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(كیان   للبتروكیماویات  السعودیة  كیان  شركة  مساھمي  السادة  إلى  المستقل  المراجع  تقریر 
 المحترمین           السعودیة)

 

 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة  
  رأینا

المالي لشركة كیان السعودیة للبتروكیماویات (كیان السعودیة)  في رأینا، أن القوائم المالیة تظھر بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز 
المالي المعتمدة   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱("الشركة") كما في   الدولیة للتقریر  للمعاییر  وفقاً  في ذلك التاریخ  للسنة المنتھیة  النقدیة  المالي وتدفقاتھا  وأداءھا 

األخرى والمعاییر واإلصدارات   الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.  في المملكة العربیة السعودیة 
 

 ما قمنا بمراجعتھ

القوائم المالیة للشركة مما یلي:  تتألف 
المالي كما في  ● المركز   .۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱قائمة 
في ذلك التاریخ. ● الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتھیة   قائمة 
في حقوق  ● التغیرات   الملكیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.قائمة 
للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. ● النقدیة  التدفقات   قائمة 
األخرى. ● السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة     إیضاحات حول القوائم المالیة، التي تتضمن 

 
 أساس الرأي

الدولیة المعت المراجعة  لمعاییر  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  ا  لقد  تقریرن في  المعاییر  ھذه  توضیح مسؤولیتنا بموجب  السعودیة. تم  العربیة  المملكة  في  مدة 
القوائم المالیةبالتفصیل ضمن قسم    .مسؤولیات المراجع حول مراجعة 

 
ومناسبة كأساس إلبداء رأینا. الحصول علیھا كافیة  أن أدلة المراجعة التي تم   نعتقد 

 
 االستقالل

المملكة إننا مستقلون عن  في  المعتمد  الدولیة)  االستقالل  في ذلك معاییر  المھنیین (بما  للمحاسبین  للمیثاق الدولي لسلوك وآداب المھنة  وفقاً  الشركة 
وفقاً لمتطلبات ھذا  األخرى  للقوائم المالیة، كما التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة  السعودیة ("المیثاق")، المتعلق بمراجعتنا   المیثاق.العربیة 

 

 منھجنا في المراجعة

 نظرة عامة
 

الرئیسي للمراجعة الموجودات غیر المتداولة  األمر  في قیمة  االنخفاض   تقییم 
 

القوائم المالیة. وعلى وجھ الخصوص الجوھریة في  التحریفات  النسبیة وتقییم مخاطر  األھمیة  قمنا بتحدید  مراجعتنا،  أخذنا في إطار عملیة تصمیم   ،
ومراعاة باالعتبار   افتراضات  التي شملت وضع  المحاسبیة الھامة  ومنھا على سبیل المثال ما یتعلق بالتقدیرات  اإلدارة،  التي وضعتھا  االجتھادات 

اإل أیضاً مخاطر تجاوز  فقد تناولنا  التي نقوم بھا،  المراجعة  أعمال  كما ھو الحال في جمیع  المؤكدة بطبیعتھا.  المستقبلیة غیر  لنظالألحداث  م دارة 
الجوھریة النات الذي یمثل مخاطر التحریفات  أخرى النظر في ما إذا كان ھناك دلیل على التحیز  الداخلي، ویشمل ذلك من بین أمور  جة عن الرقابة 

 غش.
 

رأي حول القوائم المالیة ككل، مع األخذ بعین  أعمال كافیة تمكننا من تقدیم  نطاق عملیة المراجعة بھدف تنفیذ  االعتبار ھیكل الشركة، لقد قمنا بتصمیم 
فیھ. األعمال الذي تزاول الشركة نشاطھا  والعملیات والضوابط المحاسبیة، وقطاع 



۲ 

(كیان   للبتروكیماویات  السعودیة  كیان  شركة  مساھمي  السادة  إلى  المستقل  المراجع  تقریر 
(تتمة)  السعودیة)  المحترمین 

  (تتمة) ةمنھجنا في المراجع
 الرئیسیة للمراجعةاألمور 

لل للقوائم المالیة  مراجعتنا  أثناء  أھمیة كبیرة  لھا  المھني، كانت  لتقدیرنا  التي، وفقاً  للمراجعة ھي تلك األمور  الرئیسیة  الحالیة. وتم إن األمور  فترة 
للقوائم المالیة ككل، وعند إبداء رأینا حولھا، ال نبدي رأی  اً منفصالً حول ھذه األمور.التطرق إلى ھذه األمور في سیاق مراجعتنا 

الرئیسي للمراجعة األمر الرئیسي للمراجعة  كیف عالجت مراجعتنا األمر 

الموجودات غیر المتداولة  تقییم االنخفاض في قیمة 

في   ومصنع ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما  ممتلكات  الشركة  تمتلك   ،
وموجودات غیر ملموسة  ۲۳٬۳ومعدات بمبلغ  ملیار لایر سعودي 

باسم    ۲۱۹٬۷بمبلغ   مجتمعةً  إلیھا  (یشار  سعودي  لایر  ملیون 
 "الموجودات غیر المتداولة").

تقوم اإلدارة بتقییم ما إذا كان ھناك أي أحداث  في تاریخ كل تقریر، 
والتي   في القیمة")  االنخفاض  الظروف ("مؤشرات  في  أو تغیرات 

القیمة الدفتریة للموجودات غیر المتداولة قد ال تكون قد تشیر إلى أن  
أي مؤشرات انخفاض في القیمة، تقوم   قابلة لالسترداد. إذا تم تحدید 

في القیمة. یستلزم ذلك ( مفصل لالنخفاض  )  ۱اإلدارة بإجراء تقییم 
النقد ھي أصغر  وحدة تولید  حیث تكون  النقد  وحدات تولید  تحدید 

الت الموجودات  من  واردة مجموعة  نقدیة  تدفقات  عنھا  تتولد  ي 
الواردة من موجودات  النقدیة  التدفقات  عن  إلى حد كبیر  ومستقلة 

أو مجموعة موجودات، ( لالسترداد  ۲أخرى  القابلة  القیم  حساب   (
الدفتریة. ومقارنتھا بالقیمة     لوحدات تولید النقد 

في   المنتھیة  للسنة  المالیة  القوائم  ، ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ألغراض 
الذي اع الشركة  لمنتجات  الفعلیة  األسعار  في  النقص  اإلدارة  تبرت 

بمثابة    ۲۰۲۲في  حدث   القصیر  المدى  على  استمراره  والمتوقع 
تقییمًا   اإلدارة  أجرت  لذلك،  وفقًا  القیمة.  في  لالنخفاض  مؤشر 

في لتفصیلیًا   قیمة.        الالنخفاض 

المراجعة التي قمنا بھا ما  إجراءات   یلي:تضمنت 

للشركة ● المتداولة  للموجودات غیر  اإلدارة  تحدید  مدى معقولیة  تقییم 
الدولیة  المعاییر  في  بخبرائنا  باالستعانة  واحدة،  نقد  تولید  كوحدة 

المالي.  للتقریر 

في القیمة  ● اإلدارة لتحدید مؤشرات االنخفاض  الذي أجرتھ  التقییم  تقییم 
التي تم     التوصل إلیھا.بما في ذلك االستنتاجات 

تقییم تصمیم وتنفیذ دلیل الضوابط الرئیسیة على عملیة تقییم االنخفاض ●
مؤشر التي تشمل تحدید  القیمة  في    اتفي  وتحدید  الاالنخفاض  قیمة 

القابلة لالسترداد.و قیمتھا  النقد وتقدیر     حدات تولید 

قیمة  ● حساب  في  المستخدمة  اإلدارة  افتراضات  معقولیة  مدى  تقییم 
للشركة.  لوحدات تولید النقد  القابلة لالسترداد  القیمة  لتحدید  االستخدام 

 حیث تضمن ذلك:

لتقدیر  ) ۱( اإلدارة  قبل  من  المستخدمة  المنھجیة  مالءمة  مدى  تقییم 
ومالءمة   دقة  من  والتحقق  النقد  تولید  لوحدة  االستخدام  قیمة 

المدخالت المستخدمة من قبل اإلدارة في نموذج  التدفقات  بیانات 
الداعمة، مثل خطط  الوثائق  المخصومة من خالل تتبع  النقدیة 
العمل المعتمدة. قمنا باختبار مدى معقولیة خطط العمل بمقارنتھا  

التاریخیة.  بالنتائج 



 

٣ 

) للبتروكيماويات  السعودية  كيان  شركة  مساهمي  السادة  إلى  المستقل  المراجع  كيان  تقرير 
 المحترمين (تتمة)                   السعودية)

 
    (تتمة) منهجنا في المراجعة

 
  األمور الرئيسية للمراجعة(تتمة) 

  

  كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة (تتمة)  األمر الرئيسي للمراجعة (تتمة) 

دة اإلدارة أن الموجودات غير المتداولة للشركة تشكل وح استنتجت  
لوحدة   لالسترداد  القابلة  القيمة  تحديد  عند  واحدة.  نقد  وليد  تتوليد 
الن توليد  لوحدة  االستخدام  قيمة  بتقدير  اإلدارة  قامت  بناًء النقد،  قد 

والتي   الشركة  إدارة  قبل مجلس  من  المعتمدة  األعمال  خطط  على 
ظروف السوق الخارجية وبعض حول  ارة  تعكس وجهة نظر اإلد

النمو   معدالت  تقدير  ذلك  في  بما  الرئيسية  الداخلية  المتغيرات 
   .المناسبةوالخصم 

توليد  واستنتجت   لوحدة  لالسترداد  القابلة  القيمة  أن  لنقد  ااإلدارة 
ي أللشركة كانت أعلى من قيمتها الدفترية، وبالتالي لم تكن هناك  

القيمة  في  انخفاض  في    خسارة  المنتهية  السنة  ديسمبر    ٣١في 
٢٠٢٢ .  

لنقد ااعتبرنا هذا أمر رئيسي للمراجعة نظًرا ألن تحديد وحدة توليد  
العوامل   من  مجموعة  مراعاة  اإلدارة  من  ويتطلب  معقًدا  كان 
بلة  الخاصة بظروف الشركة. إضافة إلى ذلك، فإن تقييم القيمة القا

ما في رات وأحكاًما هامة بلالسترداد لوحدة توليد النقد يتطلب تقدي 
المستقبلية   والسوقية  االقتصادية  والظروف  المنتجات  أسعار  ذلك 

  ومعدالت النمو والخصم. 

رقم   اإليضاح  للسياسة   ١٠-٦أنظر  المرفقة  المالية  القوائم  حول 
غير   الموجودات  هذه  قيمة  في  باالنخفاض  المتعلقة  المحاسبية 

رقم   واإليضاح  القوائم    ٧المتداولة  لإلفحول  المرفقة  صاح المالية 
المتعلقة   المؤثرة  المحاسبية  واألحكام  التقديرات    بتقييم  عن 

  .ة الموجودات غير المتداولةاالنخفاض في قيم

إضافة إلى مساعدتنا في عدد من اإلجراءات المذكورة أعاله،  )٢( 
   قمنا بإشراك خبراء التقييم الداخلي لدينا من أجل:

 
  توقعات الهامش.مدى معقولية تقييم   ) أ
   مدى معقولية معدالت الخصم والنمو.تقييم   ) ب
الدقة    ) ج في    المعنيةللحسابات  الحسابية  اختبار  المستخدمة 

  نموذج التدفقات النقدية المخصومة. 
ن  تقييم األثر المحتمل لمجموعة من النتائج المحتملة ع  )د

طريق إجراء تحليل الحساسية على االفتراضات  
  التدفقات النقدية المخصومة.الرئيسية في نموذج 

 
ية ومالءمة اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالكفاية  تقييم مدى   ●

  المرفقة. 

    



٤ 

(كیان   للبتروكیماویات  السعودیة  كیان  شركة  مساھمي  السادة  إلى  المستقل  المراجع  تقریر 
(تتمة)  السعودیة)  المحترمین 

أخرى  معلومات 
القوائم المالیة أعضاء مجلس اإلدارة  إن  ولكنھا ال تتضمن  السنوي للشركة  التقریر  األخرى  المعلومات  األخرى. تتضمن  مسؤولون عن المعلومات 

ھذا. لنا بعد تاریخ تقریرنا  حولھا، والتي من المتوقع تقدیمھا   وتقریرنا 

أي نوع من الت  أكید حولھا.إن رأینا حول القوائم المالیة ال یشتمل على المعلومات األخرى وال نبدي 

أعاله، وعند قراءتھا نأخذ بعین االعت المعلومات األخرى المحددة  للقوائم المالیة، تقتصر مسؤولیتنا على قراءة  بار ما إذا كانت  وفیما یتعلق بمراجعتنا 
التي  المعلومات  المالیة أو مع  األخرى ال تتوافق بصورة جوھریة مع القوائم  الحصول علیھاالمعلومات  لذلك خالل ع  تم  أو خالفاً  المراجعة،  ملیة 

جوھریة.  تتضمن تحریفات 

األم فیجب علینا إبالغ المكلفین بالحوكمة بھذا  جوھریة،  أنھ یحتوي على تحریفات  السنوي للشركة،  قراءة التقریر  لو استنتجنا، عند  ر.فیما 

المالیة بالحوكمة عن القوائم   مسؤولیات اإلدارة والمكلفین 
السعودیة والمعاییر إن اإلدارة مسؤولة  في المملكة العربیة  المالي المعتمدة  الدولیة للتقریر  للمعاییر  العادل للقوائم المالیة وفقاً  والعرض  عن اإلعداد 

والنظام األساسي الشركة، وعن نظام الرق  الشركات  والمحاسبین ومتطلبات نظام  الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین  األخرى  ابةواإلصدارات 
الجوھریة، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ.ا قوائم مالیة خالیة من التحریفات  لتتمكن من إعداد    لداخلي الذي تراه اإلدارة ضروریاً 

األمور   الضرورة، عن  واإلفصاح، عند  أعمالھا  في  الشركة على االستمرار  قدرة  اإلدارة مسؤولة عن تقییم  المالیة، فإن  القوائم  إعداد   المتعلقةعند 
أو عدم وجود بدیل حقیقي بخالف الشركة أو وقف عملیاتھا  المحاسبي ما لم تنِو اإلدارة تصفیة  واستخدام مبدأ االستمراریة   ذلك.  باالستمراریة، 

المالیة للشركة.  إن المكلفین بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر 

حول مر المالیةمسؤولیات المراجع   اجعة القوائم 
الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن غ المالیة ككل خالیة من التحریفات  القوائم  إذا كانت  معقول حول ما  الحصول على تأكید  في  أھدافنا  أو  تتمثل  ش 

أن   ولكنھ ال یضمن  التأكید المعقول مستوى عاٍل من التأكید،  المراجع الذي یتضمن رأینا. یُعد  عملیة المراجعة التي تم القیام بھا خطأ، وإصدار تقریر 
السعودیة، ستكشف دائماً عن تحریف جوھري عند وجوده. یمكن أن تنتج التح المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة  لمعاییر  من وفقاً  ریفات 

أن تؤثر معقول  إلى حد  المتوقع  كان من  إذا  في مجموعھا،  أو  بمفردھا  جوھریة،  وتُعَد  أو خطأ،  یتخذھا   غش  التي  االقتصادیة  القرارات  على 
 المستخدمون بناءً على ھذه القوائم المالیة.



٥ 

(كیان   للبتروكیماویات  السعودیة  كیان  شركة  مساھمي  السادة  إلى  المستقل  المراجع  تقریر 
(تتمة)  السعودیة)  المحترمین 

حول مر المالیةمسؤولیات المراجع    (تتمة)  اجعة القوائم 
االجتھا السعودیة، نمارس  في المملكة العربیة  المراجعة الدولیة المعتمدة  وفقاً لمعاییر  القیام بھا  التي تم  المھني ونحافظ وفي إطار عملیة المراجعة  د 

أیضاً بما یلي:  على الشك المھني خالل عملیة المراجعة. كما نقوم 

جوھریة في القوائم الم ● وتقییم مخاطر وجود تحریفات  لمواجھة ھذه تحدید  إجراءات مراجعة  الیة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم 
ومناسبة كأساس إلبداء رأینا. إّن  والحصول على أدلة مراجعة كافیة  أي تحریفات جوھریة ناتجة عن مخاطر المخاطر وتنفیذھا،  اكتشاف  عدم 

أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام  ةالناتج المخاطرالغش یعد أكبر من  أو حذف متعمد  الغش على تواطؤ أو تزویر  عن الخطأ حیث قد ینطوي 
الداخلي.  الرقابة 

إبداء   ● للظروف، ولیس لغرض  مالئمة  إجراءات مراجعة  تصمیم  المراجعة لغرض  الداخلیة المتعلقة بعملیة  الرقابة  ألنظمة  الحصول على فھم 
الداخلیة للشركة.رأي حول فعالیة أنظمة الرقاب  ة 

اإلدارة. ● العالقة التي قامت بھا  المحاسبیة واإلفصاحات ذات  التقدیرات  المستخدمة ومدى معقولیة  السیاسات المحاسبیة   تقییم مدى مالءمة 

الحصول   ● التي تم  المحاسبي، وبناءً على أدلة المراجعة  لمبدأ االستمراریة  اإلدارة  استخدام  إذا كان ھناك استنتاج مدى مالءمة  علیھا، تحدید ما 
في أعمالھا. وإذا توصلنا  الشركة على االستمرار  حول قدرة  إلى وجود شك كبیر  أن تشیر  أو ظروف یمكن  عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث 

القوائم المالیة ذات العالقة في  إلى اإلفصاحات  االنتباه في تقریرنا  ، أو تعدیل رأینا إذا كانت  إلى وجود عدم تأكد جوھري، یجب علینا أن نلفت 
أ  أحداث  قد تؤدي  ومع ذلك،  الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا.  التي تم  إلى أدلة المراجعة  استنتاجاتنا  غیر كافیة. تستند  اإلفصاحات  و  ھذه 

الشركة في أعمالھا. استمرار  إلى عدم   ظروف مستقبلیة 

القوائم المالیة، بما ف  ● العام وھیكل ومحتوى  العرض  وتحدید ما إذا كانت القوائم المالیة تمثل المعامالت واألحداث ذات  تقییم  ي ذلك اإلفصاحات، 
العادل.  العالقة بطریقة تحقق العرض 

المكلفین بالحوكمة   بالنطاق والتوقیت المخطط لعملیة المراجعة ونتائج المراجعة الجوھریة، بما في ذلك أي أوجھ    -من بین أمور أخرى   -نقوم بإبالغ 
خالل مراجعتنا.قصور   الداخلي التي نكتشفھا   ھامة في نظام الرقابة 

ونقوم بإبالغھم  التزمنا بالمتطلبات األخالقیة المناسبة المتعلقة باالستقالل،  أننا قد  للمكلفین بالحوكمة بیاناً نوضح فیھ  العالقات واألمور كما نقدم  بجمیع 
إلى حد معقول أنھا قد تؤثر على ا التي یُعتقد  أو التدابیر الوقائیة المطبقة.األخرى  المتخذة للقضاء على التھدیدات   ستقاللنا، وإن لزم األمر، التصرفات 

الحا القوائم المالیة للفترة  أثناء مراجعة  قصوى  لھا أھمیة  التي كانت  األمور  فإننا نحدد  للمكلفین بالحوكمة،  المقدمة  األمور  لیة والتي تمثل ومن بین 
المراجعة  أمور  قررنا  بدورھا  أو إذا  العلني عنھ  اإلفصاح  النظم أو التشریعات من  ما تمنع  باستثناء  في تقریرنا  إدراجھا  تم  في حاالت   -الرئیسیة، 

للغایة   إذا كان من المتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن ھذا األمر سوف یؤدي إلى تداعیات  -نادرة  أن أمرا ما ال ینبغي اإلفصاح عنھ في تقریرنا 
المصلحة العامة من ھذا اإلفصاح.سلبیة   تفوق منافع 

 برایس وترھاوس كوبرز

إبراھیم بن محارب بدر 
 ٤۷۱ترخیص رقم  

 ھـ۱٤٤٤شعبان  ۷
 م)۲۰۲۳فبرایر   ۲۷(
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ان  ة) كة ك ان السعود ات (ك ماو وك ة للب  السعود
ة) كة مساهمة سعود )  

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٦  

كة . ١ معلومات عن ال

موجب السجل التجاري رقم   ة مسجلة  كة مساهمة سعود كة")   ة) ("ال ان السعود ات (ك ماو وك ة للب ان السعود ل    ٢٠٥٥٠٠٨٤٥٠كة ك ــــخ  الصادر  الجب  ٢٦بتار
د  ٢٠٠٧يونيو    ١٢ه ( ١٤٢٨جمادى األو   كة هو صندوق ب   ١٠٣٠٢). العنوان المسجل لل

ّ
ة. إن ة السعود ة الع ة، الممل ل الصناع كة  ٣٥، مدينة الجب ٪ من أسهم ال

ة مملوكة للجمهور العام.  اق ك") واألسهم ال ة ("سا ة للصناعات األساس كة السعود    مملوكة لل

وثنا   يتمثل كول  جال ل  واإلي ل  واإلي الت  واإليثوكس ل  إي والبو  تون  واألس ل  و وال ل  برو البو  إنتاج  كة   ال الده  شاط  حول  وال واإليثانوالم  الفينول 
ص الصنا رقم (  خ موجب ال ة أخرى  ماو وك ونات ومنتجات ب ــــخ  ٢١٨الصنا والبو ك ت   ٢٠٢٢مايو    ١٦ه (الموافق  ١٤٤٣شوال    ١٤) بتار ه١٤٤٦شوال    ١٤) و

ل  ١٣(الموافق  ة. ٢٠٢٥أب وة المعدن ل وزارة الطاقة والصناعة وال ) الصادر من ق

ة   س كة حصة ب ة ذات  ٣٣٬٣٣تمتلك ال كة مختلطة سعود ة المحدودة ("سابوكو")، و  كة البيوتانول السعود كة سابوكو ٪   شطة  ة محدودة. وتتألف أ مسؤول
ل من البيوتانول العادي واأليزو بيوتان ل إلنتاج البيوتانول العادي واأليزو بيوتانول. يتم بيع  ة من مصنع بيوتانول  الجب س ب الرئ ت كة سابوكو إ أطراف ال تجهما  ول اللذين ت

