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 معلومات حول الشركة  .1

 

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

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

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

من  األ واعتباًرا  للعامة.  مملوكة  األسهم  وباقي  )"سابك"(،  )"أرامكو  2020يونيو    16ساسية  السعودية  العربية  الزيت  شركة  استحوذت   ،

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

 

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

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

 ( الصادر من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. م2022سبتمبر  4هـ )الموافق 1444صفر  7م( وينتهي في 2019أكتوبر  7

 

في شركة البيوتانول السعودية المحدودة )"سابوكو"(، شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة.    %33.33لدى الشركة حصة ملكية بنسبة  

  ابوكو في مصنع بيوتانول في مدينة الجبيل إلنتاج إن بيوتانول وإيزوبيوتانول.تشمل األنشطة الرئيسية لشركة س

 

لى  يتم بيع جميع مركبات إن بيوتانول وإيزوبيوتانول التي تنتجها شركة سابوكو إلى أطراف الترتيب المشترك )أي الشركة وشركائها(. بناًء ع

وعليه، فقد تم    في الموجودات والتزامات في المطلوبات المتعلقة بشركة سابوكو. هذه الحقائق والظروف، تم استنتاج أن الشركة لديها حقوق  

تصنيفها كعملية مشتركة. قامت الشركة بالمحاسبة عن حصتها في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات على أساس حصة ملكيتها 

 (11)إيضاح  %.33.33بنسبة 

 

 (.م2022 يوليو 27هـ )الموافق 1443 ذو الحجة 28يّة الُمختصرة بتاريخ تم اعتماد هذه القوائم المالية األّول

 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2

 

 المعايير المحاسبية المطبقة  2-1

 

لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) الُمختصرة وفقاً  المعتمد34تم إعداد هذه القوائم المالية األّوليّة  العربية  كةالممل في ( "التقرير المالي األولي" 

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

 

قوائم المالية ال تتضمن القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب قراءتها مع ال

سات المحاسبية، )"أحدث قوائم مالية سنوية"(. ومع ذلك، فإن التغيرات في السيا  م2021ديسمبر    31الُموّحدة السنوية للشركة للسنة المنتهية في  

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

أحدث قوائم مالية سنوية

 

 أساس اإلعداد 2-2

 

زام منافع الموظفين تم إعداد هذه القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، باستثناء الت

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

 

 رض والعملة الوظيفية عملة الع  2-3

 

األّوليّة الُمختصرة بالريال السعودي الذي يمثل عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة. تم تقريب جميع   يتم عرض هذه القوائم المالية 

 المعلومات المالية المعروضة ألقرب لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.

 

 استخدام األحكام والتقديرات   2-4

 

لقوائم المالية األّوليّة الُمختصرة، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية عند إعداد هذه ا

 وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.   والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.

 

قامت الشركة بإعادة تقييم بعض أحكام اإلدارة الجوهرية، والتي سبق تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية للسنة  ،  2021خالل سنة  

م فيما يتعلق بتحديد ما إذا كانت هناك سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ جوهري فيما يتعلق باستثمار 2020ديسمبر    31المنتهية في  

 لسعودية. نتيجةً إلعادة التقييم، توّصلت الشركة إلى أن االستثمار في شركة البيوتانول السعودية المحدودة،  الشركة في شركة البيوتانول ا
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 )يتبع(  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2

 )يتبع( استخدام األحكام والتقديرات   2-4

 

 ً ( "استثمارات في شركات 28كاستثمار في شركة زميلة، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ) بشكل غير صحيح الذي تمت المحاسبة عنه سابقا

( الترتيبات المشتركة". كانت 11المحاسبة عنه كعملية مشتركة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )  زميلة ومشروعات مشتركة"، سيتم

واالقتصادات محل العقد حيث تم تصنيف الترتيب كعملية مشتركة. تم تطبيق   هناك حاجة إلصدار أحكام مهمة لتوفير تمثيل حقيقي للترتيب 

التغيرات في التقديرات المحاسبية  - ( "السياسات المحاسبية8هذا التغير في المعالجة بأثر رجعي وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة )

 واألخطاء".  

