد

حاسبية  الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس السياسات الم

 المطبقة على القوائم المالية السنوية األخيرة. 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  2-5

ليَّة الُمختصرةلمالية  إن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم ا هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة في القوائم المالية للشركة كما   األوَّ

( أدناه، مطبقاً 6- 2. أصبح عدد من التعديالت على المعايير الحالية، على النحو المبين في إيضاح )م2020ديسمبر  31في وللسنة المنتهية في 

ليَّة الُمختصرةولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية    م2021يناير    1ابتداًء من   للشركة. ولم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي   األوَّ

 معيار أو تفسير أو تعديل آخر أُْصِدَر ولم يصبح ساري المفعول حتى اآلن.

 

 

 

 

 

 

 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

ليَّة الُمختصرة إيضاحات حول القوائم المالية   األوَّ

 م 2021يونيو   30المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر 

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

 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير القائمة   2-6

 

 معايير جديدة ومعدلة طبقتها الشركة خالل السنة 

 قامت الشركة بتطبيق المعايير والتعديالت التالية: 

(، يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ 16)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 19- تخفيضات اإليجار استجابة لتأثيرات كوفيد •

لم يكن العتماد هذه المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في الفترة الحالية    أو بعد ذلك التاريخ.  م2020يونيو    1في  

 لفترات السابقة. وا

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

 1فترات التي تبدأ في ((، يُطّبق على ال16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7الدولي للتقرير المالي )

 أو بعد ذلك التاريخ.  م2021يناير 
 

"، أن مؤشر سعر  الليبورم، أعلنت هيئة الرقابة المالية بالمملكة المتحدة، التي تنظم سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن "2017في يوليو  

 هو أحد أكثر سالسل مؤشرات أسعار الفائدة شيوًعا.  الليبورم. 2021يبور« سيتوقف بعد سنة  االالفائدة »

 لمحاسبة عن بعض األدوات المالية.  اوربما على  للشركةعلى إستراتيجية إدارة المخاطر الحالية  الليبوروتوقع إيقاف   الليبورسيؤثر إصالح 

معياري. تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط ولها تأثير توفر المرحلة األولى من هذه التعديالت بعض اإلعفاءات الخاصة بإصالح معدل الفائدة ال

رار على أن إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك )"اإليبور"( ال ينبغي عموماً أن يتسبب في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، ينبغي االستم

 . ليَّة الُمختصرةاألوَّ في تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

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

 في أي وقت سابق عند إجراء تغيرات على عنصر المخاطر غير المحدد تعاقديًا، أو عند توقف عالقة التحوط.  

إلى مؤشر المعدالت   الليبوروتحديد الخطوات التالية لضمان االنتقال السلس من    الليبوريم أثر إصالحات  ي الوقت الحالي بتقفي    الشركةتقوم  

  الجديدة

المتوقع أن  الجديدة وهي غير إلزامية لفترة التقرير المالي ولم تطبقها الشركة مبكراً. من غير    تم نشر بعض التعديالت على المعايير المحاسبية

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



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

ليَّة الُمختصرة إيضاحات حول القوائم المالية   األوَّ

 م 2021يونيو   30لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  

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

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

 

 طبيعة العالقة  اسم الطرف ذو العالقة 

  

 الشركة األم الرئيسية المالكة  الزيت العربية السعودية )“شركة أرامكو السعودية”( شركة 

 الشركة األم  الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( 

 شركة زميلة  شركة البيوتانول السعودية 

 شركات شقيقة  شركات شقيقة لشركة سابك  

 
 :م2020ديسمبر  31و  م2021يونيو  30ي يعرض الجدول التالي مجموع مبلغ المعامالت الرئيسية التي أُجرَيت مع أطراف ذات عالقة خالل الفترة وأرصدة األطراف ذات العالقة كما ف 

 

     حجم المعاملة       

 الرصيد الختامي   لفترة الستة أشهر المنتهية في       

 

 

  طبيعة المعاملة   العالقة 

 يونيو   30

  م 2021

 يونيو   30

  م 2020

 يونيو   30

  م 2021

 ديسمبر   31

 م 2020

 )مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(       

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

 2,640,541  2,895,282  3,424,333  5,655,717  مبيعات  الشركة األم   سابك

             

             ب( دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى )المستحق من أطراف ذات عالقة( 

 136,384  138,260  -   -  دفعات مقدمة   الشركة األم   سابك

 2,129  2,183  -   -  دفعات مقدمة   شركات شقيقة   شركات شقيقة لشركة سابك  

          140,443  138,513 

             

             ج( ُدفعات ُمقدَّمة إلى شركة زميلة

 35,135  35,135  -   -  دفعات مقدمة   شركة زميلة   شركة البيوتانول السعودية 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

ليَّة الُمختصرة إيضاحات حول القوائم المالية   األوَّ

 م 2021يونيو   30لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  

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

     حجم المعاملة       

 الرصيد الختامي   لفترة الستة أشهر المنتهية في       

 