ائها). بناًء ع هذ كة و ك (أي ال كة سابوكو. لذلك المش ات المتعلقة  المطل امات الخاصة  كة لديها حقوق  الموجودات واالل م أن ال ە الحقائق والظروف، تم تقي
الغة ات واإليرادات والمصارف ع أساس حصتها ال ة عن حصتها من الموجودات والمطل المحاس كة  كة. وقامت ال ة مش فها كعمل   ٪. ٣٣٬٣٣  تم تص

ة لل٢٠٢٢الل النصف الثا من سنة خ ح ة، مما أدى إ انخفاض كب  اإليرادات والهامش وال كة  األسواق العالم ان هناك نقص جوهري  أسعار بيع منتجات ال سنة.، 
ل المنظور. تعتقد اإلدارة أن هذا االنخفاض  أسعار البيع قص األجل وأنه من المتوقع أن تتحسن أسعار البيع  ال   مستق

ــــخ  ل مجلس اإلدارة والموافقة ع إصدارها بتار ة من ق اير  ٢١تم اعتماد هذە القوائم المال ان  ١(الموافق  ٢٠٢٣ف   ه). ١٤٤٤شع

 أسس اإلعداد  . ٢  

ام   ١‐٢ ان االل ب

اتها،   وتفس الما  ر  للتق ة  الدول للمعاي  وفقا  ة  المال القوائم  هذە  ة أعدت  السعود الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعاي  ة  السعود ة  الع ة  الممل المعتمدة  
ة").  ة السعود ة الع ر الما المعتمدة  الممل ة للتق للمراجع والمحاسب (مجتمع "المعاي الدول

اس   ٢‐٢ أسس الق

ا  لفة  الت دأ  لم وفقا  ة  المال القوائم  إعداد  ةتم  الحال مة  الق اسه  ق تم  والذي  للموظف  الخدمة  ة  نها منافع  ام  ال ثناء  اس  ، المحاس االستحقاق  أساس  استخدام  ة  لتارخ
ل ا  ل المقدم مقا مة العادلة للمقا ٍل عام ع الق ش ة  لفة التارخ قة وحدة االئتمان المتوقعة. تعتمد الت استخدام ط امات     وقت المعاملة.  لسلع والخدماتلالل

غ اس،  ــــخ الق ام  معاملة منظمة ب مشار السوق بتار ل ال ل بيع أصل أو دفعه لتح ضه مقا مكن ق مة العادلة  السعر الذي  مكنالق ان هذا السعر  ض النظر عما إذا 
مة العادلة ألصل   استخدام أسلوٍب آخر. عند تقدير الق ا أو تقديرە  ٍل م ش ام إذا أخذ المشاركون  السوق هذە رصدە  ار خصائص األصل أو االل كة  االعت ام، تأخذ ال أو ال

اس و  أو اإلفصاح  هذە مة العادلة ألغراض الق د الق اس. يتم تحد ــــخ الق ام  تار سع األصل أو االل ار عند  ثناء   الخصائص  االعت اس ة ع هذا األساس،  القوائم المال
ر الما رقم   ار الدو للتق جار ضمن نطاق المع مة عادلة، مثل صا ١٦معامالت اإل ست ق نها ل مة العادلة ول ه مع الق شا عض أوجه ال اسات ال لها  جار" والق "عقود اإل

ة الدو رقم  ار المحاس لة للتحقق  مع مة القا ار ا  ٢الق مة االستخدام  مع ة الدو رقم "المخزون" أو ق مة الموجودات".  ٣٦لمحاس "االنخفاض  ق

مكن ع ات، بناًء ع الدرجة ال  مة العادلة من ثالثة مست الق سلسل هر  ة إ  اتها المال ف موجوداتها ومطل كة بتص مة العادلةقامت ال اس الق ندها رصد مدخالت ق

مة   اس الق ة هذە المدخالت  ق : وأهم امل، وال يتم وصفها ع النحو اآل ال  العادلة 

  ات المماثلة. ١المستوى شطة للموجودات أو المطل   : أسعار السوق المعلنة (غ المعدلة)  األسواق ال

  مكن رصدها ٢المستوى مة العادلة  اس الق كون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لق م ال  ب التقي ة. : أسال ا ة أو غ م ا قة م  ط

  مكن رصدها. ٣المستوى مة العادلة غ  اس الق كون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لق م ال  ب التقي  : أسال
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 (تتمة) أسس اإلعداد . ٢  

ة وعملة العرض   ٣‐٢ ف  العملة الوظ  

ال السعودي، وهو العملة   ال ة معروضة  ة إ أقرب ألف رال سعودي،إن هذە القوائم المال ة المعروضة  هذە القوائم المال افة المعلومات المال ب  كة. تم تق ة لل ف الوظ
ذكر خالف ذلك.    ما لم 

  معامالت وأرصدة 

ة ذات الص ف ف الفورة للعملة الوظ أسعار ال كة  ل ال ا من ق دئ ة م العمالت األجن ل المعامالت ال تتم  سج اتيتم  ل الموجودات والمطل تم تح ــــخ المعاملة. و لة  تار
ات الفروق الناتجة ع ر. يتم إث ــــخ التق ف الفورة  تار ة وفقا ألسعار ال ف ة إ العملة الوظ العمالت األجن ة المقومة  ــح  النقد ة  قائمة ال ل البنود النقد ة أو تح س ن 

  أو الخسارة. 

لإن البنود غ الن  تم تح ة. و دئ ــــخ المعامالت الم ف  تار استخدام أسعار ال لها  ة يتم تح عملة أجن ة  لفة التارخ الت اسها  ة ال يتم ق ة ال يتم   قد البنود غ النقد
مة العادلة. تتم معامل د الق ــــخ تحد ف  تار استخدام أسعار ال ة وذلك  عملة أجن مة العادلة  الق اسها  ة ال يتمق ل البنود غ النقد ــح أو الخسارة الناشئة عن تح ة ال

مة العادلة للبند.  ــح أو الخسارة عند تغ الق ات ال مة العادلة وفقا إلث الق اسها    ق

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

  متوسط األسعار  أسعار اإلغالق   متوسط األسعار  أسعار اإلغالق

 دوالر  ‐ ٣٬٧٥٣٬٧٥٣٬٧٥٣٬٧٥أم

٤٬٠٣٣٬٩٦٤٬٢٥٤٬٣١  يورو  ‐

ة الهامة . ٣ ام المحاس اضات واألح  التقديرات واالف

الغ المدرجة لإليرادات والمصارف والمو  اضات تؤثر ع الم اما وتقديرات واف ة أن تصدر اإلدارة أح اتجودات  يتطلب إعداد هذە القوائم المال ات واإلفصاح عن المطل والمطل
ة ع ا  الت جوه اضات والتقديرات إ نتائج قد تتطلب تعد د حول هذە االف ر. ومع ذلك، فقد يؤدي عدم التأ ــــخ التق ام الذيالمحتملة  تار ة لألصل أو االل مة الدف لق

ة.  ل ات المستق تأثر  الف   س

اض ند هذە التقديرات واالف ات ال س ة للموجودات والمطل م الدف م ع الق ستخدم للح عتقد أنها معقولة  ظل هذە الظروف و ة وعوامل أخرى مختلفة  ات إ الخ
الت ع التق ات التعد صورة مستمرة. يتم إث ة  اضات األساس . يتم فحص التقديرات واالف ا ل م ش ة ال ديرا صعب الحصول عليها من مصادر أخرى  ة  الف ت المحاس

ة.  ل ة والمستق ، الحال ت لتا الف لها تؤثر ع  انت التقديرات ال تم تعد الت،  حال  تّم فيها إجراء تلك التعد

 : د ما  التعرض للمخاطر وحاالت عدم التأ  تتضمن اإلفصاحات األخرى المتعلقة 

 دارة مخاطر األدوات المال ضاح  إدارة رأس المال و اسات (إ   ) ٣٣ة والس

  ضاحان ة (اإل ل الحساس   ) ٣٣و  ٢٠إفصاحات تحل

اضات  ١‐٣ التقديرات واالف

ــــخ التق  ما  تار د من التقديرات  ة لعدم التأ س ل والمصادر األخرى الرئ المستق ة ال تتعلق  س اضات الرئ االف ل  ما  تفص الت  ف تج عنها تعد ةر، وال قد ي جوه
اضاتها وتقديراتها ع األساس كة  اف ند ال س ة الالحقة.  ة المال ات خالل الف ة للموجودات والمطل مة الدف ة. مع ذلك، قد   الفروق ب الق المتاح عند إعداد القوائم المال

ات  الس ة نظرا للتغ ل اضات والتقديرات المستق اضات عند حدوثها. حدث تغ  الظروف واالف ات  االف تم عرض تلك التغ كة. و وق أو الظروف الخارجة عن إرادة ال

ة ١‐ ١‐٣ مة الموجودات غ المال االنخفاض  ق

داد،   لة لالس متها القا د نقد ق ة ألصل أو وحدة تول مة الدف ة عندما تتجاوز الق مة الموجودات غ المال مة العادلةحدث االنخفاض  ق داد  الق لة لالس مة القا وتتمثل الق
انات المتاحة من معا عاد ع الب ف االس ال مة العادلة ناقصا ت . تعتمد الق مة االستخدام، أيهما أع عاد وق ف االس ال جرى ع أساس تجاري  ناقصا ت

ُ
مالت البيع الملزمة ال ت

ة المخصومة.لموجودات مماثلة أو ع األسعار ال   مة االستخدام إ نموذج التدفقات النقد ند ق س عاد األصل.  ة الس ف اإلضاف ال عد خصم الت مكن رصدها  السوق 
لة ال ال تكون ا  شطة إعادة اله شتمل ع أ السنوات الخمس القادمة وال  ة من الموازنة وخطة العمل الخاصة  ستمد التدفقات النقد

ُ
م كة مل ة بها ح تارخه أو عل

داد حساس ل لالس لغ القا ارها. إن الم د النقد ال يتم اخت ة ال من شأنها أن تدعم أداء وحدة تول ب ة ال ل ثمارات المستق لمعدل الخصم المستخدم  نموذج التدفقات االس
ضا  ة المتوقعة. انظر أ ل ة المخصومة وكذلك أسعار البيع المستق ضاح رقم النقد . ٧اإل
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٣ .  ة الهامة (تتمة)   ام المحاس اضات واألح  التقديرات واالف

اضات (تتمة)  ١‐ ٣  التقديرات واالف

جار ٢‐ ١‐٣ ات اإل اض اإلضا التفاق معدل االق

ستخدم معدل   ، فإنها  التا جار، و ة اإل د معدل الفائدة ضمنا  اتفاق سهولة تحد كة  مكن لل جارة. إن معدلال  ات اإل اس المطل اض اإلضا لق االق
ضمان مماثل، األموال الالزمة للحصو  ة مماثلة، و اض ع مدى ف كة دفعه لالق اض اإلضا هو معدل الفائدة الذي يتع ع ال مةاالق ق ل ع أصل 

عكس ه،  ٍة مشابهة؛ وعل ئٍة اقتصاد كة أن تدفعه"، مما يتطلب تقديرا  حالة عدم  مماثلة ألصل حق االستخدام  ب اض اإلضا ما "يتع ع ال معدل االق
مكن رصدها، مثل معدالت الفائدة  السوق، ع ُ استخدام المدخالت ال  اض اإلضا  كة معدل االق مكن رصدها. تقدر ال ُ ندما تكون متاحةتوفر معدالت 

ة لعمل تقديرات معينة خاص شأة. ومطل الم  ة 

مخصصات  ٣‐ ١‐٣

ما  ذلك تقديرات احتم ات،  فاء معاي اإلث ان قد تم اس ما إذا  مات ف اس المخصصات ع التقديرات والتقي عتمد ق عتها،  م طب ند ح س ة الصادرة.  ال التدفقات النقد
ار المشورة   ع االعت ف، مع األخذ  ال ف الخروج، إنمخصصات التقا إ تقدير الت ال ة الخدمة وت ها من المعلومات المتاحة. وتتضمن مخصصات منافع نها ة وغ القانون

األخرى.  الخروج  ف  ال ت أو  الموقع  غالقات  و از  االمت لمدفوعات  المتوقعة  الصادرة  ة  النقد التدفقات  تقدير  اإلدارة   م  ح ضا  أ غ    وجدت،  ات  المطل مخصصات  وتنطوي 
ة صادرة.  المؤكدة ع ان من المرجح حدوث تدفقات نقد ما إذا  أفضل تقدير لإلدارة ف

خطط منافع الموظف المحددة  ٤‐ ١‐٣

الموظف  لة األجل المتعلقة  ات األخرى ط ض والمطل ة الخدمة ومدفوعات التع عد الخدمة المحددة وخطط منافع نها تها  تمثل خطط منافع ما  س تم  امات س  ال
ل   ات مثل معدالت الالمستق المتغ ما يتعلق  اضات ف د من االف امات. يتع ع اإلدارة وضع الم د هذە االل توارة لتحد مات ا خصم ومعدل زادة الرواتبوتتطلب تقي

كة مع خ  شاور إدارة ال ل دوري، ت ش ة، إن وجدت.  ل ة المستق ة الصح ف الرعا ال ة ودوران الموظف وت كونواألقدم مكن أن  اضات.  شأن هذە االف توار خارجي  اء ا
اض . يتم فحص االف ف المنافع المحددة للموظف ال امات المنافع المتوقعة وت ة أثٌر جوهرٌي ع ال س اضات الرئ ات  االف ر. للتغي ل تق ــــخ   ات  تار

ات  ٥‐ ١‐٣
ّ
ات والمصنع والمعد ة للممتل األعمار اإلنتاج

ار االستتحدد   ع االعت عد األخذ  حدد هذا التقدير  ات والمصنع والمعدات لحساب االستهالك. و ة المقدرة للممتل خدام المتوقع للموجودات والتلف اإلدارة اإلعمار اإلنتاج
ل التغ  نفقات اال  تم تعد ة ع أساس سنوي و ق مة المت ة والق ة. المادي. وتفحص اإلدارة األعمار اإلنتاج ل ة ومستق ات حال ستهالك، إن وجدت،  ف

ة للموجودات غ الملموسة ٦‐ ١‐٣   األعمار اإلنتاج

ان العمر اإلنتا المتوقع لألصل مختلفا عن التقديرات ال ر. إذا  ل تق ــــخ  قة اإلطفاء  تار ة اإلطفاء وط فحص ف ة اإلطفاء وفقا تقوم اإلدارة  كة بتغي ف قة، تقوم ال سا
قة اإل لذ كة بتغي ط ة المضمنة  األصل، تقوم ال ل ة المستق ان هناك تغي  النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصاد . لك. إذا   طفاء لتعكس النمط المتغ

الزاة  ٧‐ ١‐٣

ة والجمارك ("الهيئة"). يتضمن حساب الزاة المعرف كة للزاة وفقا ألنظمة هيئة الزاة وال ام الزكويتخضع ال م أثر االل قواعد وأنظمة الزاة لتقي ام ذات الصلة  ة واألح
ك ط النها فإن ال صدر ال ل الهيئة، و أن  ط النها من ق ا ح يتم إجراء ال ام تقدي عت هذا االل ة معينة.  ة ف . نها ام الزاة اإلضا  ة معرضة الل

السعر المؤقت  ٨‐ ١‐٣

كة ب األستقوم ال ا  دئ عات م ل المب سج ك (المسوق). يتم  كة سا ــــع الخاصة  ل أسا من خالل منصة التوز ش ة  ماو وك يع منتجاتها الب ق و عار المؤقتة المتفقس
ة   األسعار الحقا بناًء ع أسعار البيع الفعل ل هذە  لفةعليها مع المسوق عند الشحن، األمر الذي يتطلب تقديرا. يتم تعد ال يتحصل عليها المسوق من عمالئه مع خصم ت

ق األخرى.  س ة جميع مصارف ال ق لتغط س ــــع، والبيع ورسوم ال   الشحن والتوز
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٩  

٣ .  ة الهامة (تتمة)   ام المحاس اضات واألح  التقديرات واالف

ة ٢‐ ٣ ام المؤثرة  تطبيق المعاي المحاس    األح

م   ة: اإلضافة إ تطبيق الح تة  القوائم المال الغ المث ة لها التأث األ ع الم ام المؤثرة اآلت اضات المذكورة أعالە، فإن األح التقديرات واالف

د نقد واحدة  ٩‐ ١‐٣ د وحدة تول   تحد

س لدى   ــــع الغاز، ول ة توز اتفاق قا  دة مس ّ انت مق شاؤها  التا فإن أد مستوىتعتقد اإلدارة أن جميع المصانع ال تم إ قاف أي من هذە المصانع، و ص  إ ار تقل كة خ ال
ة الواردة من الموجودات األخرى أ دها وال تكون مستقلة إ حد كب عن التدفقات النقد مكن تحد ة الواردة ال  و مجموعة الموجودات األخرى  التدفقات من التدفقات النقد

ة الواردة المتولدة مة.  النقد ار االنخفاض  الق  لغرض اخت
ً
د نقد واحدة ل وحدة تول كة  من جميع المصانع معا. لذلك، تعت ال

 مكونات المصنع والمعدات  ١٠‐١‐٣  

ة. إن و  ة االقتصاد ت ع مدى أعمارها اإلنتاج ها ع أساس القسط الثا تم استهال ة و كة إ مكونات جوه م مصنع ومعدات ال ام مطلوٌب  التحقق من ضع األحتم تقس
اإل  ة للجزء المكون  م ة ال س ة ال ار األهم ة أحد المكونات، تأخذ اإلدارة  االعت د جوه . عند تحد ة ألصٍل أ ة مثل االختالف   المكونات الجوه ضافة إ العوامل النوع

األصل ذي الصلة.    العمر اإلنتا مقارنة 

د مدة عقد  ١١‐١‐٣ د واإلنهاء تحد ارّي التجد جار مع خ   اإل

جار   د عقد اإل ار تمد غطيها خ ات  ة ف ّ جار، إ جانب أ لة لإللغاء من عقد اإل جار ع أنها مدة غ قا كة مدة عقد اإل ل معقول ممارسته، أو تحدد ال ش ان من المؤكد  إذا 
جار، إذا من المؤكد  ار إنهاء عقد اإل غطيها خ ات  ة ف ّ ل معقول عدم ممارسته.  أ ش

ا ل معقول ممارسة خ ش ان من المؤكد  م ما إذا  ما  تقي كة ح د واإلنهاء. تطبق ال جار تتضمن بندّي التمد كة عدة عقود إ جار أو إنهائه؛ أي أنها لدى ال د عقد اإل ر تجد
ار جميع العوامل ذات العالقة ال تخلق حافزا اقتصاد  انتأخذ  االعت جار إذا  م مدة عقد اإل كة تقي د ال دء، تع ــــخ ال عد تار د أو اإلنهاء.  كة وللمؤجر لممارسة إّما التجد ا لل

د العقد أو إنهائه ار تجد ؤثر ع قدرتها ع ممارسة أو عدم ممارسة خ طرتها و ضاح ر هناك حدث مهم أو تغي  الظروف ال تقع  نطاق س ا اإل
َ
ض  . ٨قم . انظر أ  

ة . ٤ اسات المحاس  الس ات  التغ

قها   كة وال تم تطب ال ر الما ذات الصلة  ة للتق الت ع المعاي الدول كة موضحة أدناە:  ٢٠٢٢يناير  ١إن التعد ل ال من ق

اإلطار المفاه   ١‐٤ ر الما رقم  ‐مرجع خاص  ار الدو للتق الت ع المع ٣تعد

ر الما رقم  تهدف   ار الدو للتق الت ع المع اإلشارة إ اإلطار المفاه للتقارر    ٣التعد ة وعرضها  إطار إعداد القوائم المال دال اإلشارة إ  ت" إ اس ش "تجميع الم

اته.  ة دون تغي جوهريٍّ  متطل   المال

ا ات الوارد  المع دأ اإلث ثناًء لم ل اس ر الما رقم  يتضمن التعد ات المحتملة  ٣ر الدو للتق ات والمطل '' ناشئة عن المطل لتجنب إصدار أراح أو خسائر محتملة "لليوم الثا

ة الدو رقم   ار المحاس ر الما رقم    ٣٧ال تدخل ضمن نطاق مع ة للتق ٍل   ٢١أو تفس لجنة تفس المعاي الدول ش دها  اإلضافة إ ذلك،  "الرسوم''، إذا تم تك منفصل. 