 

 ( من اإليضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة. 11المذكورة أعاله في إيضاح )تم عرض التعديل الذي يعكس التغيرات 

 

على األحكام والتقديرات المحاسبية الجوهرية للشركة. ومع ذلك، ال يوجد    19- وضعت اإلدارة في االعتبار التأثير المحتمل لجائحة كوفيد

ها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من  تأثير جوهري. وعليه، إن األحكام الهامة التي اتخذت

 التقديرات هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على القوائم المالية السنوية األخيرة.

 

 السياسات المحاسبية الهامة  2-5

 

للشركة   إن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة في القوائم المالية

(  6-2. أصبح عدد من التعديالت على المعايير الحالية، على النحو المبين في إيضاح )م2021ديسمبر    31كما في وللسنة المنتهية في  

ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة للشركة. ولم تقم الشركة بالتطبيق    م2022يناير    1ه، مطبقاً ابتداًء من  أدنا

 المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر أُْصِدَر ولم يصبح سارياً المفعول حتى اآلن.

 

 القائمة  المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير  2-6

 

 معايير جديدة ومعدلة طبقتها الشركة خالل الفترة 

 

 قامت الشركة بتطبيق المعايير والتعديالت التالية: 

( ، ساري المفعول للفترات 16والمعدات قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم    والمصنعمتحصالت الممتلكات   •

 .2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

 1ة التي تبدأ في  ((، يُطبّق على الفترات السنوي37تكلفة استيفاء عقد )التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة )  -العقود الُمحّملة بخسائر   •

 أو بعدها. لم يكن لتطبيق المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ الُمثبتة في الفترة الحالية والفترات السابقة. م2022يناير 

 

أو بعد    م 2022  يناير  1يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في    -  2020-2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي   •

 ذلك التاريخ. لم يكن لتطبيق المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ الُمثبتة في الفترة الحالية والفترات السابقة. 

 

  م 2022يناير    1((، يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في  3الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •

 أو بعد ذلك التاريخ. لم يكن لتطبيق المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ الُمثبتة في الفترة الحالية والفترات السابقة.

 

 المعايير والتعديالت على المعايير القائمة التي صدرت ولم تُطبّق  

 

بتقييم تقوم اإلدراة    الجديدة وهي غير إلزامية لفترة التقرير المالي ولم تطبقها الشركة مبكراً.    تم نشر بعض التعديالت على المعايير المحاسبية

 التأثير المحتمل، إن وجد، لهذة التعديالت على القوائم المالية للشركة.
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  .3

 
والموظفين الرئيسيين بالشركة والمنشآت المسيطر عليها أو المسيطر  والشركة األم والشركة األم الرئيسية  تَُمثُِّل األطراف ذات العالقة المساهمين  

لرئيسية التي  عليها بشكل مشترك من قِبل هذه األطراف أو التي تمارس هذه الجهات نفوذًا هاًما عليها. فيما يلي قائمة باألطراف ذات العالقة ا

 تتعامل معها الشركة: 

 

 طبيعة العالقة  اسم الطرف ذو العالقة 

  

 الشركة األم الرئيسية  شركة الزيت العربية السعودية )"شركة أرامكو السعودية"(

 الشركة األم الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"( 

 شركات شقيقة لشركة سابك 

منشآت خاضعة لسيطرة  كونها ) شركات شقيقة

)سابك( أو خاضعة لسيطرة مشتركة أو متأثرة بشكل  

 (جوهري

 شركة زميلة للشركة األم الرئيسية  شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

 عملية مشتركة  شركة البيوتانول السعودية

 

و    م2022  يونيو  30أُجريَت مع أطراف ذات عالقة خالل الفترة المنتهية في  يعرض الجدول التالي مجموع مبلغ المعامالت الهامة التي  

 :م2021 يونيو 30

 

 أشهر المنتهية في   الستةلفترة   أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة     

 الطرف ذو العالقة 

 

  طبيعة المعاملة 

  يونيو 30

  م 2022

 يونيو 30

 م 2021

  يونيو 30 

  م 2022

 يونيو 30

 م 2021

 )غير ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(     

           

 5,656,703  6,544,537  2,973,615  3,406,823  مبيعات  سابك

 224,005  259,121  117,755  134,895  أتعاب تسويق   

 321,014  506,116  120,595  265,690  مشتريات وخدمات أخرى   

 25,851  26,992  13,508  13,157  مصروفات خدمات مشتركة   

 113,123  130,873  59,461  68,122  تكلفة تقنية وابتكار   

 