 

  طبيعة المعاملة   العالقة 

 يونيو   30

  م 2021

 يونيو   30

  م 2020

 يونيو   30

  م 2021

 ديسمبر   31

 م 2020

 )مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(       

             م دائنـة تجاريـة )مستحقة إلى أطراف ذات عالقة( د( ذم

     381,867  552,753  مشتريات وخدمات أخرى   الشركة األم   سابك

     22,637  25,851  مصروفات خدمات مشتركة     

     68,477  113,123  تكلفة تقنية وابتكار     

 

شراء بوالص تأمين من خالل     

 األم الشركة 

 

17,565  17,563     

          282,072  175,619 

             

 478,949  395,092  -   1,337,950  مشتريات وخدمات أخرى   الشركة األم الرئيسية المالكة   م(2020يونيو 16)يُطبّق من   شركة أرامكو السعودية

             

وخدمات  شراء مخزون وبضائع   شركات شقيقة   أخرى 

  رأسمالية

 

33,099  37,653  8,456  437 

             

لة من قِبل شركة زميلة    شركة زميلة   شركة البيوتانول السعودية   11,978  12,029  52,119  62,571  تكاليف ُمحمَّ

          697,649  666,983 

 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

ليَّة الُمختصرة إيضاحات حول القوائم المالية   األوَّ

 م 2021يونيو   30لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  

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

 

     حجم المعاملة       

 الرصيد الختامي   لفترة الستة أشهر المنتهية في       

 

 

  طبيعة المعاملة   العالقة 

 يونيو   30

  م 2021

 يونيو   30

  م 2020

 يونيو   30

  م 2021

 ديسمبر   31

 م 2020

 )مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(       

صروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  هـ( م

 )مستحقة الي أطراف ذات العالقة( 

     

       

 118,094  37,182  34,373  37,182  مشتريات وخدمات أخرى   الشركة األم   سابك

             

 288,896  335,200  123,736  335,200  مشتريات وخدمات أخرى   الشركة األم الرئيسية المالكة   م(2020يونيو 16)يُطبّق من   شركة أرامكو السعودية

             

لة من قِبل شركة زميلة    شركة زميلة   شركة البيوتانول السعودية   12,093  483  10,215  483  تكاليف ُمحمَّ

          372,865  419,083 

 

 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

ليَّة الُمختصرة  إيضاحات حول القوائم المالية  األوَّ

 م 2021يونيو   30أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر والستة 

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

 

 شروط وأحكام المعامالت مع أطراف ذات عالقة 

 م2021يونيو  30األرصدة القائمة في الفترة المنتهية في  .المعتمدة من اإلدارةلشروط لتُجَرى المبيعات إلى والمشتريات من أطراف ذات عالقة وفقًا 

و   م2021يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في بالنسبة لغير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا.  م2020ديسمبر  31والسنة المنتهية في 

ل الشركة أي انخفاض في قيمة الحسابات المدينة فيما يتعلق بالمبالغ الُمستَحقة من أطراف ذات عالقة.م2020يونيو    30 ويُجَرى هذا التقييم   ، لم تُسّجِ

 عن طريق فحص المركز المالي للطرف ذو العالقة والسوق التي يعمل فيها الطرف ذو العالقة. 

 

 فيما يلي بيان بالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة: 

 

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

ونقل وترتيب تسليم مواد متعلقة بقطع الغيار للشركة وتصميمات هندسية وخدمات توريد ومشتريات والخدمات  "ساب"(    /"بي  )نظام "إي آر المعلومات  

 شركة سابك.ذات العالقة وغيرها من الخدمات العامة للشركة. لدى الشركة أيضاً اتفاقية خدمات لوجستية مع 

 

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

 والشركات الشقيقة. 

 

   قَدََّمت الشركة دُفعة ال تحمل فائدة إلى شركتها الزميلة، والتي نتج عنها فرق القيمة العادلة. (3

 

ُل على المصروفات العمومية واإلدارية    %2تبلغ مساهمة الشركة السنوية المقدمة لسابك ألغراض البحث والتقنية ما نسبته   (4 من مجموع المبيعات وتَُحمَّ

ليَّة الُمختصرةفي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر   . األوَّ

 

"( بموجب اتفاقيات شراء وتسويق. عند تسليم المنتج، يتم تسجيل المبيعات بسعر صافي أولي  قالمسوّ يتم بيع معظم منتجات الشركة إلى شركة سابك )" (5

سوم التسويق  يتم تعديله الحقاً بشكل شهري على أسعار البيع الفعلية التي تتسلمها شركة سابك من عمالئها بعد خصم تكاليف الشحن والتوزيع والبيع ور 

 . لتغطية جميع مصروفات التسويق األخرى

 

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

 سنوي. 