ر الما رقم  ار الدو للتق ل اإلرشادات الموجودة  المع ح التعد
ّ
ة وعرضها.  ٣يوض دال اإلشارة إ إطار إعداد القوائم المال اس  للموجودات المحتملة ال لن تتأثر 

ارا من  أثر مستق اعت ل  كة بتطبيق التعد كة. ٢٠٢٢يناير  ١قامت ال ة لل ل أي أثر جوهري ع هذە القوائم المال س لهذا التعد . ل

ر الما رقم           ٢‐ ٤ ار الدو للتق ة"  ٩المع ة " ‐"األدوات المال س ة ٪١٠رسوم فحص ب ات المال ات المطل   " إللغاء إث

ر الما رقم   ار الدو للتق ل ع المع دة أو المعدلة تختلف"األدوات    ٩يوضح التعد ة الجد ات المال وط المطل انت  م ما إذا  كة عند تقي ة" الرسوم ال تدرجها ال المال

ما   ض والمقرض،  شمل هذە الرسوم فقط الرسوم المدفوعة أو المقبوضة ب المق ة.  ة األصل ات المال وط المطل ا عن  المقبوضة ذلك الرسوم المدفوعة أو  اختالفا جوه

ة   دا عد  ادلها  أو  لها أو ت ة ال يتم تعد ات المال ل ع المطل شأة التعد  عن اآلخر. تطبق الم
ً
ة ا ض أو المقرض ن شأةمن المق ة ال تطبق فيها الم ر السن ة التق ف

 . ل للمرة األو   التعد

ة  س ل أثناء إجراء فحص  كة. ألي قرض معدل  ٪١٠تم تطبيق التعد ة لل س له أي أثر جوهرّي ع هذە القوائم المال ل ل له خالل السنة. إن التعد   أو معاد تم
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١٠  

ة  . ٤ اسات المحاس  الس ات   (تتمه) التغ

لفة  ٣‐ ٤ ذ العقد  ‐العقود الم ف تنف ال ة الدو رقم  ‐ ت ار المحاس الت ع مع ٣٧تعد

ة الدو   ة الدو رقم  أصدر مجلس معاي المحاس ار المحاس الت ع مع ا  ٣٧تعد لفا أو مس ان العقد م م ما إذا  شأة تضمينها عند تقي جب ع الم ف ال  ال د الت لتحد

 من الت
ً

م سلع أو خدمات  عقد تقد ة  ا ف المتعلقة م ال ة". تتضمن الت ا لفة ذات الصلة الم الت "نهج الت طة اللخسارة. تطبق التعد ف المرت ال ــــع الت ة وتوز ف اإلضاف ل

المق الطرف  ع  احة  لها  تحم يتم  لم  ما  عادها  اس تم  و العقد  ة  ا م واإلدارة  ة  العموم ف  ال الت تتعلق  ال  العقد.  شطة  أ ة  ا سارة م الت  التعد إن  العقد.  موجب  ل  ا

عد  دأ  أو  ة ال ت ر السن ات التق . ٢٠٢٢ر يناي ١المفعول لف

كة.  ة لل ل أي أثر جوهري ع هذە القوائم المال س لهذا التعد ة ول ر الحال ة التق ل  ف كة بتطبيق التعد قامت ال

عد   . ٥ ة   لم تصبح سار  الصادرة وال ر الما ة للتق  الدول  المعاي  

ر الما ذات الصلة   ة للتق ات الدول كة تلكإن المعاي والتفس نة أدناە. سوف تطبق ال كة مب ة لل ــــخ إصدار القوائم المال عد ح تار كة، الصادرة وال لم تصبح سارة  ال

 . المعاي عندما تصبح سارة المفعول

ة الدو رقم  ١‐ ٥ ار المحاس الت ع مع متداولة أو غ متداولة"   ١تعد ات  ف المطل   "تص

ة الدو  ار المحاس ح مع
ّ
الت:  ١ رقم يوض ات ع أنها متداولة أو غ متداولة. توضح التعد ف المطل ات تص ة" متطل   "القوائم المال

  ة س ل ال حق تأج ما هو المقصود 

 .ر ة التق ة ف ل  نها جب أن يوجد حق التأج   أنه 
  .ل شأة لحقها  التأج ة ممارسة الم احتمال ف ال يتأثر  أن التص

   فها. أنه فقط إذا ام ع تص وط االل ة، فلن تؤثر  ل  نفسها أداة حقوق مل ل للتح ام قا   انت المشتقات المضمنة  ال

عد  دأ  أو  ة ال ت ر السن ات التق الت لف ات  ٢٠٢٣يناير  ١ي التعد كة للمطل ف ال ل ع تص . لن يؤثر التعد أثر رج قها  جب تطب   المتداولة وغ المتداولة. و

ة  ٢‐ ٥ ف التقديرات المحاس ة الدو رقم    ‐تع ار المحاس الت ع مع ) ٨(تعد

ة الدو رقم   ار المحاس الت ع مع ة الدو تعد الت الفرق ب  ٨أصدر مجلس معاي المحاس ة". توضح التعد فا لـ "التقديرات المحاس ث قدم تع ات  التقديرات، ح التغي

ر ا  اس والمدخالت لتط ت أسلوب الق ش ة استخدام الم ف ما أنها توضح ك ة وتصحيح األخطاء.  اسات المحاس ات  الس ة والتغ ة. المحاس   لتقديرات المحاس

عد   دأ  أو  ة ال ت ات السن الت للف ات    ٢٠٢٣يناير    ١ي التعد ة  وتنطبق ع التغي دا عد  ة ال تحدث  أو  ات  التقديرات المحاس ة والتغ اسات المحاس الس

كة.  الت أثر جوهري ع ال كون للتعد س من المتوقع أن  ذلك. ل كر طالما ُسِمح  التطبيق الم سمح  ُ ة.    تلك الف

ات الناشئة من معاملة واحدة ٣‐ ٥ الموجودات والمطل ة المؤجلة المتعلقة  ة الدو رقم    ‐ ال ار المحاس الت ع مع ١٢تعد

ات الناشئة من معاملة واحدة  ٢٠٢١مايو    ٧   الموجودات والمطل ة المؤجلة المتعلقة  ة الدو "ال ة الدو رقم   ‐، أصدر مجلس معاي المحاس ار المحاس الت ع مع تعد

ر  ١٢ ات التق الت ع ف عد  ". تنطبق التعد دأ  أو  ة ال ت موجب٢٠٢٣يناير    ١السن د  ات الم ثناء اإلث يق نطاق اس ل ع تض عمل التعد كر.  التطبيق الم ، مع السماح 

رقم   الدو  ة  المحاس ار  لل  ١٢مع لة  وقا ة  لل خاضعة  مؤقتة  فروق  إ  تؤدي  ال  المعامالت  ع  ينطبق  عد  لم  ث  ح الدخل،  ائب  جارالخاص  اإل عقود  مثل  خصم، 

د ع مثل هذە المعامالت أو األ  ات الم ثناء اإلث كة لم تطبق اس لة للتطبيق ألن ال الت غ قا ك. التعد التفك امات الخاصة    حداث. وال
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١١  

ة الهامة  . ٦ اسات المحاس  ملخص الس  

كة عند إعداد هذە  عة من ال ة الهامة المت اسات المحاس : تم تطبيق الس ما  ل منتظم  ش ة   القوائم المال

كة  ١‐ ٦ ات مش ثمارات  ترت اس

كة  ات مش ثمارات  ترت اس

امات ف ع الحقوق واالل عتمد التص كة.  ــــع مش كة أو مشار ات مش كة ع أنها إما عمل ات المش ت ثمارات  ال ف االس س ع    يتم تص ثمر، ول ل مس ة ل لالتعاقد اله
ذ إال  ٍب ما، وال تدخل ح التنف طرة ع ترت شأ عن االتفاق التعاقدي بتقاسم الس كة فت طرة المش ك؛ أما الس ب المش ت شطةالنظا لل األ ستد القرارات المتعلقة   عندما 

اإلجماع.  طرة    ذات الصلة موافقة األطراف المشاركة  الس

  كة ات مش عمل

ة المش  ال العمل ات المتعلقة  امات للمطل   الموجودات وال
ٌ
ب حقوق ت كة ع ال طرة مش كون لألطراف ال لديها س ث  ك ح ٌب مش كة كة  ترت ت ال ب. ت ت

ات كة وحصتها  أي موجودات ومطل ات المش العمل ات واإليرادات والمصارف الخاصة  ا  الموجودات والمطل ِل  حقها الم ش يرادات ومصارف محتفظ بها  و
كة.  اتها المش ك لعمل ٍل مش ش  

ٌ
دة ك أو متك مش

 كة ــــع مش مشار

  صا موجودات الم
ٌ
ب حقوق ت كة ع ال  مش

ٌ
طرة كون لألطراف ال لديها س ث  كة ح ات المش ت  من ال

ٌ
ع ك هو ن وع المش ةالم ك. تتم المحاس وع المش

. عن الح لفة  قائمة المركز الما الت ا  دئ اتها م عد إث ة،  قة حقوق المل استخدام ط كة  ــــع المش  صص  المشار

له تم تعد لفة، و الت ا  دئ م ك  المش وع  الم أو  لة  الزم كة  ال ثمارات   االس ات  إث ة، يتم  المحاس ة  المل قة حقوق  ال وفقا لط ات حصة  عد ذلك إلث النتائجا  من  كة 
ات توزعات   كة من حرات الدخل الشامل اآلخر  الدخل الشامل اآلخر. يتم إث ــح أو الخسارة وحصة ال ض منالالحقة لالستحواذ  قائمة ال األراح المقبوضة أو مستحقة الق

ثمار.  ة لالس مة الدف ض  الق كة كتخف ــــع المش لة والمشار ات الزم   ال

تكو  مدينةٍ عندما  ذمٍم  ة  ّ أ ذلك  ما   عنها،  د  ت أو  شأة  الم لحصتها    
ً
ة مساو ة  المل حقوق  قة  ط سٍب  مح ثمار  اس خسائر  من  كة  ال حصة  وغ    ن  األجل  لة  ط أخرى 

ش  عن الم
ً
ة ا ة ن ة أو نظام امات ضمن ب ال س  

ً
انت ملزمة ت أي خسائر أخرى، إال إذا  كة ال ت   أة األخرى. مضمونة، فإن ال

ت.  ش كة  تلك الم كة إ حد حصة ال ــــع المش لة والمشار اتها الزم كة و عاد األراح غ المحققة من المعامالت ب ال عاد الخسائر غ المحققة  يتم اس كذلك يتم اس
مة األصل المحول.  ال ع وجود انخفاض  ق ما لم تقدم المعاملة دل
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١٢  

٦  ة الهامة (تتمة)ملخص   اسات المحاس   الس  

ل غ المتداول٢‐ ٦ ف المتداول مقا   تص

ف المتداول  غ المتداول.  ات  قائمة المركز الما ع أساس التص كة الموجودات والمطل  تعرض ال

ة:    تعت الموجودات متداولة  إحدى الحاالت التال

  عها أو قصد ب قها أو  ة. عندما يتوقع تحق اد ل االعت شغ ها  دورة ال   استهال

 .ل رئ ألغراض المتاجرة ش حتفظ بها 

 .ر ة التق عد ف قها خالل اث ع شهرا   عندما يتوقع تحق

 ام لمدة ال تقل عن اث ع شهرا ة ال س دالها أو استخدامها ل كن ممنوعا اس ماثله ما لم  ر.  عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما  ة التق عد ف

ف جميع الموجودات األخرى ع أنها غ متداولة. 
َّ
  تصن

ة:  ات متداولة  إحدى الحاالت التال   تعت المطل

  .ة اد ل االعت شغ تها  دورة ال س   عندما يتوقع 

 .ل رئ ألغراض المتاجرة ش حتفظ بها  عندما 

 عد تها خالل اث ع شهرا  س ستحق  ُ ر. عندما  ة التق  ف

 .ر ة التق عد ف ام لمدة ال تقل عن اث ع شهرا  ة االل س ل  كة لتأج وط لل حال عدم وجود حق غ م

ة ال تؤثر ع تص ق إصدار أدوات حقوق مل تها عن ط س ل، أن تؤدي إ  ار الطرف المقا مكن، بناًء ع خ ام ال  وط االل   فها. إن 

ات غ متداولة.  ات األخرى ع أنها مطل كة جميع المطل تصنف ال

  الزاة ٣‐ ٦

  الزاة

ة والجم ـ ات هيئة الزاة وال ، وفقا لمتطل سـاب الزاة ع أسـاس الدخل المعدل الخاضـع للزاة أو الوعاء الزكوي، أيهما أع ة.  يتم اح ة السـعود ة الع ارك ("الهيئة")  الممل
ل الفروق،تقوم  تم تعد ــح أو الخســـــارة. و ل مخصـــــص الزاة ع قائمة ال اســـــتخدام الوعاء الزكوي. يتم تحم ســـــاب الزاة الخاصـــــة بها  اح ـــــكة  وط   ال إن وجدت، الناتجة من ال

ة إنهائها.  ة  ف  النهائ
ة غ المؤكدة ة وال   األوضاع الزك

استخدام  تتعلق األوضاع غ المؤكدة  ة غ المؤكدة  ة وال اس مثل هذە األوضاع الزك ة المعقدة. يتم ق شأن معالجات الزاة وال د  لغ المرجحالمخاطر أو عدم التأ الم
د.  حل عدم التأ ٍل أفضل  ش أ  ن قة ال ُيتوقع أن ت مة المتوقعة، اعتمادا ع الط قة الق د أو ط الوح
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١٣  

 ٦  اسا  ة الهامة (تتمة)ملخص الس   ت المحاس  

ات ومصنع ومعدات ٤‐ ٦   ممتل

شتمل هذ مة، إن وجدت.  مة لالنخفاض  الق ا م والخسائر الم ا عد خصم االستهالك الم لفة،  الت ات والمصنع والمعدات  دال جزءتدرج الممتل لفة اس ف ع ت ال ە الت
حا مؤهلة)   األجل (موجودات  لة  ط شاءات  اإل ــــع  لمشار اض  االق ف  ال وت والمعدات  والمصنع  ات  الممتل الموجوداتمن  هذە  شاء  إ يتم  عندما  ات.  اإلث معاي  فاء  اس ل 

اإل  ل  ق من  المقصود  لالستخدام  جاهزا  كون  ل الحالي  والموقع  الوضع  األصل   لجعل  الالزمة  الغ  الم جميع  شمل  فها  ال ت فإن  ا،  مثلداخل ف  ال الت جميع  شمل  وال  دارة، 
ف التدر  ال ة واإلدارة وت . المصارف العموم ا ل م ش ا وتعود إليها  شاؤە داخل أصل محدد تم إ دها ما لم تتعلق  ف دراسة جدوى عند تك ال   ب. يتم دفع أي ت

انت هذە األجزاء المكونات ذات ع لفة البند، و ع ت مجم ة مقارنة  لفة جوه ات والمصنع والمعدات ذات ت انت أجزاء من الممتل جزاء األخرىمر إنتا مختلف عن األ  حال 
ها وفقا لذلك.   ستهل ٍة محددة و أعمار إنتاج ة  موجودات فرد ات هذە األجزاء  ث كة ب ات مختلفة، تقوم ال دالها ع ف لزم اس انة دورة  إغالقو عند إجراء فحص رئ (ص

ات والمص ة للممتل مة الدف  له  الق
ً
ة ا لفة العائدة م ات الت ساويمخطط)، يتم إث عمر إنتا  مكون منفصل  ل ذلك  سج ات. يتم  فاء معاي اإلث نع والمعدات إذا تم اس

ل الموعد المخطط لها،   ة ق انة التال انة).  حال حدوث الص ــــخ الفحص الرئ المجدول التا (الص ة ح تار ة الزمن ل عام الف انةش ة للص ة حال مة دف ل أي ق يتم تحم
دها. السا ــح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تك انة األخرى  قائمة ال ف اإلصالح والص ال ات جميع ت   قة ع الفور. يتم إث

فاء معاي اإلث لفة األصل المع إذا تم اس عد استخدامه  ت ك أحد الموجودات  لفة المتوقعة لتفك ة للت مة الحال ايتم إدراج الق ة. سوفات للمخصص و الغ جوه نت الم
ك.  ام التفك م التوقعات والتقدير الل ٍل دوري بتقي ش كة    تقوم ال

الموجودات ال ما يتعلق  ات والمصنع والمعدات لالستخدام المقصود، أو، ف ه بنود الممتل ــــخ الذي تتاح ف ساب االستهالك من التار ة هذەيتم اح ــــخ جاه ا، من تار دة داخل ّ مش
  ات لالستخدام المقصود. الموجود 

 : ت ع مدى العمر اإلنتا للموجودات ع النحو التا ساب االستهالك ع أساس القسط الثا  يتم اح

  سنوات  ٥٠ ‐ ٤  مصنع ومعدات

ان   سنوات  ٤٠ ‐ ١٣  م

ة  ات ومعدات مكت   سنوات  ١٠ ‐ ٣  أثاث وتجه

ارات    سنوات  ٢٠ ‐ ٤  س

  سنوات  ٢٠ ‐ ١٬٥  محفزات

، إ  أثر مستق لها  تم تعد ر، و ل تق ــــخ  الموجودات  تار ة، وطرق االستهالك، الخاصة  ة، واألعمار اإلنتاج ق م المت  ذا اقت األمر. يتم فحص الق

ات بند من  ست جاهزة لالستخدام المقصود، لالستهالك. يتم إلغاء إث شاء، وال ل د اإل اال تخضع الموجودات ق دئ اته م ات والمصنع والمعدات وأي جزء جوهري تم إث الممتل
ات األص ــح أو خسارة ناتجة عن إلغاء إث ة من استخدامه. يتم إدراج أي ر ل ة مستق عاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصاد الفرق ب صا متحصالتعند االس سب  ل (المح

ة لألصل)   مة الدف عاد والق ــح أو الخسارة. االس قائمة ال

لة لال  مته القا ة لألصل أ من ق مة الدف انت الق داد إذا  لة لالس مته القا ة لألصل ع الفور إ ق مة الدف ض الق ة واألعماريتم تخف ق م المت داد المقدرة. يتم فحص الق س
ت ٍل دوري، و ش الموجودات  ة وطرق االستهالك الخاصة  ة للموجودات أو االستخدام المخطط اإلنتاج ّ  حالة حدوث تغي جوهري  القدرات التقن أثر مستق لها  م تعد

  المقدر. 



ان  ة) كة ك ان السعود ات (ك ماو وك ة للب  السعود
ة) كة مساهمة سعود )  

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٤  

٦  ة الهامة (تتمة)   اسات المحاس ملخص الس

  موجودات حق االستخدام ٥‐ ٦

م وخسائر انخفاض    ا لفة، ناقصا أي استهالك م الت اس موجودات حق االستخدام  مةيتم ق جارة. يتم استهالكالق ات اإل اس للمطل ات إعادة ق لها ألي عمل تم تعد ، و
، ع النحو ا  ة المقدرة للموجودات، أيهما أق جار واألعمار اإلنتاج ة اإل ت ع مدى ف : موجودات حق االستخدام ع أساس القسط الثا  آل

  سنة  ٩٩ ‐ ٣  أراض 

  سنة  ١١  خزانات 

ان    سنوات  ١٠ ‐ ٢  اإلس

ارات    سنوات  ٤  س

ب   سنة  ٢٠  خطوط األناب

جار ٦‐ ٦    عقود اإل

طرة ع استخدا  ان العقد ينقل الحق  الس جارا؛ وذلك إذا  عد، أو يتضمن، إ ان العقد  م ما إذا  ة العقد بتقي دا كة   ٍل ما. تقوم ال مقا ة من الزمن    م أصل مع لف

جار   ات عقود اإل ل دفعة  يتم إث ــــع  كة. يتم توز ل ال ــــخ إتاحة الموجودات المؤجرة لالستخدام من ق ات  تار لها من المطل قا جار ب  موجودات حق االستخدام مع ما  إ
جار. يتم استهالك أصل حق اال  ة اإل ــح أو الخسارة ع مدى ف ل  قائمة ال لفة التم ات ت تم إث ل. و لفة التم ات وت ةالمطل ستخدام ع مدى العمر اإلنتا لألصل وف

ت.  ، ع أساس القسط الثا جار، أيهما أق   اإل

جار تتم  أو   ة مدفوعات إ ّ جار وأ ام اإل د الل اس الم لغ الق شمل م لفة، وال  الت ا  دأ اس موجودات حق االستخدام م جاريتم ق دء العقد ناقصا أي حوافز إ ــــخ  ل تار ق
د، إذا اقت األمر. مقب ف التجد ال ة وت دئ ة م ا ف م ال  وضة وأي ت

ا، ناقصا أي حوافز إ ما  ذلك المدفوعات الثابتة جوه ة للمدفوعات الثابتة  مة الحال جار، إن أمكن، صا الق ات اإل ة الشمل مطل جار المتغ جار مدينة، ومدفوعات اإل
ند إ مؤ أو معدل وال ل معقول من  س ش دا  ان المستأجر متأ اء إذا  ار ال ة وسعر ممارسة خ ق مة المت موجب ضمانات الق دفعها المستأجر  الغ المتوقع أن  ممارسة  م

ار.  ممارسة هذا الخ ام المستأجر  جار تعكس ق انت مدة عقد اإل جار، إذا  ار ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإل   هذا الخ

جار موج مةعقود إ ة األجل ومنخفضة الق   ودات قص

جار مدتها   ة األجل  عقود إ جار قص ة لقائمة المركز الما  ١٢عقود اإل كة وتعت غ جوه حد رسملة ال مة  البنود ال ال ت  شهرا أو أقل. إن الموجودات منخفضة الق
ة  جار قص ات مدفوعات عقود اإل ل. يتم إث كة  ــح أو الخسارة. لل ت  قائمة ال مة ع أساس القسط الثا جار الموجودات منخفضة الق  األجل وعقود إ

ة جار المتغ   مدفوعات اإل

ــح أو الخ ات هذە المدفوعات  قائمة ال استخدام أو أداء األصل المؤجر. يتم إث طة  ة مرت جار ع مدفوعات متغ عض عقود اإل   سارة. تحتوي 

د واإلنهاء ارات التمد  خ  

د، أو   ار التمد ا لممارسة خ ل حافزا اقتصاد ش ار جميع الحقائق والظروف ال  جار، تأخذ اإلدارة  االعت د مدة عقد اإل اراتعند تحد ار اإلنهاء. يتم إدراج خ عدم ممارسة خ
ارات اإلنهاء فقط  مدة عقد  عد خ ات  د أو الف انالتمد جار ما إذا  دء عقد اإل م عند  التقي كة  ل معقول. تقوم ال ش جار أو عدم إنهاءە مؤكدا  د عقد اإل ان تمد جار إذا  اإل

ان هناك حد ارات إذا  ل معقول ممارسة الخ ش ان من المؤكد  م ما إذا  كة تقي د ال د. تع ارات التمد ل معقول ممارسة خ ش ةث جوهري أو تمن المؤكد  ات جوه غي
طرتها.    الظروف ال تقع ضمن س

ماثله  ٧‐ ٦   نقد وما 

ة األجل ذات الســيولة الع ة األجل  قائمة المركز الما ع النقد لدى البنوك و الصــندوق والودائع قصــ ات اســتحقاقها ثالثة أشــهر شــتمل النقد والودائع قصــ لغ ف ة ال ت ال

مة. أو أقل، وال تكون جاهزة للت ات  الق ة  التغ ة معلومة وال تخضع لمخاطر غ جوه الغ نقد ل إ م ح

ة األجل  ٨‐ ٦ ثمارات قص   اس

تم   ات استحقاقها أ من ثالثة أشهر وأقل من سنة عند االستحواذ، و لغ ف حة ال ت ة األجل ودائع سلع المرا ثمارات قص يتمعرضها ضمن الموجودات المتداولة.  تمثل االس
ا تم ق معدالت تجارة؛ و ، وتحمل أراحا  ال السعودي والدوالر األم ال ة  ة وأجن لفة المطفأة. االحتفاظ بهذە الودائع لدى بنوك تجارة محل الت سها 
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١٥  

٦  ة الهامة (تتمة)   اسات المحاس ملخص الس

   موجودات غ ملموسة ٩‐ ٦

اس الموجودات غ الملموسة   مة العادلة  يتم ق الق ت  ش اس الموجودات غ الملموسة المقتناة من تجميع الم . يتم ق د ات الم لفة عند اإلث الت ٍل منفصل  ش المقتناة 
مة لالنخفاض ا م وخسائر م ا لفة ناقصا أي إطفاء م الت ، يتم إدراج الموجودات غ الملموسة  د ات الم عد اإلث ــــخ االقتناء.  مة، إن وجدت. يتم إطفاء الموجودات     تار الق