شراء بوالص تأمين من  

 خالل الشركة األم

 8,036  9,066  14,991  17,565 

 43,528  58,746  19,169  30,149  سلسلة التوريد  

           

 1,673,150  3,052,374  869,274  1,677,536  مشتريات وخدمات أخرى   أرامكو السعودية شركة 

           

 30,232  32,257  15,178  17,767  مشتريات وخدمات أخرى   شركة مرافق 

           

 شركات شقيقة لشركة سابك 

شراء مخزون وبضائع   

 رأسمالية وخدمات  

 20,766  15,052  34,988  33,099 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )يتبع( .  3

 

 :م2021ديسمبر  31و  م2022 يونيو 30يوضح الجدول التالي أرصدة األطراف ذات العالقة كما في  

 

 

 يونيو  30 

  م 2022

 ديسمبر  31

 م 2021

 )ُمدقّقة(  ُمدقّقة( )غير   

     أ. ذمم مدينة تجارية )مستحق من أطراف ذات عالقة( 

 3,805,254  3,603,798  سابك

 32,615  27,114  شركات شقيقة لشركة سابك وأخرى

  3,630,912  3,837,869 

 

 

 

 يونيو  30 

م 2022   

 ديسمبر  31

م 2021  

 )ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(   

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

 124,030  135,817  سابك

 562  12  شركات شقيقة لشركة سابك 

  135,829  124,592 

 

 

 يونيو  30 

م 2022   

 ديسمبر  31

م 2021  

 )ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(   

     ذمم دائنـة تجاريـة )مستحقة إلى أطراف ذات عالقة(  )ج

 180,272  267,910  سابك

 611,206  652,075  شركة أرامكو السعودية 

 8,893  8,733  شركات شقيقة لشركة سابك وأخرى

  928,718  800,371 

 

 

 يونيو  30 

  م 2022

 ديسمبر  31

 م 2021

 )ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(   

     مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى )مستحقة إلى أطراف ذات عالقة(  )د

 205,913  92,756  سابك

 517,454  499,198  شركة أرامكو السعودية 

 4,901  4,495  شركة مرافق 

  596,449  728,268 

 

  



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2022يونيو  30المنتهية في و الستة أشهر لفترة الثالثة أشهر 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 شروط وأحكام المعامالت مع أطراف ذات عالقة 

 

  م 2022يونيو    30تتم المبيعات إلى والمشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط معتمدة من قبل اإلدارة. األرصدة القائمة في فترة المنتهية في  

يونيو   30أشهر المنتهية في    الستةغير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا. خالل فترة فترة    م2021ديسمبر    31والسنة المنتهية في  

ل الشركة أي انخفاض في قيمة الحسابات المدينة فيما يتعلق بالمبالغ الُمستَحقة من أطراف ذات عالقة. م 2021يونيو    30و    م2022   ، لم تُسّجِ

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

 

 بالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة: فيما يلي بيان 

 

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

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

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

 

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

 سابك والشركات الشقيقة. 

 

ُل على المصروفات العمومية    %2تبلغ مساهمة الشركة السنوية المقدمة لسابك ألغراض البحث والتقنية ما نسبته   (3 من مجموع المبيعات وتَُحمَّ

 واإلدارية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األّوليّة الُمختصرة.

 

نتجات الشركة إلى شركة سابك )"جهة التسويق"( بموجب اتفاقيات شراء وتسويق. عند تسليم المنتج، يتم تسجيل المبيعات بسعر  يتم بيع معظم م (4

من   %4صافي أولي يتم تعديله الحقاً على أسعار البيع الفعلية التي تتسلمها شركة سابك من عمالئها بعد خصم تكاليف الشحن والتوزيع والبيع و

 لتغطية جميع مصروفات التسويق األخرى.رسوم التسويق 

 

 لدى الشركة اتفاقية تخصيص غاز، والتي يمكن للشركة بموجبها شراء كمية محددة مسبقًا من الغاز من أرامكو السعودية على أساس سنوي.  (5

 

   ية.مليون لاير سعودي( لصالح شركة أرامكو السعود 4.1مليون دوالر أمريكي ) 1.1أصدرت الشركة ضمانًا بمبلغ  (6

 

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

 

 الزكاة  .4

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

مليون لاير سعودي، وقدّمت الشركة اعتراًضا    22.5، مع المطالبة بالتزام إضافي بمبلغ  2018حتى    2016الربوط عن السنوات من    2020

انة العامة للجان الزكوية  قبلت الهيئة استئناف الشركة بشكل جزئي، ومع ذلك، اختارت الشركة رفع االستئناف إلى األم  على االلتزام اإلضافي.