 

 . أرامكو السعوديةلصالح شركة مليون لاير سعودي(  4.1)دوالر أمريكي مليون   1.1أصدرت الشركة ضماناً بمبلغ  (7

 

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

 
 الزكاة  .4

 م 2020أصدرت الهيئة خالل سنة    .2015أْنَهت الشركة موقفها الزكوي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( عن جميع السنوات حتى سنة  

مليون لاير سعودي، وقدّمت الشركة اعتراًضا على   22.5، مع المطالبة بالتزام إضافي بمبلغ  2018حتى    2016الربوط الزكوية عن السنوات من  

ار الزكوي  مليون لاير سعودي. تم تقديم اإلقر  16.5وكونت الشركة مخصصاً مقابل هذا الربط بمبلغ    االلتزام اإلضافي وال يزال رد الهيئة قيد االنتظار.

 .م2020م إلى 2019إلى الهيئة. ولم تصدر الهيئة بعد الربوط النهائية للسنوات من  م2020لسنة 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

ليَّة الُمختصرة  إيضاحات حول القوائم المالية  األوَّ

 م 2021يونيو   30أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر والستة 

 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 قروض ألجل  .5

مليون لاير   666مليون لاير سعودي ومبلغ    850، سددت الشركة مبلغ  م2020يونيو    30و    م2021يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

 سعودي على الترتيب.  

 
 قياس القيمة العادلة .6

من عملياتها. تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للشركة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية وبعض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ مباشرة  

 المالية الرئيسية للشركة من قروض ألجل وذمم دائنة تجارية ومستحق إلى أطراف ذات عالقة وذمم دائنة أخرى.  تتكون المطلوبات 

 

 تسلسل القيمة العادلة 

والهامة ى  وتصنف جميع األدوات المالية، التى يعترف بقيمتها العادلة أو يفصح عنها، ضمن تسلسل القيمة العادلة، بناًء على مدخالت المستوى األدن 

 لقياس القيمة العادلة ككل، كما يلي: 

 

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

 

 مباشرة. : أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة قابل للمالحظة بصورة مباشرة أو غير 2المستوى 

 

 : أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.3المستوى 

 

درج عن بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد الشركة ما إذا تمت تحويالت بين المستويات في هيكل الت 

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

 

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

 

ميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية للشركة  جرير المالي، تُقاس  كما في تاريخ التق

 تقارب قيمتها العادلة. 

 
 معلومات القطاعات  .7

القطاعات حسب األنشطة( أو تلك التي تقوم باإلنتاج ما يسمى )ب   ويمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في الشركة التي تقوم باإلنتاج أو تقديم الخدمات وه

ما يسمى )بالقطاعات حسب المناطق الجغرافية(، والذي يخضع لمخاطر ومنافع مختلفة عن   و أو تقديم الخدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة وه

 مخاطر ومنافع القطاعات األخرى. 

 

لق جميع أعمال تشغيل الشركة بقطاع تشغيلي واحد وهو قطاع البتروكيماويات. وعليه، لم يُباع جزء كبير من مبيعات الشركة إلى عميل واحد وتتع

 يُْعَرض التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغيلي.

 
 البيئة االقتصادية وتأثيرها على األعمال التجارية   .8

( وتحوله إلى جائحة عالمية. ونتيجة لذلك، أصبحت أسعار 19- ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )كوفيدم2020مارس    11بتاريخ  

نة المالية الموجودات أكثر تقلباً، مع توقع حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة طويلة األجل في االقتصادات المتقدمة. أثرت هذه الظروف على الس

 والتدفق النقدي الحر والمقاييس المالية األخرى.  زكاة المبيعات وصافي الدخل واألرباح قبل خصم الفوائد وال عنها انخفاض في، ونتج م2020

 

 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

ليَّة الُمختصرة  إيضاحات حول القوائم المالية  األوَّ

 م 2021يونيو   30أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر والستة 

 )المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 )يتبع(   البيئة االقتصادية وتأثيرها على األعمال التجارية . 8

، في إطار جهودها لالستجابة لهذه التطورات، برامج وقائية نشطة في مواقعها ووضعت خطط طوارئ تستهدف تقليل المخاطر المتعلقة ةطبّقت الشرك 

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

 

إلدارة في االعتبار اآلثار المحتملة لحاالت عدم اليقين االقتصادي الحالية عند تحديد القيم الدفترية للموجودات المالية وغير عالوة على ذلك، وضعت ا

موردين ابعة عقود الالمالية للشركة. وهي تستند إلى أفضل تقديرات لإلدارة بناًء على المعلومات القابلة للمالحظة في نهاية الفترة. كما تواصل اإلدارة مت 

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

 
 أرقام المقارنة  .9

 ق الملكية. تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للفترة الجارية. ال يؤثر أي من إعادة التبويب على الربح أو حقو 
 

 أحداث الحقة  .10

ليَّة الُمختصرةوتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية    م2021يونيو    30لم تقع أحداث الحقة جوهرية بين   مجلس  لجنة المراجعة التابعة لأعضاء  من قبل    األوَّ

ليَّة الُمختصرةاإلدارة قد يكون لها تأثير جوهري على هذه القوائم المالية   . األوَّ