مؤ  هناك  كون  عندما  مة  الق االنخفاض   لتحّري  مها  تقي تم  و  ، اإلنتا االقتصادي  العمر  مدى  ع  المحددة  األعمار  ذات  الملموسة  غ  غ  األصل  تعرض  احتمال  ع   
قة   مة. يتم فحص العمر اإلنتا المقدر وط . يتمالملموس لالنخفاض  الق ات  التقدير ع أساس مستق ة عن تأث أي تغي ر، مع المحاس ة تق ل ف ة  اإلطفاء  نها

ف ــح أو الخسارة ضمن فئة المصارف، ال تتفق مع وظ ات مصارف اإلطفاء للموجودات غ الملموسة ذات األعمار المحددة  قائمة ال ة األصل غ الملموس. إث

ف  ال : تدرج ت ما  ام  كة الق ستطيع ال أصل غ ملموس عندما  وع فردي  ر ع م ات نفقات التط تم إث دها. و مصارف حال تك حاث   األ

  كون األصل متاحا لالستخدام أو البيع ث  ح مال األصل غ الملموس  ة الست   الجدوى التقن

  تها ع استخدام أو مال وقدرتها ون تها ع االست   بيع األصلن

  ة ل ة مستق طور األصل منافع اقتصاد ف س   ك

 مال األصل   توف الموارد الست

ة الم تم إطفاؤە ع مدار ف كون األصل متاحا لالستخدام. و ر وعندما  دأ اإلطفاء للموجودات غ الملموسة عند االنتهاء من التط ل اإلطفاءي سج ة المتوقعة. يتم  ل نافع المستق

ا.  قائمة مة سن ار األصل لتحري االنخفاض  الق ر، يتم اخت ة التط ــح أو الخسارة. خالل ف ال

س تم  ة واإلدارة، و ــح أو الخسارة ضمن المصارف العموم ر المنتجات  قائمة ال داع المتعلقة بتط ة واإل ل مصارف التقن سج ات يتم  ل المصارف المتعلقة بتحس العمل ج
عات. ضمن ت   لفة المب

ة اإلطفاء للموجودات غ الملموسة ذات العمر اإلنتا المحدد:  ما  ف ف

مة الموجودات غ المتداولة  ١٠‐٦   االنخفاض  ق

ان   د ما إذا  ر لتحد ل تق ــــخ  م  تار جراء تقی كة ب ار تقوم ال كون إجراء اخت ات، أو عندما  مة األصل.  حال وجود أي من تلك المؤ ات لالنخفاض  ق ھناك أي مؤ

داد  لة لالس مة األصل القا داد. وتتمثل ق لة لالس مة األصل القا كة بتقدیر ق ا، تقوم ال مة السنوي لألصل مطل مة العادلة لألصل أو لوحدة  االنخفاض  الق د النقد   الق تول

ة ألي أصل ع حدة، إال إذا  س ال داد  لة لالس مة القا د الق تم تحد . و مة االستخدام، أيهما أع عاد أو ق ف االس ال ة مستقلة إ حدناقصا ت ان األصل ال يولد تدفقات نقد

عت األصل أوكب عن تلك ال تولدها موجودات أخرى أو مجموعة من الموجودات. عندما تكون ال داد،  لة لالس متھا القا د النقد تتجاوز ق ة لألصل أو لوحدة تول مة الدف ق

داد.  لة لالس مته القا ضه لق تم تخف مة و د النقد منخفض الق وحدة تول

استخدا  ة  متها الحال ة المقدرة إ ق ل ة المستق مة االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقد ةولتقدير ق مات السوق الحال عكس تقي ة والذي  عد ال م معدل خصم ما 

ة لألصل.  ة للنقود والمخاطر المصاح مة الزمن   للق

ات المتوقعة  ات المتوقعة. تغ هذە الموازنات والحسا ة والحسا ل مة ع الموازنات التفص ساب االنخفاض  الق كة  اح ة خمس سنوات.  تعتمد ال ل عام ف يتمش

ة.  مة النهائ استخدام الق ة الموازنة  عد ف ة المتوقعة  ل ة المستق قه ع التدفقات النقد ل وتطب ساب معدل النمو للمدى الط اح

ــح أو   مة رأس المال العامل، إن أمكن،  قائمة ال ما  ذلك االنخفاض  ق ات المستمرة،  مة العمل ات خسائر االنخفاض  ق سارة ضمن فئات المصارف المتوافقة الخيتم إث

مته.  فة األصل الذي انخفضت ق   مع وظ

قا لم تعد موجودة أو انخفضت ق تة سا مة المث ان هناك أي مؤ ع أن خسائر االنخفاض  الق م ما إذا  ر تقي ل تق ــــخ  ، تقوم  يتم  تار متها. فإذا وجد مثل هذا المؤ
لة مة القا كة بتقدير الق اضا  ال ان هناك تغي  االف قا إال إذا  تة سا مة المث د النقد. وال يتم عكس خسارة االنخفاض  الق داد لألصل أو لوحدة تول ت المستخدمةلالس

مة ا  ث ال تتجاوز ق ح كون هذا العكس محدودا  مة.  ات آخر خسارة انخفاض  الق داد منذ إث لة لالس مة األصل القا د ق انتلتحد ة ال  مته الدف داد ق لة لالس ألصل القا
ات هذا العكس  قائمة تم إث قة. و مة األصل خالل السنوات السا ات أي خسارة لالنخفاض  ق عد خصم االستهالك، لو لم يتم إث ــح أو الخسارة.  ممكنة،    ال

ص    سنة  ٢٠ ‐ ٣  تراخ

ة المعلومات  ات وتقن ر برمج   سنوات  ٥  تط
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١٦  

٦  ة الهامة (تتمة)   اسات المحاس ملخص الس

ة ١١‐٦    موجودات مال

كة ة. تقوم ال ة للتدفقات النقد وط التعاقد ة وال كة إلدارة موجوداتها المال ة ع نموذج أعمال ال ف الموجودات المال :  عتمد تص ما  ة  ف موجوداتها المال  بتص

  .لفة المطفأة الت ة مقاسة    موجودات مال

  ــح أو مة العادلة من خالل قائمة ال الق ة مقاسة    الخسارة أو من خالل الدخل الشامل اآلخر.  موجودات مال

جب أن يؤدي ذلك إ تدفقات ن مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  الق لفة المطفأة أو  الت اسه  ف األصل الما وق ة تمثل "مدفوعات ألصل الدين  من أجل تص قد

م أنه   شار إ هذا التقي ة ذات  والفائدة فقط" ع أصل الدين القائم.  ف الموجودات المال تم ع مستوى األداة. يتم تص ار لـ "مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط" و اخت

غض النظر عن نموذ  ــح أو الخسارة،  مة العادلة من خالل ال الق اسها  ة ما عدا المدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط وق   ج األعمال. التدفقات النقد

عد ختنص عقود اإليرادات ع ل النها  حققه المسوق من العم سع النها بناًء ع السعر النها الذي  تم ال سع مؤقت  وقت الشحن إ المسّوق، و صم مصارف 

ست مدفوعا ة ل ة التعاقد مة العادلة نظرا ألن التدفقات النقد الق اس هذە الذمم المدينة التجارة  ق. يتم ق س اس الذمم معينة ورسوم ال ت ألصل الدين والفائدة فقط. يتم ق

ر الما رقم  ار الدو للتق موجب المع لفة المطفأة  معاي الت . ٩المدينة التجارة األخرى ال ت 

د  اس الم الق

ف ال ال ات ت ف المعاملة. يتم إث ال اإلضافة إ ت مها العادلة  ق ا  دئ ة م اس الموجودات المال مة العادلة من خالليتم ق الق ة المدرجة  الموجودات المال معامالت الخاصة 

د   ار عند تحد ع االعت ة  مجملها  ة ذات المشتقات الضمن ــح أو الخسارة. يتم أخذ الموجودات المال ــح أو الخسارة  قائمة ال ة تمثل مدفوعات  ال انت التدفقات النقد ما إذا 

  . ألصل الدين والفائدة فقط

اس الالحق    الق

ــع فئات:  ة وفقا لألر اس الالحق، تصنف الموجودات المال   ألغراض الق

  (أدوات الدين) لفة المطفأة الت ة    موجودات مال

ات   تم إث قة معدل الفائدة الفع وتخضع لالنخفاض  القیمة. و استخدام ط التکلفة المطفأة الحقا  ة  اس الموجودات المال ــح أو الخسارةیتم ق األراح والخسائر  ال

ماث لفة المطفأة النقد وما  الت كة  ة لل مته. تتضمن الموجودات المال له أو حدوث انخفاض  ق ات األصل أو تعد ة األجل والذممعندما يتم إلغاء إث ثمارات قص له واالس

ل ما هو  اس  تم ق ــح أو الخسارة. المدينة التجارة والذمم المدينة األخرى، و مة العادلة من خالل ال الق   خالف هذە البنود الحقا 

 (أدوات الدين) مة ا ر األراح والخسائر الم مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" مع إعادة تدو الق ة "  موجودات مال

ات إ مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إث الق خص أدوات الدين  ما  ة وخسائر أو عكوسات االنخفاض   ف ف العمالت األجن م  عادة تقي يرادات الفائدة و

مة العادل ات الق ات تغ لفة المطفأة. يتم إث الت ة المقاسة  قة الموجودات المال سب بنفس ط ــح او الخسارة وتح مة  قائمة ال ة  الدخل الشامل اآلخر. الق ق ة المت

ات،  ــح او الخسارة. عند إلغاء اإلث رە  ال عاد تدو ت  الدخل الشامل اآلخر  م المث ا مة العادلة الم  فإن التغ  الق

 ا مة عند إلغاء اإلث ا ر األراح والخسائر الم مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدو الق ة مصنفة  ة)موجودات مال  ت (أدوات حقوق المل

س ال ة  الدخل الشامل اآل تق ثمارات حقوق المل مة العادلة الس ات  الق مة العادلة، وتعرض التغ الق ة  ثمارات حقوق المل ات توزعات كة جميع اس ستمر إث خر. 
ض المدفوعات. ال  كة  ق إيرادات أخرى عند ثبوت حق ال ــح أو الخسارة  ثمارات  قائمة ال ر األراح والخسائر من هذە الموجودات    األراح من هذە االس يتم إعادة تدو

ــح أو الخسارة.  ة إ قائمة ال   المال

 ــح أو الخسارة مة العادلة من خالل ال الق ة    موجودات مال

مـة العـادلـة من خالل الـدخـل الشــــــــــــــــامـل   ـالق لفـة المطفـأة أو  ـالت ـاتهـا الحقـا  معـاي إث ـة ال ال ت  ــح أوإن الموجودات المـال مـة العـادلـة من خالل ال ـالق ــهـا  ـاســـــــــــــ اآلخر، يتم ق

ــح  مة العادلة من خالل ال الق اسـها الحقا  ثمار  أدوات الدين وال يتم ق ما أن األراح أو الخسـائر الناتجة عن االسـ ل جزءا من عالقة تحوط،الخسـارة.  شـ أو الخسـارة وال 

الصـا  قائمة ال  اتها وعرضـها  ايتم إث سـع المؤقت  ات ال العقود ذات ترت اس الذمم المدينة التجارة المتعلقة  شـأ فيها. يتم الحقا ق ة ال ت مةــح أو الخسـارة  الف لق

ــح أو الخسارة.    العادلة من خالل قائمة ال



ان  ة) كة ك ان السعود ات (ك ماو وك ة للب  السعود
ة) كة مساهمة سعود )  

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٧  

٦  ة الهامة (تتمة)   اسات المحاس ملخص الس

ة ١١‐٦  (تتمة) موجودات مال

ات   إلغاء اإلث

: يتم  ات أصل ما أو جزء من أصل ما عند أحد التا   إلغاء إث

 ؛ أو ة من الموجودات قد انق كون الحق  استالم التدفقات النقد

   امل إ طرف خار دون ال ة المستلمة  سداد التدفقات النقد ة من األصل أو التعهد  ل حقوق استالم التدفقات النقد كة بتح ام ال ر"تأخ كب و ق ب " تم فق ترت
ذا ما:    و

ل جوهري، أو  ) أ ش ة لألصل  افة المخاطر والمنافع المصاح ل  كة بتح   قامت ال

طرة ع األصل.   )ب ل الس نها قامت بتح ل جوهري ول ش ة لألصل  افة المنافع والمخاطر المصاح قاء ع  ل أو اإل التح كة  لم تقم ال

مة    االنخفاض  الق

ة المدر تقوم   أدوات الدين كجزء من موجوداتها المال طة  ة المتوقعة المرت م الخسارة االئتمان ة، بتقي ل كة، بناًء ع النظرة المستق مة العادلة من  ال لفة المطفأة والق الت جة 

ة متوقعة ع مدى ة المتوقعة إ خسارة ائتمان ند الخسارة االئتمان س تج الخسارة  ١٢  خالل الدخل الشامل اآلخر.  . ت ة متوقعة ع مدى العمر اإلنتا شهرا أو خسارة ائتمان

ة المتوقعة ع مدى   ة ممكنة الحدوث خالل    ١٢االئتمان ة  مخاطر    ١٢شهرا عن أحداث التخلف عن السداد ع أداة مال ر. عندما تكون هناك زادة جوه ــــخ التق عد تار شهرا 

ات ا  ت التخلف عن السداد (خسائر االئتمان منذ اإلث غض النظر عن توق ة المتوقعة ع مدى العمر المت للتعرض،  ن مخصص للخسائر االئتمان ، يتع تك د ة  لم ائتمان

 .(   متوقعة ع مدى العمر اإلنتا

ــح أو  مة العادلة من خالل ال الق اسها الحقا  خالف تلك ال يتم ق ة للذمم المدينة،  س ،   ال التا ة المتوقعة. و سط  حساب الخسائر االئتمان كة النهج الم الخسارة، تطبق ال

ة المتو  ات مخصص خسارة ع أساس الخسائر االئتمان ث  من ذلك تقوم ب
ً
د نها  ات  مخاطر االئتمان، ول تبع التغ كة ب ر.ال تقوم ال ل تق ــــخ  قعة ع مدى العمر  تار

كة  ئة االقتصادقامت ال المدين والب ة تتعلق  ل قة، المعدلة بناًء ع عوامل مستق ة السا ة الخسارة االئتمان ند إ خ س ة. برصد مصفوفة مخصص 

ة  ١٢‐٦ ات مال   مطل

د  اس الم ات والق اإلث

 : ت ة تحت أي من الفئت اآلت ات المال ف المطل   يتم تص

  مة الق ة  ات مال ــح أو الخسارة. مطل   العادلة من خالل ال

  . قة معدل الفائدة الفع استخدام ط لفة المطفأة  الت ة أخرى مقاسة  ات مال  مطل

 : ــح أو الخسارة من فئت فرعيت مة العادلة من خالل ال الق ة  ات المال   تتكون فئة المطل

  :فة
ّ
ات  مصن مطل شأة  ل الم فها من ق ة تم تص ات مال . مطل د ات الم ــح أو الخسارة عند اإلث مة العادلة من خالل ال  الق

 جب  محتفظ بها للمتاجرة ضة  البيع ع المكشوف، وال  ة المق ام األوراق المال ة المصنفة ع أنها محتفظ بها للمتاجرة، مثل ال ات المال ل.: المطل إعادتها  المستق
ضا األدوات ا  ف المشتقات المتضمنة المنفصلةشمل هذە الفئة أ أدوات تحوط  عالقات التحوط. يتم تص فها  كة وال لم يتم تص ة المشتقة ال أبرمتها ال لمال

أدوات تحوط فعالة.  فها  ضا ع أنها محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تص  أ

ــــــكة طرف  ا عندما تصــــــبح ال دئ ة م ات المال ات جميع المطل مة العادلة، و حالةيتم إث الق ات  ل المطل ســــــج ة. يتم  موجب األداة المال ة  امات تعاقد ا  مخصــــــصــــــات وال
ة.  ا ة م س ف المعاملة الم ال ة من ت اضات والذمم الدائنة، فإن المتحصالت المقبوضة صاف القروض واالق

اس الالحق   الق

ة  ات المال ل المطل سج ــح أو الخسارة. ستمر  ات  قائمة ال ل التغي سج مة العادلة مع  الق ــح أو الخسارة  مة العادلة من خالل ال   الق

لفة المطفأ الت اســـها الحقا  ، فإنها يتم ق د ات الم عد اإلث اضـــات،  ما  ذلك القروض واالق ة األخرى،  ات المال ة للمطل ســـ قة معدل الفائدال اســـتخدام ط تمة  . و ة الفع

. يتم  ة إطفاء معدل الفائدة الفع ات وكذلك من خالل عمل ات المطل ــح أو الخســـــــــــــارة عند إلغاء إث ات األراح والخســـــــــــــائر  قائمة ال ع إث األخذ  لفة المطفأة  ســـــــــــــاب الت اح

ف ال تعد جزءا ال يتجز  ال ار أي خصـم أو عالوة ع االقتناء والرسـوم أو الت ل  قائمة  االعت ف تم ال . يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفع كت قة معدل الفائدة الفع أ من ط

ــح أو الخسارة.    ال



ان  ة) كة ك ان السعود ات (ك ماو وك ة للب  السعود
ة) كة مساهمة سعود )  

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٨  

ة الهامة (تتمة ٦ اسات المحاس  )ملخص الس  

ة ١٢‐٦ ات مال   (تتمة)مطل

  ذمم دائنة تجارة وذمم دائنة أخرى

ضائع  ات غ المدفوعة لل الغ المطل دفع  غضون تمثل هذە الم
ُ
الغ غ مضمونة وعادة ما ت ة. وهذە الم ة المال ة الف ل نها كة ق يوما من ٦٠إ  ٣٠والخدمات المقدمة لل

ثناء تلك ال ال تكون مستحقة  اس ات المتداولة  اتها. يتم عرض الذمم الدائنة التجارة والذمم الدائنة األخرى ضمن المطل ــــخ إث ر. يتمش ١٢الدفع خالل تار ة التق عد ف هرا 
 . قة معدل الفائدة الفع استخدام ط لفة المطفأة  الت اسها الحقا  تم ق متها العادلة و ق ا  دئ الغ م ات هذە الم  إث

ات   إلغاء اإلث

ات أو انقضائه. عندما يتم  المطل ام المتعلق  ة االل س ة عند  ات المال ات المطل ـل إث دةُ وط جد أخرى من نفس الُمقرض بناًء ع  ة  ة حال ات مال دال مطل اس
مث ل  دال أو التعد ٍل جوهري، تتم معاملة هذا االس ش ة  ات الحال وط المطل ل  ٍل جوهري، أو عندما يتم تعد ش قة  ة  مختلفة عن السا ات األصل ات للمطل ة إلغاء إث ا

تم  دة. و ات جد ات لمطل ث ــح أو الخسارة.  و ة ذات الصلة  قائمة ال م الدف ات الفرق ب الق  إث

ة ١٣‐٦    مقاصة األدوات المال

لغ  قائمة المركز الما عند وجود حق حا نافذ نظاما  ــا الم تم اإلفصــــاح عن صــ ة و ات المال كون هناك يتم إجراء مقاصــــة للموجودات والمطل تة و الغ المث ةمقاصــــة الم ن

ات  نفس الوقت.  ة المطل س مكن تحقيق الموجودات و تها ع األساس الصا أو  س ل

  مخصصات  ١٤‐٦

عامة 

قت األمر تدفقا خ كون من المرجح أن  جة لحدث سابق، و ) ن ام قائم (نظا أو ضم كة ال تب ع ال ات المخصصات عندما ي ا لموارد تمثل منافع  يتم إث ةارج اقتصاد

ا، يتم خصم ال ة للنقود جوه مة الزمن ان تأث الق ام. إذا  لغ االل ان وضع تقدير معقول لم اإلم كون  ام، و د االل سد لمن أجل  استخدام معدل الخصم الحا ق مخصصات 

ام. وعند استخدام الخصم، االل قت األمر، المخاطر المتعلقة  عكس، حيثما  ل.  الزاة الذي  لفة تم جة مرور الوقت كت ادة  المخصص ن ات ال   يتم إث

ك  ام تفك  ال

الق ك  ف التفك ال ة. يتم إدراج ت الغ جوه ذلك وعندما تكون الم ام  يع عند وجود ال ك مرافق التص ف تفك ال كة مخصصا لت ة  سجل ال س ف المتوقعة ل ال ة للت مة الحال

استخدام الت  ام  عكس  االل ة والذي  ة الحال ل ال معدل ما ق ة  . تخصم التدفقات النقد لفة األصل المع اتها كجزء من ت تم إث ة المقدرة و المخاطر المحددةدفقات النقد

الت فحص  ل. يتم  تم لفة  الخسارة كت أو  ــح  ال قائمة  ادراجه   تم  دە و الخصم حال تك عكس  درج  ك.  التفك ام  ال تم المتعلقة  ا و ك سن المقدرة للتفك ة  ل ف المستق ال

لفة األصل.  ة المقدرة أو  معدل الخصم المطبق من ت ل ف المستق ال ات  الت ان مالئما. يتم إضافة أو خصم التغي لها حيثما    تعد

  مخزون ١٥‐٦

ضائع الجا ذ، وال د التنف ة، واألعمال ق ما  ذلك المواد األول اس المخزون،  قة ع أساس يتم ق اء السا لفة، أي؛ أسعار ال سعر الت ار،  ة، وقطع الغ هزة، والمواد االستهال

لة للتحقق، أيهما أقل.  مة القا ة، أو صا الق ا ف العائدة الم ال دأ المتوسط المرجح زائدا الت   م

لفة المواد والعمالة و  ضائع الجاهزة ت ذ وال د التنف ة. يتضمن مخزون األعمال ق ا ة من النفقات الم ة مناس    س

انة غ مخطط لها   دة أثناء ص ة المتك ا الت أخرى والنفقات غ الم ب الجودة أو مش س ة  اد عاد خسائر المخزون غ االعت ف المخزون.  يتم اس ال ة اإلغالق من ت ف

م   ة لغرض تقي ة الف ة  نها ا ص النفقات غ الم ة للمخزون ععتمد تخص ف إ البنود الفرد ال ة. يتم إسناد الت ة أو اإلنتاج الفع للف اد المخزون ع الطاقة االعت