  والضريبية والجمركية للحصول على قرار لصالحها بصورة أكبر. ومازال الربط قيد المراجعة. وكّونت الشركة مخصصاً مقابل هذا الربط بمبلغ 

 مليون لاير سعودي.   16.5

 

مليون لاير    3.7مليون لاير سعودي و    5.5م بالتزامات إضافية قدرها  2020م وسنة  2019، أصدرت الهيئة ربوط لسنة  م 2021خالل سنة  

 سعودي على الترتيب. وقدمت الشركة اعتراضاً على االلتزام اإلضافي ولم يصدر رد الهيئة في هذا الصدد بعد. وكّونت الشركة مخصصاً مقابل

مليون لاير    1.8لاير سعودي و    مليون  2.7مليون لاير سعودي. أصدرت الشركة ضمانات بنكية لصالح الهيئة بمبلغ    7.6هذه الربوط بمبلغ  

 سعودي على الترتيب مقابل هذه الربوط. 

  



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2022يونيو  30المنتهية في و الستة أشهر لفترة الثالثة أشهر 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 ممتلكات وآالت ومعدات  .5

 
 فيما يلي الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات: 5-1

 

   م2021ديسمبر  31  م 2022يونيو  30  

 )ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(   

     

 27,237,632  25,300,616  القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة 

 422,550  100,551  إضافات 

(22,325)  -  شطب، بالصافي من االستهالك المتراكم  

(10,578)  -  تحويل إلى برنامج الوحدات السكنية ضمن موجودات غير متداولة أخرى   

( 2,326,663)  (1,150,954)  االستهالك خالل الفترة / السنة   

 25,300,616  24,250,213  نهاية الفترة/ السنةالقيمة الدفترية في 

 

 تم رهن جميع ممتلكات وآالت ومعدات الشركة كضمان مقابل قروض ألجل. 

 

 موجودات تحت اإلنشاء  5-2

 

  268.32:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )السنة المنتهية في    231.39تشمل القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات رصيد بمبلغ  

 مليون لاير سعودي( يتعلق بموجودات تحت اإلنشاء تتعلق بشكل رئيسي بمرافق دعم أخرى. 

 

 موجودات حق االستخدام  .6

 
 فيما يلي الحركة في موجودات حق االستخدام:

م 2022 يونيو 30      م2021ديسمبر  31  

 )ُمدقّقة(  ُمدقّقة( )غير   

     

 362,535  292,603  القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة 

 60,598  10,670  إضافات 

(73,666)  (48)  ، بالصافي من االستهالك المتراكمإلغاء االثبات   

(56,864)  (25,724)  االستهالك خالل الفترة / السنة   

 292,603  277,501  الفترة/ السنةالقيمة الدفترية في نهاية 

 

  



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2022يونيو  30المنتهية في و الستة أشهر لفترة الثالثة أشهر 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 قروض ألجل  .7

 
 فيما يلي تفاصيل القروض ألجل: 

   م2021ديسمبر  31  م 2022 يونيو 30  

 )ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(   

     

 299,357  -  صندوق االستثمارات العامة 

 596,273  -  اتفاقية التسهيالت اإلسالمية

 420,319  -  تجارية متنوعةتسهيل تجاري من بنوك 

 359,242  -  وكاالت ائتمان الصادرات 

 397,583  337,906  صندوق التنمية الصناعية السعودي

 10,995,940  11,001,533  قروض مرابحة طويلة األجل

 13,068,714  11,339,439  المجموع

     

 11,266,857  8,157,660  مجموع غير المتداول 

     

 1,801,857  3,181,779  مجموع المتداول 

 

  850و  مليون لاير سعودي   1,680.16، قامت الشركة بسداد مبلغ  م 2021يونيو    30و   م2022يونيو    30أشهر المنتهية في    الستةخالل فترة  