لة مة القا مثل صا الق ة والخصومات.  م عد حسم خصومات ال اة  ف بنود المخزون المش ال د ت لفة. يتم تحد ر   أساس المتوسط المرجح للت
ّ
  للتحقق سعر البيع المقد

ة البيع.  ف المقدرة الالزمة إلنجاز عمل ال ف المقدرة لإلنجاز والت ال ة، ناقصا الت اد اق األعمال االعت   س



ان  ة) كة ك ان السعود ات (ك ماو وك ة للب  السعود
ة) كة مساهمة سعود )  

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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١٩  

٦  ة الهامة (تتمة)  اسات المحاس  ملخص الس

  (تتمة)  مخزون ١٥‐٦

ة والملحقة   مخزون الخردة والمنتجات الثان

انا إ إنتاج   كة أح ة اإلنتاج  ال ر). عندما تؤدي عمل لة لالستخدام أو إلعادة التدو ة أو الخردة (غ قا عض المنتجات الثان تج عنها  منتجات ملحقة  نفس الوقت، أو قد ي

أساس   ع  دها  تحد يتم   ، الرئ المنتج  لفة  ت عن  منفصل  ل  ش الخردة  أو  و  ة  الثان ة   الفرع المنتجات  ل  تح ف  ال ت د  تحد مكن  ومال  تلكمنط  إ  ة  س ال سق 

ة اإلنتاج عن ل منتج إما  مرحلة عمل ة ل س عات ال مة المب ص ع ق عتمد التخص ة والخردة.  ل المنتجات والمنتجات الملحقة  الثان ش د  لة للتحد دما تصبح المنتجات قا

تمال اإلنتاج.    منفصل أو عند ا

ة والخردة غ جوه لةعندما تكون المنتجات الثان مة القا صا الق اس هذە البنود ضمن المخزون  ذلك، يتم ق ام  كون من غ المجدي الق فها أو  ال د ت مكن تحد ة وعندما ال 
ل جوهري عن ش ة لمخزون المنتج الرئ  مة الدف جة لذلك، ال تختلف الق . ن لفة المنتج الرئ مة من ت تم خصم هذە الق لفته.    للتحقق، و ــح أو الخسارة،  ت قائمة ال

ة ه ة. عند البيع الالحق للمنتجات الثان عات للف لفة المب ة والخردة من ت لة للتحقق للمنتجات الثان مة القا ل صا الق ليتم تقل سج إيرادات مع  ل المتحصالت  سج ذە، يتم 
لة للتحقق المسجلة مة القا لة ع أساس صا الق لفة البيع المقا إيرادات أخرى.  ت لفة  الصا من الت ل المتحصالت  سج ة للخردة، يتم  س ال قا.  سا

ار   قطع غ

ة ع موا  شتمل المواد االستهال ه جاهزة. قد  ها  إنتاج منتجات جاهزة وش ة ال يتم استهال ة  المواد األول عض المواد االستهال ف لمرة واحدة و ة ومواد تغل د هندس
  ات. المحفز 

ة ار الرأسمال قطع الغ

ة   ن انة الروت ورة لدعم الص ات والمصنع والمعدات، وال تعت  اد  الممتل ل ت ش مكن استخدامها  ار  القطع ال  د المصنع والمعدات، أو قطع الغ واإلصالح وتجد

األنو  كة  ار: ال يتم استخدامها  الحاالت الطارئة  اإلصالح. تحتفظ ال ة من قطع الغ اع المختلفة اآلت

 مصنع أو خط إنتاج محدد وال قل ط  نها ترت اؤها الحقا ل ة المقتناة مع المصنع خط اإلنتاج أو ال يتم  اط كون هناك حاجة لها،  عنا عنا المعدات االحت ما 
جب أن تكون متوفرة حال الحاجة لها    ل المصنع، و شغ ها من  ورة ل تم استهال ات والمصنع والمعدات، و جميع األوقات. تتم رسملة هذە العنا كجزء من الممتل

ل هذە العنا   ش ه، أيهما أقل. ال  ستخدم ف اء ع مدى العمر اإلنتا للعن أو العمر اإلنتا المت للمصنع الذي س ــــخ ال فائهاتار طة اس جزءا من المخزون، 
ات والمصنع والمعدات.   لمعاي    رسملتها ضمن الممتل

  ل متكرر (ع األ ش دها  دالها أو تجد تم اس  و
ً

مها وقتا ط سل مصنع خط إنتاج وال يتطلب  لة لإلصالح الخاصة  انة). تتم رسملة هذەالعنا القا غلب خالل الص
فاء ات والمصنع والمعدات  حال اس ة االستهالك  العمر  العنا كجزء من الممتل ب هذە العنا  المصنع، وتكون ف دأ االستهالك من يوم ترك معاي الرسملة. ي

ل هذە العنا جزء ش ه فيها، أيهما أقل. وال  ا من المخزون. اإلنتا للعن أو العمر اإلنتا المت للمصنع والمعدات ذات الصلة ال يتم تركي

  ار العامة مكن اســــــــتخدامها  عقطع الغ ــــــــ ع مصــــــــنع محدد و عة عامة، أي؛ ال تقت عة خاصــــــــة إنما ذات طب ســــــــت ذات طب ة األخرى ال ل نود المواد االســــــــتهال دةو
ف هذە القطع عموما ضــمن "مواد اســ  ل المصــنع. يتم تصــ شــغ ل  ســه ة  أي وقت ل مكن أن تكون مطل ار" تهال مصــانع أو خطوط إنتاج، وأي بنود أخرى  ة وقطع غ

ات والمصــنع وال لها ضــمن الممتل ســج ان لها عمر إنتا أ من ســنة، و هذە الحالة، يتم  معدات. تخضــع البنود ال يتمضــمن المخزون، إال إذا تجاوزت حد الرســملة و
ــح أو الخســـــارة والدخل الشـــــامل  م مخصـــــص التقادم وتحمل ع قائمة ال لها ضـــــمن المخزون لتقي اآلخر عند تركيبها أو اســـــتخدامها. و حال اســـــتوفت هذە العنا ســـــج

ما جاء أعالە.  لة لإلصالح  ها تكون مماثلة للعنا القا قة استهال   معاي الرسملة، فإن ط

   منافع الموظف  ١٦‐٦

لة األجل امات منافع الموظف ط   ال

لة األجل  امات منافع الموظف ط اس ال ريتم ق ة التق ة ف قدمها الموظفون ح نها الخدمات ال  ما يتعلق  ة المتوقع ســــــــــــــدادها ف ل ة للمدفوعات المســــــــــــــتق مة الحال الق

ة   ل ادة  الرواتب المســـتق ار ال ات غ متداولة. يؤخذ  االعت مطل لها  ســـج تم  قة وحدة االئتمان المتوقعة و اســـتخدام ط قة. يتم  المتوقعة ومعدال وذلك  ت التناقص الســـا

وط   ة الجودة  ات أو الحكومات عال ر لسندات ال ة التق ة ف ة  نها استخدام العوائد السوق ة المتوقعة  ل أ قدر ممكن، معخصم الدفعات المستق وعمالت تتطابق، 

اس كن ات إعادة الق تم إث ة المتوقعة. و ل ة الصــادرة المســتق ــكة خططا مختلفة لمنافعالتدفقات النقد توارة  الدخل الشــامل اآلخر. تقدم ال اضــات اال ات  االف جة للتغ

عد الخدمة للموظ اة لما  ات المحددة والمنافع المحددة وخطط التأم الط والتأم ع الح ا ما  ذلك خطط االش عد الخدمة،  ف المؤهل وعائالتهم. ما 

  دةخطط مساهمات محد

كون عليها أي ا  شــأة منفصــلة، ولن  ــكة مســاهمة محددة  م ســدد ال موجيها  عد الخدمة وال  ام قانو أو ضــم لســداد أيخطة المســاهمات المحددة  خطة منافع لما  ل

وف منافع الموظف عند استحقاقها.  م ات المساهمات  الغ. يتم إث   م

  خطط المنافع المحددة

ة الخدمة وخطط التأم الط خطة المنافع ال ل أســـــا خطط منافع نها شـــــ ـــــكة  خالف خطة المســـــاهمات المحددة. لدى ال عد الخدمة  والتأم  محددة  خطة منافع ما 

عد الخدمة وال تعت خطط منافع محددة.  اة لما  ع الح
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  برنامج االدخار

لهم وفقا للخ ســــــــاهم  تأم مســــــــتق قة تضــــــــمن زادة  دخلهم و ط شــــــــجيع موظفيها الســــــــعودي ع تحقيق وفورات  ــــــــكة خطة ادخار ل داع تقدم ال طة الموضــــــــوعة. يتم إ

ات  خالف الحسا ك  حساب بن منفصل  ة منفصلة). مساهمات االدخار من المش شأة نظام س  م ن ل كة (ول ة لل ة العاد ل شغ ة ال  البنك

ة الخدمة منافع نها

ام نظام العمل والعمال السعودي وكذلك  ار أح تواري  االعت م اال ة التقي ، تأخذ عمل ة الخدمة للموظف ام منافع نها ة الل س كة. ال اسة ال    س

ت  قائمة ام المث ر.  إن االل ــــخ التق ام المنافع المحددة المتوقع  تار ة الل مة الحال ارة عن الق عد الخدمة ع خطط منافع ما  ما يتعلق   المركز الما ف

قة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم  اســـــــــتخدام ط توار مســـــــــتقل  اء ا ل خ ام المنافع المحددة ع أســـــــــاس دوري من ق اس ال ام المنافعتحد  يتم إعادة ق ة الل مة الحال د الق

العم ة الجودة مقومة  ات عال اســتخدام معدالت فائدة لســندات  ة  ة التقدي ل ة الصــادرة المســتق تم دفع المنافع بها وفقا المحددة من خالل خصــم التدفقات النقد لة ال ســ

ام ذي الصــلة. يتم اســتخدام معدالت أســعار  وط االل ة من  ــوط ق لفة  ل ســب صــا ت ح ة  الدول ال ال يوجد فيها ســوق لمثل هذە الســندات.  الســوق للســندات الحكوم

مة العادلة لموجودات الخطة.  ام المنافع المحددة والق د ال  الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم إ صا رص

لفة التقاعد المحدد ا اسـتخدام معدل ت ف الخدمة،  ال سـاب ت ة وألي أحداث مهمة تقع ح ولو يتم اح ات السـوق الجوه له وفقا لتقل قة، مع تعد ة السـنة السـا ا  نها توار

ة  الســــــوق واألحداث لمرة واحدة، يت ات الجوه اتها.  حالة عدم وجود مثل هذە التقل ــ ســــ صــــــها و الت الخطة وتقل توارة إ لمرة واحدة، مثل تعد ات اال ل المطل   م ترح

ة األ ات خالل الف ت اضــــات أو ال ة ع االف ات جوه انت هناك تغي ة الســــنة. إذا  دا ما   اضــــات  ة ع أســــاس االف اتالســــنة التال اس هذە المطل ة، يتم أخذ إعادة ق ول

ار.  ع االعت ف ذات الصلة  ال   والت

شــــــــأ من   اس ال ت ات أراح وخســــــــائر إعادة الق ةيتم إث مة الحال ات  الق ات التغ ة ال تحدث فيها،  الدخل الشــــــــامل اآلخر. یتم إث توارة  الف اضــــــــات اال ات  االف التغ

قة.  ف خدمة سا ال ــح أو الخسارة كت ص بها ع الفور  قائمة ال الت الخطة أو أي تقل ام المنافع المحددة الناتجة عن تعد   الل

ل خطط ا  ت  عند تعد مصـــــارف أو إيرادات، إن أمكن، ع أســـــاس القســـــط الثا قة للموظف  الخدمة الســـــا ات جزء التغي  المنافع المتعلق  ع مدى متوســـــطلمنافع، يتم إث

ه ا  ستحق ف ات المصارف أو اإليرادات، إ الحد الذي  ــح أو الخسارة. يتم إث ل المنافع  قائمة ال سج ة إ أن يتم  ــح أو الخسارة. الف لمنافع، إذا أمكن، ع الفور  قائمة ال

ل   ســـــــــــج ــح أو الخســـــــــــارة،  ح يتم  عد الخدمة ع الفور  قائمة ال منافع ما  قة المتعلقة  ة والســـــــــــا ف الخدمة الحال ال ات ت معدالت الخصـــــــــــم  يتم إث ام  عكس إطفاء االل

ل. تؤخذ أي تغي لفة تم ارە ت اعت اس  الدخل الشامل اآلخر. المستخدمة  ارها إعادة ق اعت اضات  ات  االف توارة والتغ مات اال ب التقي س ام  ات  صا االل

ة للموظف  ك وحدات سكن   برنامج تمل

دة م ة مشـ ـاء وحدات سـكن قدم فرصـة للموظف المؤهل ل ، والذي  ة للموظف ك وحدات سـكن ـكة برنامج تمل ـكة من خالل عدد من المدفوعات ع أسـسـت ال ل ال ن ق

امل.  ال لغ  ة المنازل فور االنتهاء من سداد الم تقل مل   مدار عدد محدد من السنوات. ت

ل  حال توقف الموظف عن العمل وعن ل الم سدادها مقا الغ ال قام  داد الم مكن للموظف اس ة،  ك الوحدات السكن كة. يتمدئذ موجب برنامج تمل ل إ ال عود الم
تم إطفاءها  ة للموظف و ص الوحدات السكن ه تخص ع مقدما غ متداول  الوقت الذي يتم ف أصل مدف ة  ك وحدات سكن ات برنامج تمل الت  إث سه ة سداد ال ع مدى ف

 .   المستحقة ع الموظف
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ة للموظف     برنامج قروض لوحدات سكن

ل أو شقة. يتم إعادة سداد القرض ع أقساط ناء م اء و دون فائدة لموظفيها المؤهل وذلك ألغراض تتعلق  ان  كة قروض إس ق الخصم من راتب تقدم ال ة عن ط شه

  الموظف. 

ات برنامج قروض   ايتم إث . يتم إث قة معدل الفائدة الفع استخدام ط لفة المطفأة  الت اسه  تم ق مة العادلة و الق أصل ما غ متداول  ة  مةالوحدات السكن ت الفرق ب الق

ساوي ال وف  م تم إطفاؤها  ح للموظف كـ "منافع موظف مدفوعة مقدما غ متداولة" و مة النقد الفع الممن لغ ذاته  العادلة وق ما يتم إطفاء الم ة الخدمة.  ع مدار ف

 . ل الذمم المدينة من الموظف ل مقا   إيرادات تم

تأم ط 

عد التقاعد للمتقاعدين المؤهل وأفراد معين من عائالتهم لمدة   ة  ة صح كة منافع رعا ف المتوقعة لهذە المنافع ع م  ٥تقدم ال ال ة الخدمةسنوات. يتم استحقاق الت دى ف

اس الناتجة عن تعد ل أو إضافة أراح وخسائر إعادة الق ة المستخدمة  خطط المنافع المحددة. يتم تحم ة المحاس اضاتاستخدام نفس المنهج ات  االف ة والتغ الت الخ

ا  م هذە االل شأ فيها. يتم تقي ة ال ت توارة  الدخل الشامل اآلخر  الف . اال توار مؤهل ومستقل اء ا ل خ ا من ق  مات سن

ل المستق والمصارف  امات  االل اس  لق المستخدمة  الخصم  معدالت  تتعلق  معينة  اضات  اف عمل  اإلدارة  تقوم  أن  الخطط  هذە  ة  محاس جدولتتطلب  تضخم  ومعدالت  ة 

ا  ات واالف ة والوف ة الصح لفة الرعا ة إ أخرى بناًء ع أداء موجودات الخطة (إن وجدت)الرواتب ومعدالت اتجاە ت شدة للتغي من ف ضات األخرى. هذە التقديرات معرضة 

والتقد ة  التارخ االتجاهات  ع  اضات  االف ار  اخت عتمد  عليها.  المتعاقد  المنافع  ات   والتغ السوق  وظروف  توارة  اال مات  الظرو والتقي أساس  ع  ة  ل المستق فيرات 

اضات الهامة ندت إ االف ل جوهري عن التقديرات ال اس ش ة  م. ومع ذلك، قد تختلف النتائج الفعل ة والسوق  وقت التقي  المستخدمة.  االقتصاد

ة السهم  ١٧‐٦   رح

ف لخدم ال ثناء أي ت اسـ ـكة،  ة من خالل قسـمة صـا الدخل العائد إ مسـاه ال ة السـهم األسـاسـ سـاب رح ة، ع المتوسـطيتم اح خالف األسـهم العاد ة  ة حقوق المل
ة الصادرة خالل السنة، و افأة،  األسهم العاد حسب عنا الم ة، المعدلة  ة المال ة القائمة خالل الف نة. المرجح لعدد األسهم العاد ث منها أسهم الخ س

ات اإليرادات ١٨‐٦     إث

طر  تقل الس كة اإليرادات عندما ت ت ال وط الشحن المعمول بها. ت تطبيق  اق نهج من خمس خطوات و اتها  س تم إث ل، و اعة، إ العم   ة ع المنتجات الم

اســـــــــ  ا و وط الدفع المحددة تعاقد ار  ع االعت ض، مع األخذ  ل النقدي المقبوض أو مســـــــــتحق الق مة العادلة للمقا الق قاس اإليرادات 
ُ
ـــــــــائب أو الرســـــــــوم. ت م  عاد ال يتم تقي

ل.  ل أو وك أص كة تعمل  انت ال د ما إذا  ل معاي محددة لتحد ات اإليرادات مقا ترت

م المنتجات إ ســـل ـــاء، وعند  ق وال ســـ ات ال موجب اتفاق اســـم "المســـوق")  شـــار إليها  ك ( كة ســـا عات المنتجات ال تتم إ  عات  جميع مب ل المب ســـج  المســـوق، يتم 
ف الشـــحن  أســـعار ال ال عد خصـــم ت ضـــها المســـوق من األطراف األخرى،  ق ة ال  لها الحقا بناًء ع أســـعار البيع الفعل لبيع المؤقتة ال يتم تعد ســـج ق. يتم  ســـ ــــع وال والتوز

كة.  الت عندما تصبح معروفة لل   التعد

سع المؤقت   ال

ســــع مؤقت    عد خصــــم مصــــارفتنص عقود اإليرادات مع المســــوق ع  ل النها  حققه المســــوق من العم د الســــعر النها بناًء ع الســــعر الذي  تم تحد وقت الشــــحن، و
ل أي ســج طرة إ المســوق. يتم  ه نقل الســ الســعر المؤقت  الوقت الذي يتم ف ل اإليرادات من هذە العقود  ســج ق. يتم  ســ  فرق ب الســعر المؤقت والســعر  معينة ورســوم 

ــح أو الخسارة.  مة العادلة للذمم المدينة ذات الصلة، كجزء من اإليرادات،  قائمة ال    النها كتغ  الق
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  المصارف  ١٩‐٦

عات لفة المب   ت

ل ع أســـــاس   شـــــغ ف ال ال ات ت ات جميع المصـــــارف ع أســـــاس االســـــتحقاق. يتم إث لفة  يتم إث ة كت ا يع الم ف اإلنتاج ومصـــــارف التصـــــ ال ف ت ة. يتم تصـــــ لفة التارخ الت
ال ف األخرى مثل ت ال ل الت ســـج ة. يتم  ســـ ة األخرى الم ا ف غ الم ال ة والت ا ة والعمالة الم عات. يتضـــمن ذلك المواد األول نما يتممب ــــع، ب مصـــارف بيع وتوز ف البيع 

ال دارة. عرض جميع الت ة و مصارف عموم ة  ق   ف األخرى المت

ــــع    مصارف بيع وتوز

ــــع وا   مصــارف التوز
ً
ف عادة ال شــمل هذە الت ــكة.  شــطة البيع  ال ل جميع أ ســه ذ أو  دها لتنف ف يتم تك ال اإلضــافة إتتضــمن هذە المصــارف أي ت ة  لمصــارف اللوجســ

ة العامة.  ا عض النفقات غ الم مخصصات 

دارة ة و   مصارف عموم

ضـا مخصـصـات النفقات غ ا  شـمل هذە أ ضـائع أو خدمات. و نتاج أو بيع أي  ة ب ا ل ال ال تتعلق م شـغ مصـارف ال دا تتعلق هذە المصـارف  ة العامة ال ال تعود تحد ا لم
ا ــــع  النفقات غ الم ــــع. يتم توز عات أو مصــــــــارف البيع والتوز لفة المب ة واإلدارة، عند االقتضــــــــاء،  إ ت ــــع والمصــــــــارف العموم عات ومصــــــــارف البيع والتوز لفة المب ة ع ت

كة.  ل ال قا حسب االقتضاء من ق ت بناًء ع معدالت محددة مس   ع أساس ثا

ا نظا  ٢٠‐٦ احت

ة  ســــــــ ل  ــــــــكة تح ة، ع ال ة الســــــــعود ة الع ات  الممل ــــــــ ام نظام ال عادل   ٪١٠موجب أح ا  اط ٪ من رأس المال. إن هذا٣٠من صــــــــا دخلها الســــــــنوي ح تكّون احت
ــــع.  ل للتوز ا غ قا االحت

ل ٢١‐٦   إيرادات تم

اســـــتخدام   ل  ل إيرادات التم ســـــج فائدة، يتم  ة المحملة  لفة المطفأة والموجودات المال الت ة المقاســـــة  ة لجميع األدوات المال ســـــ ، وهو المعدل الذيمعدل الفائدة الال فع
سـب، ـ، أيهما أ ة أق ة أو ع مدى ف ة المقدرة ع مدى العمر المتوقع لألداة المال ل ة المسـتق ة لألصـل الما  خصـم المدفوعات أو المقبوضـات النقد مة الدف إ صـا الق

 . ام الما   أو االل

ل  ٢٢‐٦ لفة تم   ت

ل للفائدة  لفة التم ات ت . إن معدل الفائدة الفع يتم إث استخدام معدل الفائدة الفع لفة المطفأة،  الت ة المقاسة  ات المال  هو المستحقة للجهة الُمقرضة لجميع المطل

ة أو خالل ف  ة المقدرة ع مدى العمر المتوقع لألداة المال ل ة المستق ه يتم خصم المدفوعات أو المقبوضات النقد موج ما هو مالئم، إ صا  ةالمعدل الذي  ، حس أق

ل  لفة التم شمل ت اإلضافة إ ذلك،  ها.  حة وغ ة والمرا د شمل هذە السندات والسندات التقل . و ام الما ة لالل مة الدف ة للنقود لجميعالق مة الزمن ضا الق أ

جة ضا ن ل أ لفة التم ات بت تة. يتم إث جارة المث ات اإل ة.  المطل مته الحال ام إ ق ض مخصص أو ال لما تم تخف لمرور الوقت 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  غير ذلك) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٢٣  

ات ومصنع ومعدات  . ٧  ممتل  

لغت  يتعلق األصــــــ  لفة  ع ت مجم ــــع المواقع ومرافق الدعم األخرى  انة األخرى ومشــــــار ف الصــــــ ال ل أســــــا بت شــــــ شــــــاء  د اإل ٢٦٨٬٣:  ٢٠٢١مليون رال ســــــعودي (   ٣٦٣٬٦ل ق
  مليون رال سعودي). 

م بع  ل و ة للجب ـــــــكة من الهيئة المل ل ال ات والمصـــــــنع والمعدات ع أرض مســـــــتأجرة من ق شـــــــاء الممتل لغتم إ ة ت د لمدة أول لة للتجد لة األجل قا جار ط ة إ وجب اتفاق
ارا من  ٣٠ ل  ٩ه (الموافق  ١٤٢٨ريع األول  ٢١سنة اعت   ). ٢٠٠٧أب

ضاح  كة مرهونة كضمان لديونها (إ ات ومصنع ومعدات ال   ). ١٨إن ممتل

لفة االســــتهالك لســــنة  ص ت لغ   ٢٠٢٢تم تخصــــ مليون رال  ٨٬١:  ٢٠٢١مليون رال ســــعودي (   ٨٬٢مليون رال ســــعودي) و   ٢٬٣١٨٬٥:  ٢٠٢١مليون رال ســــعودي (   ٢٬٣١٧٬٨م

 . ة واإلدارة، ع التوا عات والمصارف العموم لفة المب   سعودي) لت

م  مة والتقي ات االنخفاض  الق مؤ

ضـــاح رقم   مة.، حددت اإلدارة االنخفاض  ١ما هو موضـــح  اإل ن ع االنخفاض  الق مؤ ة  ة الحال ل  الف شـــغ الجوهري  أســـعار الســـوق لمنتجاتها إ جانب خســـارة ال
داد بناًء  ل لالســ لغ القا مة موجوداتها غ المتداولة وحددت الم ا لتحري االنخفاض  ق ل ما تفصــ مة االســتخدام،  وفقا لذلك، أجرت اإلدارة تقي اســتخدام خطةع حســاب ق

ما   م،   لهذا التقي
ً
جة سم  ٣١األعمال المعتمدة. ن ة. ٢٠٢٢د متها الدف داد للموجودات غ المتداولة أع من ق لة لالس مة القا انت الق  ، 

لغ مة االســـتخدام وتعتقد أن الم ة المســـتخدمة  حســـاب ق ســـ اضـــات الرئ ة حول االف ــاســـ ل الحسـ ســـاوي  أجرت اإلدارة تحل داد للموجودات غ المتداولة ســـوف  ل لالســـ القا
 : ة ع النحو اآل ة اآلت س اضات الرئ ت االف ة إذا تغ متها الدف  ق

 ة س عات المتوقعة ب   . ٪٤٫٨ انخفضت أسعار المب

  ة س   نقطة أساس.  ١٦٠ازداد معدل الخصم ب

اض مع  ة أعالە إ التغ  اف ل الحســــاســــ ند تحل اضــــاتســــ عض االف ات   س من المرجح حدوث ذلك، وقد تكون التغ اضــــات األخرى ثابتة. و الواقع، ل قاء جميع االف
طة.  ا م

  ة    ٣١للسنة المنته سم ٢٠٢٢د

ان مصنع ومعدات    م
ات أثاث وتجه
ة  ارات ومعدات مكت   محفزات   س

د  موجودات ق
شاء ع  اإل   المجم

لفة:    الت

ة السنة دا  ٤٨٬١٣٩٬٢٩٧  ٢٦٨٬٣١٦  ٥٦٦٬٣٠٠  ١١٬٠٠١  ٣٣٧٬٣٢٦  ٤٤٬٣٨٥٬١٢٩ ٢٬٥٧١٬٢٢٥ 

  ٣٥٤٬٤٦٥  ٢٦٣٬٠١٨  ٨٧٨  ٥٣٢  ٣٬٢٦١  ٣٨١  ٨٦٬٣٩٥  إضافات

  ) ٢٥٬٨٨٢(   ) ٢٤٬٠٢٠(   ‐  ) ١٬٣٢٧(   ‐  ‐  )٥٣٥(  شطب

الت   ‐  ) ١٤٣٬٦٩١(   ٣٩٬٦٢٤  ‐  ٦٬٢٤٨  ٢٩١  ٩٧٬٥٢٨  تح

ة السنة  ٤٨٬٤٦٧٬٨٨٠  ٣٦٣٬٦٢٣  ٦٠٦٬٨٠٢  ١٠٬٢٠٦  ٣٤٦٬٨٣٥  ٢٬٥٧١٬٨٩٧ ٤٤٬٥٦٨٬٥١٧   نها

م  ا   :االستهالك الم

ة السنة دا  ٢٢٬٨٣٨٬٦٨١  ‐  ٤٨٠٬٢٧٢  ١٠٬٣٢٩  ٣١٩٬٨٤٦  ٢١٬٢٥٥٬٤٣٥ ٧٧٢٬٧٩٩ 

  ٢٬٣٢٥٬٩٨٣  ‐  ٣٢٬٣٧٢  ١١٨  ٦٬٥٨٥  ٧٨٬٦٠١  ٢٬٢٠٨٬٣٠٧  المحمل للسنة

الشطب   )٩٠٨(   ‐  ‐  )٦٧٢(   ‐  ‐  )٢٣٦(  متعلق 

ة السنة  ٢٥٬١٦٣٬٧٥٦  ‐  ٥١٢٬٦٤٤  ٩٬٧٧٥  ٣٢٦٬٤٣١  ٨٥١٬٤٠٠ ٢٣٬٤٦٣٬٥٠٦   نها

ة:  مة الدف  الق صا

    ٣١ما  سم  ٢٣٬٣٠٤٬١٢٤  ٣٦٣٬٦٢٣  ٩٤٬١٥٨  ٤٣١  ٢٠٬٤٠٤  ١٬٧٢٠٬٤٩٧ ٢٠٢٢٢١٬١٠٥٬٠١١د

سم  ٣١ما    ٢٥٬٣٠٠٬٦١٦  ٢٦٨٬٣١٦  ٨٦٬٠٢٨  ٦٧٢  ١٧٬٤٨٠  ٢٠٢١٢٣٬١٢٩٬٦٩٤ ١٬٧٩٨٬٤٢٦د
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٢٤  

٧  ات ومصنع ومعدات (تتمة)    ممتل  

ة   سم  ٣١للسنة المنته ٢٠٢١د

ان  مصنع ومعدات   م
ات  أثاث وتجه
ة  ارات  ومعدات مكت   محفزات  س

د   موجودات ق
شاء  ع  اإل   المجم

لفة:    الت

ة السنة  دا    ٤٧٬٧٧٠٬٩٤٥  ٣٨٣٬٠٦١  ٤٨٩٬٥٦٢  ١١٬٠٠١  ٣٣٣٬٩٢٤  ٢٬٥٧١٬١٥٣  ٤٣٬٩٨٢٬٢٤٤  

  ٤٢٢٬٥٥٠  ١٠٦٬٧٤٠  ٤٤٬٣٣٦  ‐  ٦٠٧  ٧٢  ٢٧٠٬٧٩٥  إضافات

  )٤٣٬٦٢٠(    )١٬٤٥٨(    ‐  ‐  )٣٣(    ‐  )٤٢٬١٢٩(   شطب

الت  ان ضمن موجودات تح نامج اإلس ل

ضاح    )١٠٬٥٧٨(    )١٠٬٥٧٨(    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ) ١٠أخرى غ متداولة (إ

الت   ‐  )٢٠٩٬٤٤٩(    ٣٢٬٤٠٢  ‐  ٢٬٨٢٨  ‐  ١٧٤٬٢١٩  تح

ة السنة   ٤٨٬١٣٩٬٢٩٧  ٢٦٨٬٣١٦  ٥٦٦٬٣٠٠  ١١٬٠٠١  ٣٣٧٬٣٢٦  ٢٬٥٧١٬٢٢٥  ٤٤٬٣٨٥٬١٢٩   نها

م  ا   :االستهالك الم

ة السنة  دا    ٢٠٬٥٣٣٬٣١٣  ‐  ٤٦٦٬٩٠٦  ١٠٬٢٥٦  ٣١١٬٨٠٦  ٦٩٤٬١٣١  ١٩٬٠٥٠٬٢١٤  

  ٢٬٣٢٦٬٦٦٣  ‐  ١٣٬٣٦٦  ٧٣  ٨٬٠٦٥  ٧٨٬٦٦٨  ٢٬٢٢٦٬٤٩١  المحمل للسنة

الشطب   )٢١٬٢٩٥(    ‐  ‐  ‐  )٢٥(    ‐  )٢١٬٢٧٠(   متعلق 

ة السنة   ٢٢٬٨٣٨٬٦٨١  ‐  ٤٨٠٬٢٧٢  ١٠٬٣٢٩  ٣١٩٬٨٤٦  ٧٧٢٬٧٩٩  ٢١٬٢٥٥٬٤٣٥   نها

ة:  مة الدف   صا الق

سم  ٣١ما     ٢٥٬٣٠٠٬٦١٦  ٢٦٨٬٣١٦  ٨٦٬٠٢٨  ٦٧٢  ١٧٬٤٨٠  ١٬٧٩٨٬٤٢٦  ٢٣٬١٢٩٬٦٩٤  ٢٠٢١د

سم  ٣١ما     ٢٧٬٢٣٧٬٦٣٢  ٣٨٣٬٠٦١  ٢٢٬٦٥٦  ٧٤٥  ٢٢٬١١٨  ١٬٨٧٧٬٠٢٢  ٢٤٬٩٣٢٬٠٣٠  ٢٠٢٠د



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

 إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  غير ذلك) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٢٥  

 حق االستخدام  موجودات . ٨  

اوح من  ب لمدة ت ارات وخطوط األناب ن الموظف والســـــــ ئجار األرا والخزانات ومســـــــا اســـــــ ـــــــكة  د عقد   ٩٩إ   ٢تقوم ال ار تجد ــــخ. يتمســـــــنة، مع خ عد ذلك التار جار  اإل
 . ادلة ب الطرف جار، وال قد تتغ بناًء ع الموافقة المت دء عقد اإل جار  وقت   االتفاق ع مدفوعات اإل

لفة االســـــــــــتهالك لســـــــــــنة  ص ت لغ   ٢٠٢٢تم تخصـــــــــــ مليون رال   ١٠٬٨:  ٢٠٢١مليون رال ســـــــــــعودي (   ١١٬٠مليون رال ســـــــــــعودي) و  ٤٠٬٥:  ٢٠٢١مليون رال ســـــــــــعودي (   ٣٣٬٤م

.   ٥٬٥:  ٢٠٢١مليون رال سعودي (   ٥٬٢سعودي) و ة واإلدارة، ع التوا ــــع، والمصارف العموم عات، ومصارف البيع والتوز ف المب ال  مليون رال سعودي) لت

د المصنع والمرافق ذات الصلة عليها مستأجرة من الهيئ ش  األرض ال تم 
ّ
د لمدة تصل إ إن لة للتجد جار قا ات إ موجب اتفاق بع  ل و ة للجب  سنة.  ٩٩ة المل

د  ٢٠٢٢خالل ســــنة  * جارة، تم تمد ات اإل ناًء ع ذلك، لحســــاب المطل ة، و جار األرا مع الهيئة المل م عقود إ عض التقديرات عند تقي ل  قة، تم تعد جار المط مدة اإل
ــــ  ة األوســــع لهذە العقود والتطورات األخ لتعكس توقعات ال النظر إ المنافع االقتصــــاد  . ــا تم خاللها اســــتخدام األصــــل األســ ة ال ســــ دةكة المعقولة للف ــــكة متأ ة، فإن ال

جة لهذا التغ . ن ات تأج األرا د المنصــــوص عليها  اتفاق ارات التمد مارس خ ال الطرف ســــوف  ل معقول من أن  ما  شــــ م  ســــم   ٣١ي  التقي ل٢٠٢٢د ســــج ، تم 
لغ  جارة.   ٥٨٬١م ات اإل مليون رال سعودي إضا  موجودات حق االستخدام والمطل

  ة    ٣١للسنة المنته سم ٢٠٢٢د

ان  خزانات   أراض  ارات   اإلس   س
خطوط  
ب  ع  األناب   المجم

لفة:    الت

ة السنة  دا    ٤٣٥٬٧٦٢  ١٤٬٣٢٩  ٢٦٬٥٣٧  ١٨٨٬٥٩٠  ٩٣٬٠٣٩  ١١٣٬٢٦٧  

  ١٤٬٩٣٤  ‐  ‐  ١٬٨٠٠  ١٢٬٣٨٤  ٧٥٠  إضافات

الت*    ٥٨٬١٢٦  ‐  ‐  ‐  ‐  ٥٨٬١٢٦تعد

ات    ) ١٠١٬٩٤٥(   ‐  ) ١٬٧٥٣(   ) ٩٩٬٢٣٦(   ‐  )٩٥٦(  إلغاء اإلث

ة السنة   ٤٠٦٬٨٧٧  ١٤٬٣٢٩  ٢٤٬٧٨٤  ٩١٬١٥٤  ١٠٥٬٤٢٣  ١٧١٬١٨٧   نها

م:  ا االستهالك الم

ة السنة  دا    ١٤٣٬١٥٩  ١٠٬٠٢٩  ١٦٬٥٣٩  ٧١٬٩٦٢  ٣٠٬٠٣٤  ١٤٬٥٩٥  

  ٤٩٬٥٣٨  ٧١٦  ٥٬٠٤٤  ٢٦٬٧٢٣  ٩٬٩٥١  ٧٬١٠٤  المحمل للسنة

ات لغاء اإلث   ) ٦٦٬٨٨٤(   ‐  ) ١٬٧٥٣(   ) ٦٤٬١٧٦(   ‐  )٩٥٥(  متعلق ب

ة السنة   ١٢٥٬٨١٣  ١٠٬٧٤٥  ١٩٬٨٣٠  ٣٤٬٥٠٩  ٣٩٬٩٨٥  ٢٠٬٧٤٤   نها

ة:  مة الدف  الق صا

    ٣١ما  سم   ٢٨١٬٠٦٤  ٣٬٥٨٤  ٤٬٩٥٤  ٥٦٬٦٤٥  ٦٥٬٤٣٨  ٢٠٢٢١٥٠٬٤٤٣د

سم  ٣١ما     ٢٩٢٬٦٠٣  ٤٬٣٠٠  ٩٬٩٩٨  ١١٦٬٦٢٨  ٦٣٬٠٠٥  ٩٨٬٦٧٢  ٢٠٢١د
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  غير ذلك) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٢٦  

٨   موجودات حق االستخدام (تتمة)   

 ملموسة  . ٩  موجودات غ  

  ة    ٣١للسنة المنته سم ٢٠٢٢د

ص   تراخ
ة   ات وتقن ر برمج تط

  المعلومات 
  موجودات غ

ر د التط ع  ملموسة ق   المجم

لفة:    الت

ة السنة دا  ٤٤٦٬٨٢١  ١٩٬٦٨٤  ٥١٬٤٥٩  ٣٧٥٬٦٧٨  

الت   ‐  ) ٤٬٠٩٣(  ٤٬٠٩٣  ‐  تح

  ) ٤٬٦٥٤(  ) ٤٬٦٤٠(  )١٤(  ‐  شطب

ة السنة   ٤٤٢٬١٦٧  ١٠٬٩٥١  ٥٥٬٥٣٨  ٣٧٥٬٦٧٨   نها

م:  ا  اإلطفاء الم

ة السنة دا  ١٩٧٬٩٩٩  ‐  ٢٩٬٤٩٦  ١٦٨٬٥٠٣  

  ٢٤٬٥٢٨  ‐  ٦٬٥٥٦  ١٧٬٩٧٢  المحمل للسنة

الشطب   )١٤(  ‐  )١٤(  ‐  متعلق 

ة السنة   ٢٢٢٬٥١٣  ‐  ٣٦٬٠٣٨  ١٨٦٬٤٧٥   نها

ة:  مة الدف  صا الق

    ٣١ما  سم   ٢١٩٬٦٥٤  ١٠٬٩٥١  ١٩٬٥٠٠  ٢٠٢٢١٨٩٬٢٠٣د

سم  ٣١ما     ٢٤٨٬٨٢٢  ١٩٬٦٨٤  ٢١٬٩٦٣  ٢٠٧٬١٧٥  ٢٠٢١د

ة   سم  ٣١للسنة المنته   ٢٠٢١د

ن  خزانات أرا  ارات   مسا ب  س ع خطوط األناب   المجم

لفة:    الت

ة السنة  دا    ٤٨٠٬١٦٥  ١٤٬٣٢٩  ٣٠٬٤٨٧  ١٩٢٬٤٩٣  ١٨٧٬٣٣٩  ٥٥٬٥١٧  

  ٦٠٬٥٩٨  ‐  ‐  ٢٬٨٤٨  ‐  ٥٧٬٧٥٠  إضافات

ات    )١٠٥٬٠٠١(    ‐  )٣٬٩٥٠(    )٦٬٧٥١(    )٩٤٬٣٠٠(    ‐  إلغاء اإلث

ة السنة   ٤٣٥٬٧٦٢  ١٤٬٣٢٩  ٢٦٬٥٣٧  ١٨٨٬٥٩٠  ٩٣٬٠٣٩  ١١٣٬٢٦٧   نها

م:  ا االستهالك الم

ة السنة  دا    ١١٧٬٦٣٠  ٩٬٣١٣  ١٤٬٩٨١  ٥٠٬٩٤٣  ٣٤٬٨٨١  ٧٬٥١٢  

  ٥٦٬٨٦٤  ٧١٦  ٥٬٥٠٨  ٢٧٬٦٩٣  ١٥٬٨٦٤  ٧٬٠٨٣  المحمل للسنة

ات لغاء اإلث   )٣١٬٣٣٥(    ‐  )٣٬٩٥٠(    )٦٬٦٧٤(    )٢٠٬٧١١(    ‐  متعلق ب

ة السنة   ١٤٣٬١٥٩  ١٠٬٠٢٩  ١٦٬٥٣٩  ٧١٬٩٦٢  ٣٠٬٠٣٤  ١٤٬٥٩٥   نها

ة:  مة الدف   صا الق

سم  ٣١ما     ٢٩٢٬٦٠٣  ٤٬٣٠٠  ٩٬٩٩٨  ١١٦٬٦٢٨  ٦٣٬٠٠٥  ٩٨٬٦٧٢  ٢٠٢١د

سم  ٣١ما     ٣٦٢٬٥٣٥  ٥٬٠١٦  ١٥٬٥٠٦  ١٤١٬٥٥٠  ١٥٢٬٤٥٨  ٤٨٬٠٠٥  ٢٠٢٠د
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  غير ذلك) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٢٧  

 ملموسة (تتمة)  . ٩  موجودات غ

ة   سم  ٣١للسنة المنته   ٢٠٢١د

ص   تراخ
ة  ات وتقن ر برمج تط

  المعلومات
موجودات غ ملموسة 

ر د التط ع  ق   المجم

لفة:    الت

ة السنة دا    ٤٤٦٬٨٥٢  ٢٣٬٣٩٣  ٤٧٬٧٨١  ٣٧٥٬٦٧٨  

  ٨٩١  ٨٩١  ‐  ‐  إضافات خالل السنة 

الت   ‐  )٤٬٦٠٠(   ٤٬٦٠٠  ‐  تح

  )٩٢٢(   ‐  )٩٢٢(   ‐  شطب

ة السنة   ٤٤٦٬٨٢١  ١٩٬٦٨٤  ٥١٬٤٥٩  ٣٧٥٬٦٧٨   نها

م:  ا  اإلطفاء الم

ة السنة دا  ١٦١٬٤٣١  ‐  ١١٬٧١٢  ١٤٩٬٧١٩  

  ٣٧٬٤٩٠  ‐  ١٨٬٧٠٦  ١٨٬٧٨٤  المحمل للسنة

الشطب   )٩٢٢(   ‐  )٩٢٢(   ‐  متعلق 

ة السنة   ١٩٧٬٩٩٩  ‐  ٢٩٬٤٩٦  ١٦٨٬٥٠٣   نها

ة:  مة الدف  صا الق

سم  ٣١ما     ٢٤٨٬٨٢٢  ١٩٬٦٨٤  ٢١٬٩٦٣  ٢٠٧٬١٧٥  ٢٠٢١د

سم  ٣١ما     ٢٨٥٬٤٢١  ٢٣٬٣٩٣  ٣٦٬٠٦٩  ٢٠٢٠٢٢٥٬٩٥٩د

ة المعلومات.  ــــع تقن عض مشار ذ  كة األم لتنف ر دفعات مقدمة إ ال د التط تمثل الموجودات غ الملموسة ق

ــــع رســـوم اإلطفاء لســـنة   لغ   ٢٠٢٢تم توز مليون رال ســـعودي) ع   ١٨٬٥:  ٢٠٢١مليون رال ســـعودي (   ٧٬١مليون رال ســـعودي) و   ١٨٬٩:  ٢٠٢١مليون رال ســـعودي (   ١٧٬٤م
 . ة واإلدارة، ع التوا عات والمصارف العموم لفة المب   ت

 موجودات وذمم مدينة أخرى .١٠  

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

 متداولة:    غ

  ٦٣٬١١٢  ٤٢٬٨٩٦  )١قروض وسلف آخر لموظف ( 

ة  ك الوحدات السكن ر موقع برنامج تمل ف تط ال   ٥٬١٢٩  ٤٬٣٩٧  ت

٦٨٬٢٤١  ٤٧٬٢٩٣  

  متداولة: 

ضاح رقم  ة من أطراف ذات عالقة (اإل   ١٢٤٬٥٩٢  ١٢٧٬٨٤٦  ) ٢٩دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى مطل