 لكل منها على الترتيب. مليون لاير سعودي 

 

 قياس القيمة العادلة  .8

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

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

 

 سلسل القيمة العادلةت
وى األدنى الهامة  ستمدخالت الم  لىتصنف جميع األدوات المالية، التي يعترف بقيمتها العادلة أو يفصح عنها، ضمن تسلسل القيمة العادلة، بناًء ع

 لقياس القمية العادلة ككل، كما يلي: 
 

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

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

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

ج نسبة للموجودات والمطلوبات المثُبتة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد الشركة ما إذا تمت تحويالت بين المستويات في هيكل التدربال

 لي. عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير ما
 

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

والمطلوبات المالية كما في تاريخ التقرير المالي، تُقاس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. إن القيمة الدفترية للموجودات  

 للشركة تقارب قيمتها العادلة. 

 

 معلومات القطاعات  .9

 
تقوم  يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في الشركة التي تقوم باإلنتاج أو تقديم الخدمات وهي ما يسمى )بالقطاعات حسب األنشطة( أو تلك التي  

ا يسمى )بالقطاعات حسب المناطق الجغرافية(، والذي يخضع لمخاطر ومنافع  باإلنتاج أو تقديم الخدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة وهي م

 مختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى. 

 

وتتعلق جميع أعمال تشغيل الشركة بقطاع تشغيلي واحد وهو  في المملكة العربية السعودية  يُباع جزء كبير من مبيعات الشركة إلى عميل واحد  

وعليه، لم    تقع في المملكة العربية السعودية، وترتبط جميع عمليات الشركى بقطاع تشيغيلي واحد وهو البتروكيماويات،  قطاع البتروكيماويات

 يُْعَرض التحليل القطاعي حسب القطاع الجغرافي والتشغيلي. 

 التشغيلية. يقوم مجلس إدراة الشركة بمراقبة نتائج عمليات الشركة وتم تحديده باعتباره صانع القرارات 



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2022يونيو  30المنتهية في و الستة أشهر لفترة الثالثة أشهر 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 البيئة االقتصادية وتأثيرها على األعمال التجارية   .10

 
( وتحوله إلى جائحة عالمية. ونتيجة لذلك، أصبحت 19-م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )كوفيد2020مارس  11بتاريخ 

 طويلة األجل في االقتصادات المتقدمة. أسعار الموجودات أكثر تقلباً، مع مالحظة حدوث انخفاض واضح في أسعار الفائدة 

 

طبّقت الشركة، في إطار جهودها لالستجابة لهذه التطورات، برامج وقائية نشطة في مواقعها ووضعت خطط طوارئ تستهدف تقليل المخاطر 

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

 

ت المالية عالوة على ذلك، وضعت اإلدارة في االعتبار اآلثار المحتملة لحاالت عدم اليقين االقتصادي الحالية عند تحديد القيم الدفترية للموجودا

للمالحظة في نهاية الفترة. كما تواصل اإلدارة متابعة  وغير المالية للشركة. وهي تستند إلى أفضل تقديرات لإلدارة بناًء على المعلومات القابلة  

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

 

 تعديل فترات سابقة   .11

 
، قامت الشركة بإعادة تقييم بعض أحكام اإلدارة م2021( من القوائم المالية األولية المختصرة، خالل سنة  4-2على النحو المبين في إيضاح )

م فيما يتعلق بتحديد ما إذا كانت هناك  2020ديسمبر    31الجوهرية، والتي سبق تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية للسنة المنتهية في  

 صححتالسعودية. نتيجةً إلعادة التقييم تلك، فقد    سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ جوهري فيما يتعلق باستثمار الشركة في شركة البيوتانول

حسابية الستثمار الشركة في شركة البيوتانول السعودية المحدودة، من استثمار في شركة زميلة، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي مالشركة المعالجة ال

( الترتيبات المشتركة". 11وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )( "استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة"، إلى عملية مشتركة 28)

( "السياسات 8تم تطبيق هذا عن طريق تعديل كل بند من بنود القوائم المالية المتأثرة للفترات السابقة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي )

 الجدول أدناه التأثيرات على القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة للشركة. يلخص  التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء". -المحاسبية 

  



 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

 م 2022يونيو  30المنتهية في لفترة الثالثة أشهر و الستة أشهر 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 . تعديل فترات سابقة )يتبع( 11