الصا  مة المضافة المدينة،    ١٦٤٬٧٢٦  ١١٦٬٥٠٢  ة الق

  ٣٠٬٥٧٧  ١٨٬٥٢٠  وسلف لموظف قروض 

  ١٢٬٥٤٥  ٢٠٬٦٩١  أخرى 

٣٣٢٬٤٤٠  ٢٨٣٬٥٥٩  

٤٠٠٬٦٨١  ٣٣٠٬٨٥٢  

ة والمنافع األخرى. ١(  ك الوحدات السكن نامج تمل مثل سلف الموظف الذمم المدينة من الموظف المتعلقة ب  (  



  شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) 
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 إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  غير ذلك) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٢٨  

ة  .١١ ات المال  الموجودات والمطل  

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ــح أو الخسارة  مة العادلة من خالل ال الق ة    موجودات مال

  ٣٬٨٠٥٬٢٥٤  ٢٬٢٢٥٬٦١٠ذمم مدينة تجارة

لفة المطفأة  الت ة    موجودات مال

  ٧٩٠٬٤٣  ١٥٬٤٥٦  ذمم مدينة تجارة 

ماثله   ٩٦٠٬٧٧٠  ٤١٤٬٨٣٧  نقد وما 

ة أخرى   ١٠٦٬٢٣٤  ٨٢٬١٠٧  موجودات مال

٠٤٨٬٧٤٬٩٠  ٢٬٧٣٨٬٠١٠  

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

لفة المطفأة الت ة  ات مال   مطل

  ١٣٬٠٦٨٬٧١٤  ٩٬٧٦٤٬٦٣١  الدين

جارة  ات إ   ٣٠٩٬٢٩٩  ٣٠٧٬١٣٠  مطل

  ٨٣٦٬٤٧٤  ١٬١٦٩٬٣٩٣  ذمم دائنة تجارة

ة أخرى  ات مال   ١٬١٢٠٬٦٦٦  ٧٩٤٬٥٦٣  مطل

١٥٬٣٣٥٬١٥٣  ١٢٬٠٣٥٬٧١٧  

ات الم .١ جارة والذمم الدائنة التجارة والموجودات والمطل ات اإل ماثله والمطل مة العادلة للنقد وما   الق
ّ
م أن ــــــكة بتقي ة،قامت ال مها الدف ة األخرى تقارب ق ال

ة األجل أو  ل كب إ أن آجال االستحقاق لهذە األدوات قص ش رجع ذلك  أسعار السوق. و   ألن األرصدة تحمل هامشا 

ة المتوقعة، عند   .٢ عد خصــــــــــم الخســــــــــارة االئتمان ان والفوائد المدينة،  ة األخرى الذمم المدينة األخرى وقروض اإلســــــــــ االقتضــــــــــاء. وتتضــــــــــمن تتضــــــــــمن الموجودات المال
ة وا  المرافق والمواد األول ة األخرى الذمم الدائنة المتعلقة  ات المال   لذمم الدائنة للموظف والذمم الدائنة األخرى. المطل

ر الما رقم .٣ ار الدو للتق جارة وفقا للمع ات اإل ات المطل . ١٦يتم إث

 مخزون  .١٢  

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ار    ٦٩٨٬٤٤٥  ٦٩٤٬٢١٩  قطع غ

طيئة الحركة  ار الخاملة والمتقادمة و   )٢٥٣٬٦٩٣(    ) ٢٦٩٬٧٦٥(  ناقصا: مخصص قطع الغ

٤٤٤٬٧٥٢  ٤٢٤٬٤٥٤  

ة   ٨٧٬١٦٥  ١٢٠٬٣٠٧  مواد أول

ق الط   ٣٢٬٤٠٢  ٤٨٬٨٤٨  ضائع 

الصا    ١٬١٩٣٬٩٩٧  ٧٨٧٬٨٥٨ضائع جاهزة، 

١٬٧٥٨٬٣١٦  ١٬٣٨١٬٤٦٧  

لغ ٢٠٢٢خالل سـنة   ات م مة    ٩٧٬١، تم إث صـا الق مخصـص للمخزون المدرج  لة للتحقق ( مليون رال سـعودي  ات ذلك ٠٬٣:  ٢٠٢١القا مليون رال سـعودي كعكس). يتم إث
عات.  لفة المب    ت
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٢٩  

 مخزون (تتمة)  .١٢  

طيئة الحركة:  ار الخاملة والمتقادمة و ما  الحركة  مخصص مخزون قطع الغ ف

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

ة السنة     ٣١٧٬٤١٣  ٢٥٣٬٦٩٣  دا

  ٣٥٬٨٩٥  ١٦٬٠٧٢  المحمل للسنة

ات   )٩٩٬٦١٥(    ‐  مشط

ة السنة   ٢٥٣٬٦٩٣  ٢٦٩٬٧٦٥   نها

ة  .١٣  ذمم مدينة تجار  

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ضاح   ‐ذمم مدينة تجارة  ة من أطراف ذات عالقة (إ   ٣٬٨٣٧٬٨٦٩  ٢٬٢٤٠٬١٧٧  ) ٢٩مطل

ة   ‐مدينة تجارة ذمم  ة من أطراف خارج   ٧٬٧٢٦  ٦٬٤٤٠  مطل

٣٬٨٤٥٬٥٩٥  ٢٬٢٤٦٬٦١٧  

ة المتوقعة   )٥٬٥٥١(    ) ٥٬٥٥١(  ناقصا: مخصص الخسائر االئتمان

٣٬٨٤٠٬٠٤٤  ٢٬٢٤١٬٠٦٦  

اوح مدة االئتمان من  ام األخرى للمعامالت  ١٠٥إ  ٩٠ت وط واألح تم اإلفصاح عن ال ضاح رقم يوما، و ة. ٣٣واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  اإل حول هذە القوائم المال

ف هذە الذمم المدينة التجار مة العادلة. يتم تص الق سع مؤقتة  ات  العقود ذات ترت اس الذمم المدينة التجارة المتعلقة  مة  ٣ة ضمن المستوى  يتم ق سلسل الهر للق  ال

ب إد س مة الدف العادلة  لفة المطفأة، فإن الق الت ة للذمم المدينة التجارة المدرجة  س ال وط محددة  العقد.  مكن رصدها تتضمن  ما   راج مدخالت ال  سم   ٣١ة  د

ة األجل.  ٢٠٢١و ٢٠٢٢ عتها قص ب طب س متها العادلة   تقارب ق  

ة المتوقعة:  ما  حركة مخصص الخسائر االئتمان ف

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

ة السنة  دا    ٥٬٥٤٥  ٥٬٥٥١  

  ٦  ‐  المحمل للسنة

ة السنة   ٥٬٥٥١  ٥٬٥٥١   نها

ل أعمار الذمم المدينة التجارة:  ما  تحل ف

ع   المجم
 متأخرة السداد  غ
متها   يوما  ٣٠أقل من ولم تنخفض ق

٦٠‐٣١  

  يوما 

٩٠‐٦١   

 من   يوما  يوما  ٩٠أ

٣١   سم   ٥٬٥٤٥  ‐  ٤٩٤  ٢٣١  ٢٬٢٤٠٬٣٤٧  ٢٬٢٤٦٬٦١٧  ٢٠٢٢د

سم  ٣١   ٥٬٥٤٥  ‐  ٤٨٦  ٥٣٤  ٣٬٨٣٩٬٠٣٠  ٣٬٨٤٥٬٥٩٥  ٢٠٢١د
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٣٠  

ة (تتمة)  .١٣  ذمم مدينة تجار  

ل أعمار الذمم المدينة التجارة مع  ما  تحل ة: ف األطراف الخارج

ع   المجم
 متأخرة السداد  غ
متها   يوما  ٣٠أقل من ولم تنخفض ق

٦٠‐٣١  

  يوما 

٩٠‐٦١   

 من   يوما  يوما  ٩٠أ

٣١   سم   ٢٠٢٢د

ة المتوقعة   ٪١٠٠  ٪٣٬٠  ٪ ٠٬٨١  ٪ ٠٬٠٢  ٪ ٠٬٠١  معدل الخسارة االئتمان

ة مة الدف  الق   ٥٬٥٤٥  ‐  ٤٩٤  ٢٣١  ١٧٠  ٦٬٤٤٠  إجما

ة المتوقعة   ٥٬٥٤٥  ‐  ٤  ١  ١  ٥٬٥٥١  الخسارة االئتمان

سم  ٣١   ٢٠٢١د

ة المتوقعة   ٪١٠٠  ٪ ٢٬٣٩  ٪ ٠٬٨٧  ٪ ٠٬١٠  ٪ ٠٬٠٣  معدل الخسارة االئتمان

ة مة الدف   ٥٬٥٤٥  ‐  ٤٨٦  ٥٣٤  ١٬١٦١  ٧٬٧٢٦  إجما الق

ة المتوقعة   ٥٬٥٤٥  ‐  ٤  ١  ١  ٥٬٥٥١  الخسارة االئتمان

ـــــــكة ب إن  ة االئتمان لل اوح ف الفائدة وت  الذمم المدينة التجارة ال  ١٠٥‐٩٠الذمم المدينة التجارة غ محملة 
ّ
عدها الذمم المدينة التجارة متأخرة الســـــــداد. إن يوما، تعت 

داد   قة، اس ة السا متها غ مضمونة، ومن المتوقع، ع أساس الخ متها. لم تتعرض النخفاض  ق امل ق

ماثله  .١٤  نقد وما   

٣١   سم سم  ٣١   ٢٠٢٢د * ٢٠٢١د

ات جارة   ٣٨٦٣٬٦٠  ٥٦٬٣٤٧  حسا

ت) ما  ذلك الودائع ذات األجل الثا حة متداولة (   ٧٩٧٬١٦  ٣٥٨٬٤٩٠  مرا

٩٦٠٬٧٧٠  ٤١٤٬٨٣٧  

ضاح  دي (إ  تقل ماثله غ   ٩٦٠٬٧٧٠  ٤١٤٬٨٣٧  )٣٥نقد وما 

  ٩٦٠٬٧٧٠  ٤١٤٬٨٣٧  ماثله نقد وما 

سنة المقارنة  ما يتعلق  ضاح رقم ٢٠٢١* ف ع إ اإل ف ال تم إجراؤها.  ٣٥، ير الرج ات إعادة التص عض عمل   ل

ــــــكة وتحمل   ة لل ا ة الم ات النقد اوح ما ب يوم وثالثة أشــــــهر وذلك حســــــب المتطل ات متفاوتة ت داع الودائع ألجل لف ة األجل ذات الصــــــلة.يتم إ أســــــعار الودائع قصــــــ فائدة 
اوح من  معدالت عمولة ت ل  داعات إيرادات تم ٪). ٠٬٨٥٪ إ  ٠٬٠٥:  ٢٠٢١٪ ( ٤٬٧٥٪ إ ٠٬١٠تحقق هذە اإل

ســم   ٣١  لغ ٢٠٢٢د م ــكة أموال  ضــاح    ٤٢٬٢:  ٢٠٢١مليون رال ســعودي (   ٤٩٬٨، لدى ال ســتخدم ) محتفظ بها ٢٠مليون رال ســعودي) (إ ة منفصــلة وال  ات بنك  حســا
ة.  اد ات التجارة االعت   كجزء من العمل

عمالت مختلفة:  ماثله المودعة  م النقد وما  ّ ل ق   يوضح الجدول أدناە تفاص

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

  ٨٨٦٬٨٥٣  ٢٩٣٬٤٧٥  دوالر أم 

  ٧٣٬٩١٧  ١٢١٬٣٦٢  رال سعودي

٩٦٠٬٧٧٠  ٤١٤٬٨٣٧  

 رأس المال .١٥  

ع  ه والمصــــــدر والمدف ــــــح  لغ رأس المال الم لغ    ١٬٥٠٠:  ٢٠٢١مليون ســــــهم (   ١٬٥٠٠مليون رال ســــــعودي، مقســــــم ع   ١٥٬٠٠٠ي م رال ســــــعودي للســــــهم   ١٠مليون ســــــهم) 
  الواحد. 

١٦.    نظا ا  احت  

ــــــــكة   ة، ع ال ة الســــــــعود ة الع ات  الممل ــــــــ ام نظام ال ة موجب أح ســــــــ ل  عادل ١٠تح ا  اط ٪ من رأس المال. إن هذا٣٠٪ من صــــــــا دخلها الســــــــنوي ح تكّون احت
ــــع.  ل للتوز ا غ قا االحت
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٣١  

ة  .١٧  مكونات أخرى لحقوق المل  

الغة  ة ال ما يتعلق   ٦٢٠٬٨٧تمثل المكونات األخرى لحقوق المل مة العادلة ف ة المقدمة من أحد المسـاهم مليون رال سـعودي فائض المسـاهمة  فرق الق القروض الثان
امل  سنة  ال تها  س قة وال تمت  . ٢٠١٩السنوات السا

 الدين  .١٨  

ة  ســـ ك ب كة ســـا ة القرض، ســـتحتفظ   القروض المذكورة أعالە مضـــمونة إما برهن الموجودات أو خطاب االعتماد. وفقا التفاق
ّ
ـــكة خالل ٣٥إن ة ال ة ســـداد هذە٪ من مل ف

اضات.  االق

ما  الحركة  الدين:  ف

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

ة السنة  دا    ١٦٬٦٦٥٬٤٠٩  ١٣٬٠٦٨٬٧١٤  

  ‐  ٩٠٠٬٠٠٠إضافات

دات خالل السنة   )٣٬٦٢٣٬٨٨٠(    ) ٤٬٢٢٤٬٠٩٠(  سد

لفة     ٢٧٬١٨٥  ٢٠٬٠٠٧  المعاملةإطفاء ت

ة السنة   ١٣٬٠٦٨٬٧١٤  ٩٬٧٦٤٬٦٣١   نها

لغ  م سداد قروض  كة  كرا.  ٤٬٢خالل السنة، قامت ال ار رال سعودي م   مل

ثمارات العامة   صندوق االس

لغ  م ل قرض  ســـه ثمارات العامة ع منح  مة مع صـــندوق االســـ ة القرض الم ل جزءا من األعمال   ٤٬٠٠١٬٢دوالر أم ( مليون   ١٬٠٦٧نصـــت اتفاق مليون رال ســـعودي) لتم
معدل سعر الفائدة السائد ب البنوك  لندن ("ليبور") وهامشا   ة  حمل القرض نفقات مال كة.  مرافق اإلنتاج لل ة الخاصة  شائ امل خالل اإل ال ه. تم سداد القرض  متفقا عل

ان القرض مقوما ٢٠٢٢سنة    . .  الدوالر األم

  معدل الفائدة الفع
ــــخ االستحقاق   (٪)    ٣١  تار سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ل األجل   دين ط

ثمارات العامة سم  ٣١  ٠٬٥٠ليبور+  صندوق االس   ٢٩٩٬٣٥٧  ‐  ٢٠٢٢د

ل إسال  سه ة  سم  ٣١  ٠٬٧٥ليبور+  اتفاق   ٥٩٦٬٢٧٣  ‐  ٢٠٢٢د

الت تجارة من بنوك تجارة مختلفة سم  ٣١  ٠٬٧٥ليبور+  سه   ٤٢٠٬٣١٩  ‐  ٢٠٢٢د

الة ائتمان التصدير  سم  ٠٬٢٥٣١إ   ٠٬١٢ليبور +  و   ٣٥٩٬٢٤٢  ‐  ٢٠٢٢د

ة السعودي  ة الصناع عة  (الصندوق)صندوق التنم لفة متا اير  ١٣  ت   ٣٩٧٬٥٨٣  ٢٧٧٬٤١٨  ٢٠٢٥ف

لة األجل  حة ط   قروض مرا

 ٠٬٧٥سايبور وليبور+ 

  ١٠٬٩٩٥٬٩٤٠  ٨٬٥٩١٬٥٧٠  ٢٠٢٧إ  ٢٠٢٣من   ١٫٣إ 

 األجل   دين قص  

ل ائتما متجدد سه

 ٠٬٤٠سايبور وليبور+ 

  ‐  ٨٩٥٬٦٤٣  ٢٠٢٧نوفم  ١٦  ٠٬٥٥إ 

ع   ١٣٬٠٦٨٬٧١٤  ٩٬٧٦٤٬٦٣١  المجم

 المتداول ع غ   ١١٬٢٦٦٬٨٥٧  ٧٬٤٦٠٬٦٥٥  مجم

ع المتداول    ١٬٨٠١٬٨٥٧  ٢٬٣٠٣٬٩٧٦  مجم
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٣٢  

  الدين (تتمة) .١٨

ل إسال  سه ة    اتفاق

لغ   م ل قرض  ســـه ل االســـال ع منح  ســـه ة ال مرافق   ٣٬٨٦٣٬٧مليون دوالر أم (   ١٬٠٣٠٬١نصـــت اتفاق ة الخاصـــة  شـــائ ل جزءا من األعمال اإل مليون رال ســـعودي) لتم
ة  حمل القرض نفقات مال ــكة.  امل خالل ســنة اإلنتاج لل ال ه. تم ســداد القرض  ان القرض ٢٠٢٢معدل ســعر الفائدة الســائد ب البنوك  لندن ("ليبور") وهامشــا متفقا عل  .

 . الدوالر األم  مقوما 

ل تجاري   سه

لغ   م ل قرض  ســـــــه ة القرض ع منح  ة مليون رال ســـــــعودي) من  ٢٬٧٢٢٬٣مليون دوالر أم (   ٧٢٥٬٩نصـــــــت اتفاق حمل القرض نفقات مال خالل عدد من البنوك التجارة. 
امل خالل سنة  ال ه. تم سداد القرض  . ٢٠٢٢معدل سعر الفائدة السائد ب البنوك  لندن ("ليبور") وهامشا متفقا عل الدوالر األم ان القرض مقوما   . 

الة ائتمان التصدير   و

الت مدعومة   ســـــه ـــــكة أرعة  لغ أبرمت ال م الة ائتمان التصـــــدير  معدل ســـــعر  ٧٬٢٦٧٬٧مليون دوالر أم (   ١٬٩٣٨٬١من و ة  حمل القرض نفقات مال مليون رال ســـــعودي). 
امل خالل سنة  ال ه. تم سداد القرض  . ٢٠٢٢الفائدة السائد ب البنوك  لندن ("ليبور") وهامشا متفقا عل الدوالر األم ان القرض مقوما   . 

ة السعودي ة الصناع   صندوق التنم

لغ   م ة الســــعودي ع منح قروض  ة الصــــناع ات القرض مع صــــندوق التنم ــــكة. يتم   ٤٧٩نصــــت اتفاق مرافق اإلنتاج لل ة الخاصــــة  شــــائ ل األعمال اإل مليون رال ســــعودي لتم
ات الق ل الصـندوق وفقا التفاق ة من ق ل الرسـوم اإلدارة المقدمة والسـن رتحم ت دأت  أ ة وال  سـاو ـ قسـطا نصـف سـنوي غ م سـتحق القرض السـداد ع اث ع رض. 

ما  ٢٠١٩ ة.  ـــوط المال ـــكة الحفاظ ع مســـتوى مع من ال ة الســـعودي من ال ــناع ة الصـ اض لدى صـــندوق التنم ل االق ســـه ســـم  ٣١. تتطلب تعهدات  انت٢٠٢٢د  ،
مة بهذە التعه كة مل   دات. ال

ل ع م مجم ة الســـــعودي  ة الصـــــناع ل دين من صـــــندوق التنم ســـــه ة للبيوتانول (ســـــابوكو)، ع  ـــــكة الســـــعود ـــــكة، ال كة لل ة المشـــــ مليون رال ســـــعودي  ٨٦٥غ حصـــــلت العمل
ما أن القرض مضــــــمون    ٢٨٨٬٣٣(  كة ســــــابوكو.  ل  امل من ق ال ة). تم اســــــتخدام القرض  ان الســــــعود كة ك كة ســــــابوكو  مليون حصــــــة  ات ومصــــــنع ومعدات  برهن ع ممتل

ة. يتم ســـــداد القرض ع  ارا من  ١٥وع ســـــندات إذن ة اعت ســـــاو ان  ١٥قســـــطا نصـــــف ســـــنوي غ م مة مع ٢٠١٧مايو    ١٢ه الموافق ١٤٣٨شـــــع ل الم ســـــه ة ال . تحتوي اتفاق

عض التعهدات، وال تتطلب من  ة السـعودي ع  ة الصـناع ما   صـندوق التنم ة معينة.  سـب مال سـم  ٣١ب أمور أخرى، الحفاظ ع  مة٢٠٢٢د كة سـابوكو مل انت   ،
  بهذە التعهدات. 

دون عمولة   ات القرض. إن القروض  ة الســـــــعودي وفقا التفاق ــناع ة الصـــــ ل صـــــــندوق التنم ة من ق ل الرســـــــوم اإلدارة المقدمة والســـــــن نها تحمل رســـــــوما تم إطفايتم تحم ؤها  ول
 . استخدام معدل الفائدة الفع ل  لفة تم   كت

لة األجل حة ط   قروض مرا

لغ  ٢٠١٩خالل ســــــــــــنة   م ل األجل مع بنك تجاري مح  حة ط ات قرض مرا ــــــــــــكة اتفاق ار دوالر أم (   ٢٬٠، أبرمت ال ة جزء من قروض   ٧٬٥مل ســــــــــــ ار رال ســــــــــــعودي) ل مل
ات رأس ال ل متطل ة وتم ــكة الثان ت ال ســتحق هذا القرض الســداد ع أقســاط ت ُ ه.  معدل ســعر الفائدة ليبور زائدا هامشــا متفقا عل ة  حمل القرض نفقات مال  مال العامل. 

. ٢٠٢٦يونيو   ٣٠ 

لغ  م ل األجل مع بنك تجاري مح آخر  حة ط ة قرض مرا ضــا اتفاق ــكة أ ار رال ســ  ١٬٥اإلضــافة إ ذلك، أبرمت ال حململ ة.  ــكة الثان ة جزء من قروض ال ســ عودي ل
ستحق هذا القرض السداد   ُ ه.  معدل سعر الفائدة سايبور زائدا هامشا متفقا عل ة  سم   ٣٠القرض نفقات مال   . ٢٠٢٧د

ات  لة األجل بنود  قروضشمل اتفاق حة ط قروضعن السداد المزدوج   تخلفالالمرا ما   المتعلقة  كة.  سم  ٣١أخرى لل كة بهذە التعهدات. ٢٠٢٢د مت ال ، ال

ل ائتما متجدد سه

لغ ٢٠٢٢خالل ســنة   م حة متعدد العمالت مع بنك تجاري مح  المرا ل ائتما متجدد  ســه ة  ــكة اتفاق ل  ٣٬٠مليون دوالر أم (   ٨٠٠، أبرمت ال ار رال ســعودي) لتم مل
ات رأس ا  حة المعاملة شــــهرا و متطل ة مرا لغ ف ه. ت معدل ســــعر الفائدة ســــايبور  ليبور زائدا هامش متفق عل ة  حمل القرض نفقات مال احدا أو ثالثة أشــــهر أو ســــتةلمال العامل. 