 

أشهر المنتهية في    الستة  الثالثة أشهر و   والدخل الشامل اآلخر الُمختصرة لفترة تأثير التعديالت المذكورة أعاله على قائمة الربح أو الخسارة  
 : م2021يونيو  30

 

 أشهر المنتهية في ةستالعن فترة   أشهر المنتهية في  الثالثةعن فترة   

 
 يونيو  30 

 م 2021

  

 

 يونيو  30

 م 2021

 يونيو  30 

 م 2021

  

 

 يونيو  30

 م 2021

 )غير ُمدقّقة(    )غير ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(    )غير ُمدقّقة(  

 (معدلة)  تعديالت  )قبل التعديل(   )معدلة(  تعـديالت   )قبل التعديل(   

             

 5,657,038  -  5,657,038   2,973,710      -    2,973,710   مبيعات

 تكلفة المبيعات

  

(1,932,297) 

  7,333    

(1,924,964) 

 

(3,865,253) 

 14,667 

 (3,850,586) 

 1,806,452  14,667  1,791,785   1,048,746    7,333    1,041,413   إجمالي الربح 

             

 (83,525)  -  (83,525)  (34,482)      -   (34,482)   مصروفات بيع وتوزيع

 (228,577)  (2,000)  (226,577)  (113,034)   (1,000)   (112,034)   مصروفات عمومية وإدارية 

 1,494,350  12,667  1,481,683   901,230    6,333    894,897   ربح التشغيل 

             

 -  (8,776)  8,776     -   (4,760)    4,760   الحصة في أرباح شركة زميلة

 2,810  -  2,810   1,690      -    1,690   إيرادات تمويلية 

 (13,008)  (3,000)  (10,008)  (13,301)      (3,000)  (10,301)   إيرادات وتكاليف أخرى، بالصافي

 (143,694)  (3,000)  (140,694)  (71,954)   (1,333)   (70,621)   تكلفة تمويلية 

 1,340,458  (2,109)  1,342,567   817,665   (2,760)    820,425   الربح قبل الزكاة 

             

 (66,570)  2,109  (68,679)  (36,668)    2,760   (39,428)   الزكاة 

 1,273,888  -  1,273,888   780,997      -    780,997   ربح الفترة 

             

             الدخل الشامل اآلخر 

تصنيفها إلى قائمة الربح بنود لن يُعاد 
أو الخسارة األّوليّة الُمختصرة في 

 فترات الحقة: 

 

 

 

   

 

 

 

   

             

 33,635  -  33,635  (23,201)   -  (23,201)   إعادة قياس التزامات المنافع المحددة 

اآلخر   و )الخسارة(  الدخل الشامل

 للفترة 

  (23,201)  

-  

 (23,201)  

33,635 

 

-  33,635 

 1,307,523  -  1,307,523   757,796   -   757,796   مجموع الدخل الشامل للفترة 

             

             ربحية السهم )بالريال السعودي(  

 عدد األسهم القائمة )باآلالف(
 

1,500,000    1,500,000 
 

1,500,000    1,500,000 

نصيب السهم األساسي والمخفض  

 الربح العائد لمساهمي الشركة من 

 

0.52 

 

  0.52 

 

0.85 

 

  0.85 

 

  



شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( 

)شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة 

م 2022يونيو  30المنتهية في و الستة أشهر لفترة الثالثة أشهر 

 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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: م2021يونيو  30تأثير التعديالت المذكورة أعاله على قائمة التدفقات النقدية األّوليّة الُمختصرة كما في  

م 2021يونيو  30

 )غير ُمدقّقة(

تعـديالت )قبل التعديل( 

م 2021 يونيو 30

 )غير ُمدقّقة(

 )معدلة(

 2,285,099 142,612 2,142,487 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 (930,226) (1,563)(928,663)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

 (1,021,751) (142,979) (878,772) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

 333,122 (1,930) 335,052 في النقد و ما في حكمه   التغيرصافي 

أحداث الحقة  .12

وتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة من قبل لجنة المراجعة التابعة لمجلس    م2022يونيو    30لم تقع أحداث الحقة جوهرية بين  

 اإلدارة قد يكون لها تأثير جوهري على هذه القوائم المالية األّوليّة الُمختصرة.