ـــ   حد أق ة،  دئ حة الم ـــ لنفس مدة معاملة المرا د كحد أق ار تمد ــــخ ا  ١٢أشـــهر، مع خ ل معاملة. إن تار ـــ المتجدد هو شـــهرا ل ل االئتما الرئ ســـه نوفم  ١٦ســـتحقاق ال
٢٠٢٧ .   



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

 إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  غير ذلك) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٣٣  

   الدين (تتمة) .١٨  

ما  جدول السداد اإلجما للدين:  ف

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

١٬٨٠١٬٨٥٧  ‐  ٢٠٢٢  

٣٬٨١٥٬٢٩٣  ٢٬٣٠٣٬٩٧٦  ٢٠٢٣  

١٬٣٧٣٬٣٠٨  ١٬٣٧٥٬١٣١  ٢٠٢٤  

١٬٣٠٨٬٩٠٨  ١٬٣١٠٬٧٢٨  ٢٠٢٥  

٣٬٢٨٤٬٣٥٢  ٣٬٢٧٤٬٧٩٦  ٢٠٢٦  

  ١٬٤٨٤٬٩٩٦  ١٬٥٠٠٬٠٠٠  عد ذلك

١٣٬٠٦٨٬٧١٤  ٩٬٧٦٤٬٦٣١  

ة  .١٩ جار ات إ  مطل  

اوح من   ب لمدة ت ارات وخطوط األناب ن الموظف والس د من األرا والخزانات ومسا ئجار العد اس كة  ــــخ.  ٩٩إ    ٢تقوم ال عد ذلك التار جار  د عقد اإل ار تجد سنة، مع خ

جار، وال قد تتغ بناًء ع الموافقة المت  دء عقد اإل جار  وقت  . يتم االتفاق ع مدفوعات اإل  ادلة ب الطرف

لة األ  جار ط ة إ موجب اتفاق بع  ل و ة للجب كة من الهيئة المل ل ال ات والمصنع والمعدات ع أرض مستأجرة من ق شاء الممتل لغ  تم إ ة ت د لمدة أول لة للتجد   ٣٠جل قا

ارا من  ل  ٩ه (الموافق ١٤٢٨ريع األول  ٢١سنة اعت ). ٢٠٠٧أب

كة ع لغ  لدى ال م جار  ا (   ٦٬٠قود إ ات آجال تقل عن    ٨٬١:  ٢٠٢١مليون رال سعودي تق ف ة األجل أو تتضمن بنود  ١٢مليون رال سعودي)  جار هذە قص  عقود اإل
ّ
شهرا. إن

جارة لهذە العقود.  ات اإل ات موجودات حق االستخدام والمطل كة عدم إث مة. لقد اختارت ال   منخفضة الق

سم ٣١ سم  ٣١  ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

  ٢٦٨٬٦٥٢  ٢٧٠٬٥١٢  غ متداولة

  ٤٠٬٦٤٧  ٣٦٬٦١٨  متداولة

٣٠٩٬٢٩٩  ٣٠٧٬١٣٠  

اوح من  استخدام معدالت فائدة ت جار هذە  ة. ٨٬٠٠٪ إ ١٬١٨يتم خصم عقود اإل وط الواردة  االتفاق   ٪ بناًء ع ال

ات  ما  الحركة  المطل جارة: ف   اإل
  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

ة السنة  دا    ٣٦٢٬٠٢٣  ٣٠٩٬٢٩٩  

جارة ات إ   ٦٠٬٥٩٨  ٤١٤٬٩٣  إضافات إ مطل

جار ل ع مدة اإل   ‐  ٥٨٬١٢٦  تعد

جارة ات إ   )٥٩٬٢٢٠(    ) ٤٧٬٧٨٤(  سداد مطل

ات  جارة* إلغاء إث ات إ   )٧٥٬٥١١(    ) ٣٥٬٠٦١(  مطل

ل لفة تم   ٢١٬٤٠٩  ٦٧٬٦١  ت

ة السنة   ٣٠٩٬٢٩٩  ٣٠٧٬١٣٠   نها

ث لم تعد م جار ذي الصلة ح عض المنازل والخزانات من عقد اإل ات  ه إلغاء إث موج جار تم  ب إ ل ترت كة بتعد كة. * خالل السنة، قامت ال ل ال ة من ق  طل



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

 إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  غير ذلك) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٣٤  

١٩  ة (تتمة)   جار ات إ  مطل

ــح أو الخسارة  تة  قائمة ال الغ مث   م

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

جارة ات إ ل ع مطل لفة تم   ٢١٬٤٠٩  ٦٧٬٦١  ت

  ٥٦٬٨٦٤  ٤٩٬٥٣٨  استهالك 

ة األجل أو  جار قص عقود إ مةمصارف متعلقة    ٨٬١٣٤  ٬٩٦٢٥  منخفضة الق

٨٦٬٤٠٧  ٦١١٦٣٬  

٣١   سم   ٢٠٢٢د

  ع  طرف ذو عالقة   طرف خار   المجم

  ٥٥٬٥٨٦  ١٬٩٩٣  ٥٣٬٥٩٣  أقل من سنة واحدة 

  ١٧٩٬١١٧  ١٢٬٣١٣  ١٦٦٬٨٠٤  أ من سنة واحدة إ خمس سنوات 

  ٨١١٬١٦٩  ١٢٢٬٢٧٩  ٦٨٨٬٨٩٠  سنوات  ٥أ من 

١٬٠٤٥٬٨٧٢  ١٣٦٬٥٨٥  ٩٠٩٬٢٨٧  

جار    ١٬٠٤٥٬٨٧٢  ١٣٦٬٥٨٥  ٩٠٩٬٢٨٧  إجما الحد األد لمدفوعات اإل

ل الغ ال تمثل نفقات التم   )٧٣٨٬٧٤٢(  )٩٦٬٤٧٦(  )٦٤٢٬٢٦٦(  ناقصا الم

جار ة للحد األد لمدفوعات اإل مة الحال   ٣٠٧٬١٣٠  ٤٠٬١٠٩  ٢٦٧٬٠٢١  الق

سم  ٣١   ٢٠٢١د

ع  طرف ذو عالقة   طرف خار    المجم

  ٥٥٬٤٩٠  ١٬٤٣٨  ٥٤٬٠٥٢  أقل من سنة واحدة 

  ١٨١٬٨٧٦  ٥٬٧٥٣  ١٧٦٬١٢٣  أ من سنة واحدة إ خمس سنوات 

  ١٥٦٬٣٢٢  ١٬٥١٩  ١٥٤٬٨٠٣  سنوات  ٥أ من 

٣٩٣٬٦٨٨  ٨٬٧١٠  ٣٨٤٬٩٧٨  

جار    ٣٩٣٬٦٨٨  ٨٬٧١٠  ٣٨٤٬٩٧٨  إجما الحد األد لمدفوعات اإل

ل الغ ال تمثل نفقات التم   )٨٤٬٣٨٩(   )١٬٧٩٣(   )٨٢٬٥٩٦(   ناقصا الم

جار ة للحد األد لمدفوعات اإل مة الحال   ٣٠٩٬٢٩٩  ٦٬٩١٧  ٣٠٢٬٣٨٢  الق

٢٠.    منافع الموظف  

٣١   سم سم  ٣١   ٢٠٢٢د * ٢٠٢١د

امات منافع الموظف المحددة  ام غ  ‐ال   ٨٧٢٬٣٠٣  ٦٢٠٬٩٣٣متداولال

ام متداول  ‐منافع الموظف األخرى    ٧٦٬٤٣٠  ٨٣٬٢٢٦  ال

٩٤٨٬٧٣٣  ٧٠٤٬١٥٩  

سنة المقارنة  ما يتعلق  ف ضاح رقم ٢٠٢١* ع إ اإل ف ال تم إجراؤها.  ٣٥، ير الرج ات إعادة التص عض عمل ل

ة الدو رقم   ار المحاس ام مع ما   ،  ١٩وفقا ألح امات المنافع المحددة الخاصة بها  ة الل مة الحال م الق سم    ٣١قامت اإلدارة بتقي سم    ٣١و  ٢٠٢٢د ما يتعلق  ٢٠٢١د ف
ة.  ات التعاقد ت ة ذات الصلة وال موجب اللوائح المحل ة الخدمة للموظف المستحقة السداد  منافع نها



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

 إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  غير ذلك) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٣٥  

٢٠   (تتمة)    منافع الموظف

ما   ام المنافع المحددة غ الممولة:  ف ساب ال ة المستخدمة الح س توارة الرئ اضات اال االف

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

  ٪ ٢٬٧٠  ٪ ٥٬٢٠  معدل الخصم 

ادة الرواتب    المعدل المتوقع ل

ذي    ٪ ٤٬٥٠  ٪ ٤٬٥٠  تنف

ذي غ    ٪ ٦٬٠٠  ٪ ٦٬٠٠تنف

ما   ام المنافع المحددة  :  ٣١يب الجدول التا مكونات ال سم  د

  ة    ٣١للسنة المنته سم ٢٠٢٢د

ة  خطة منافع نها
  الخدمة

ت الخدمة  اف م
  المستمرة 

عد   ة  المنافع الطب
ع  التقاعد   المجم

ة السنة دا    ٨٧٢٬٣٠٣  ٧٥٬٤١٨  ٦٬٥٨١  ٧٩٠٬٣٠٤  

ــح أو الخسارة:  تة  قائمة ال   نفقات مث

ة ‐ لفة الخدمة الحال   ٨٤٬٢٥٦  ٧٬٣٩٦  ٥٨٤  ٧٦٬٢٧٦  ت

ل  ‐ ف تم ال   ٢٣٬٣٦٨  ٢٬٠٠٩  ١٧٢  ٢١٬١٨٧  ت

توارة الناشئة عن:  ات اال  التغ
ة ‐ موغراف اضات د   )٣٨(   )٣٨(   ‐  ‐اف

ة  ‐ اضات مال   ) ٢٦٢٬٠٨٢(   ) ٢٠٬٩٣٣(   )٩٨٩(   ) ٢٤٠٬١٦٠(  اف

ة  ‐ الت الخ   ١٠٬٢١٦  ٩٧٥  ٩٨٨  ٨٬٢٥٣  تعد

 )٢٥١٬٩٠٤(   ) ١٩٬٩٩٦(   )١(   ) ٢٣١٬٩٠٧ (  

  ) ١٦٬٦٣٦(   ) ٣٬٠١٨(   ) ١٬٢٦٠(   ) ١٢٬٣٥٨(مدفوعات خالل السنة

الت خالل السنة  الت  تح   ) ٩٠٬٤٥٤(   ) ٧٬٥٧١(   )٦٧٤(   ) ٨٢٬٢٠٩(  تعد

ة    ٦٢٠٬٩٣٣  ٥٤٬٢٣٨  ٥٬٤٠٢  ٥٦١٬٢٩٣  السنة نها

ة   سم  ٣١للسنة المنته   ٢٠٢١د

ة   خطة منافع نها
  الخدمة

ت الخدمة   اف م
  المستمرة

عد   ة  المنافع الطب
ع  التقاعد   المجم

ة السنة دا    ٨٨٤٬٥٢٦  ٧٩٬٤٠٧  ٦٬٢٠٠  ٧٩٨٬٩١٩  

ــح أو الخسارة:  تة  قائمة ال   نفقات مث

ة ‐ لفة الخدمة الحال   ٩٠٬٥٨٨  ٨٬٠٦٦  ٧١٤  ٨١٬٨٠٨  ت

ل  ‐ ف تم ال   ٢٠٬٦٧٣  ١٬٨٧٢  ١٤٦  ١٨٬٦٥٥  ت

توارة الناشئة عن:  ات اال  التغ
ة ‐ اضات مال   )٣٩٬٨٠٠(    )١٬٧٦٧(    )١٥٤(    )٣٧٬٨٧٩( اف

ة  ‐ الت الخ   )٢٩٬٩٩٠(    )٨٬٧٢٤(    ٨٩  )٢١٬٣٥٥(   تعد

  )٦٩٬٧٩٠(    )١٠٬٤٩١(    )٦٥(    )٥٩٬٢٣٤(  

  )١٤٬٦٥٥(    )١٬٧٦٨(    )٢٣٧(    )١٢٬٦٥٠( مدفوعات خالل السنة

الت خالل السنة  الت  تح   )٣٩٬٠٣٩(    )١٬٦٦٨(    )١٧٧(    )٣٧٬١٩٤(   تعد

ة السنة   ٨٧٢٬٣٠٣  ٧٥٬٤١٨  ٦٬٥٨١  ٧٩٠٬٣٠٤   نها



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

 إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  غير ذلك) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٣٦  

٢٠   (تتمة)    منافع الموظف

ة ل الحساس   تحل

اضـــــــــــات االيوضـــــــــــح   قاء االف ة، مع  ســـــــــــ اضـــــــــــات الرئ ـــــــــــكة بتغي أحد االف ام المنافع المحددة إذا قامت ال لالجدول أدناە األثر التق ع ال توارة األخرى ثابتة. يهدف تحل
ام المنافع المحددة  ظل ظروف الســــوق  تا م ال د المتأصــــلة  تقي ة إ توضــــيح حالة عدم التأ ــاســــ جة لآلثار المتفاوتة  الحســ ام ن مكن اســــتقراء نتائج االل اس. وال  ــــخ الق ر

ام الم ة فقط ع ال ام المنافع المحددة. تنطبق الحســـــاســـــ ع ال ة ع مجم ســـــ توارة الرئ اضـــــات اال ات  االف بها التغ ســـــ تةال قد  الغ المث س ع الم نافع المحددة ول
 .   قائمة المركز الما

ة: ست ل الحساس   كون األرصدة القائمة ع تحل

٣١   سم   ٢٠٢٢د

ة  خطة منافع نها
  الخدمة

ت الخدمة  اف م
  المستمرة 

عد   ة  المنافع الطب
  التقاعد

ادة   ال

  ٥١٬٨٩٦  ٥٬٣١٩  ٥٤٢٬٧٥٢  نقطة أساس) ٢٥معدل الخصم (+

  ‐  ‐  ٥٨٠٬٤٨٩  نقطة أساس) ٢٥الراتب (+

لفة  ة (+ت ة الصح   ٥٦٬٨٣٧  ‐  ‐  نقطة أساس)  ٢٥الرعا

  النقص

  ٥٦٬٧٠٩  ٥٬٤٨٧  ٥٨٠٬٦٧٩  نقطة أساس) ٢٥‐معدل الخصم ( 

  ‐  ‐  ٥٤٢٬٨٤١  نقطة أساس) ٢٥‐الراتب ( 

ة (  ة الصح لفة الرعا   ٥١٬٧٦٨  ‐  ‐  نقطة أساس) ٢٥‐ت

السنوات)   مدة المتوسط المرجح (

  ١٧٬٦٦  ٦٬١٩  ١٣٬٤٤  نقطة أساس) ٢٥الخصم (+معدل 

  ١٧٬٨٢  ٦٬٢٤  ١٣٬٥٨  نقطة أساس) ٢٥‐معدل الخصم ( 

ة (تتمة)  ل الحساس  تحل

سم  ٣١   ٢٠٢١د

ة   خطة منافع نها
  الخدمة

ت الخدمة   اف م
  المستمرة

عد   ة  المنافع الطب
  التقاعد

ادة   ال

  ٧١٬٨١٦  ٦٬٤٥٧  ٧٦٠٬٣٩٨  أساس)نقطة  ٢٥معدل الخصم (+

  ‐  ‐  ٨٢٠٬٦٤٨  نقطة أساس) ٢٥الراتب (+

ة (+ ة الصح لفة الرعا   ٧٩٬٣١٩  ‐  ‐  نقطة أساس)  ٢٥ت

  النقص 

  ٧٩٬٢٣٤  ٦٬٧٠٩  ٨٢١٬٧١٦  نقطة أساس) ٢٥‐معدل الخصم ( 

  ‐  ‐  ٧٦١٬٢٣٤  نقطة أساس) ٢٥‐الراتب ( 

ة (  ة الصح لفة الرعا   ٧١٬٧٢٠  ‐  ‐  نقطة أساس) ٢٥‐ت

السنوات)   مدة المتوسط المرجح (

  ١٩٬٥٦  ٧٬٦١  ١٥٬٤٣  نقطة أساس) ٢٥معدل الخصم (+

  ١٩٬٧٥  ٧٬٧١  ١٥٬٥٩  نقطة أساس) ٢٥‐معدل الخصم ( 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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٣٧  

٢٠   (تتمة)    منافع الموظف

ع مدفوعات المنافع المتوقعة   مجم

  ة    ٣١للسنة المنته سم ٢٠٢٢د

ة  خطة منافع نها
  الخدمة

ت الخدمة  اف م
  المستمرة 

عد   ة  المنافع الطب
ع  التقاعد   المجم

  ١٣٬٤٦٩  ١٬٢٣٨  ٥٣٧  ١١٬٦٩٤  السنة األو 

ة    ١٤٬٤٩٣  ٤٠٤  ١٬٢١٥  ١٢٬٨٧٤  السنة الثان

  ١٥٬٥١٠  ١٨٤  ٣٦٥  ١٤٬٩٦١  السنة الثالثة 

عة   ١٧٬٥١٦  ٦  ٢٤٧  ١٧٬٢٦٣  السنة الرا

  ٢٤٬٣٧٠  ١٩٤  ٤٧٧  ٢٣٬٦٩٩  السنة الخامسة 

  ٢٠٥٬٥٨٠  ٧٬٤٩٩  ٣٬٣٨٣  ١٩٤٬٦٩٨  سنوات  ٥عد 

ع   ٢٩٠٬٩٣٨  ٩٬٥٢٥  ٦٬٢٢٤  ٢٧٥٬١٨٩  المجم

ة   سم  ٣١للسنة المنته   ٢٠٢١د

ة   خطة منافع نها
  الخدمة

ت الخدمة   اف م
  المستمرة

عد   ة  المنافع الطب
ع  التقاعد   المجم

  ١٣٬٦١٨  ٢٬٠٥١  ٣٩١  ١١٬١٧٦  السنة األو 

ة    ١٥٬١٤٦  ٥٦٧  ٦٤٩  ١٣٬٩٣٠  السنة الثان

  ١٦٬٢٦٨  ٢٠٨  ١٬٢٩٣  ١٤٬٧٦٧  السنة الثالثة 

عة   ١٦٬٩٠٥  ٢٠٦  ٣٧٣  ١٦٬٣٢٦  السنة الرا

  ١٨٬٨٩٧  ٧٨  ٢٥٩  ١٨٬٥٦٠  السنة الخامسة 

  ١٩٧٬٠٠٥  ٥٬٧٧٤  ٣٬٥٧٧  ١٨٧٬٦٥٤  سنوات  ٥عد 

ع   ٢٧٧٬٨٣٩  ٨٬٨٨٤  ٦٬٥٤٢  ٢٦٢٬٤١٣  المجم

١‐٢٠  خطة االدخار للموظف  

٣١   سم   ٣١  ٢٠٢٢د سم   ٢٠٢١د

د االفتتا    ٦٧٬٢٣٢  ٧٦٬٤٣٠  الرص

  ٩٬٥٦٢  ١٠٬٩١٨  المساهمة للسنة 

ات خالل السنة   )٣٦٤(   ) ٤٬١٢٢(  السح

د الختا    ٧٦٬٤٣٠  ٨٣٬٢٢٦  الرص

ة  .٢١  ذمم دائنة تجار  

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ضاح  ة إ أطراف ذات عالقة (إ   ٧٩٩٬٣٢٥  ٬٤٨٩١٣١١٬  ) ٢٩ذمم دائنة تجارة مطل

ام غ متداول آخر ناقصا: الجزء غ المتداول المعروض ع أنه    ‐  )٤٠٬٠٠٠١(  المركز الما  قائمة ال

١٬٤٨٩٩٩٧٩٩٬٣٢٥

ة ة إ أطراف خارج   ٣٧٬١٤٩  ٣٧٬٩٠٤  ذمم دائنة تجارة مطل

٨٣٦٬٤٧٤  ٢٩٬٣٩٣٠١٬  
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٣٨  

ات متداولة أخرى .٢٢  مستحقات ومطل  

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ضاح  ‐مصارف مستحقة    ٧٢٨٬٢٦٨  ٤٢٠٬٣٨٦  ) ٢٩أطراف ذات عالقة (إ

ة أطراف  – مصارف مستحقة    ٢٥٢٬٣٧٠  ٢٧٩٬٦٩٢  خارج

  ٩٬٦٦٦  ٢٥٬٢٣٠  فوائد مستحقة الدفع

قاءات دائنة    ٣٬٨٦٦  ٢٬٠٦٣  اس

  ٨٢٬٦١٨  ٤٧٬٧٧٨  ذمم موظف دائنة 

از مستحقة الدفع   ١٧٬٧٧٧  ٢٦٨  رسوم امت

  ٢٦٬١٠١  ١٩٬١٤٦  أخرى 

١٬١٢٠٬٦٦٦  ٧٩٤٬٥٦٣  

اة .٢٣   الز

 :  تتكون مصارف الزاة مما 

 للسنة  ة  المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

  ١١٨٬٧٤٦  ٢٦٬٩١٧  المحمل للسنة

قة  سنوات سا الت تتعلق    ٥٬٧٠٩  )٦٠٥(  تعد

١٢٤٬٤٥٥  ٢٦٬٣١٢  

 : ما   انت الحركة  الزاة مستحقة الدفع 

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة  للسنة  سم ٣١المنته د

٢٠٢١  

ة السنة  دا    ١١٦٬٥٠٩  ١٤٣٬٤٦٩  

  ١٢٤٬٤٥٥  ٢٦٬٣١٢  المحمل للسنة

  )٩٧٬٤٩٥(    ) ١١٣٬٧٠٦(  مدفوعات خالل السنة

ة السنة   ١٤٣٬٤٦٩  ٥٦٬٠٧٥   نها

ة والجمارك ("الهيئة") لجميع  ـــ ـــكة وضـــعها الزكوي لدى هيئة الزاة وال إ   ٢٠١٦، أصـــدرت الهيئة روطا للســـنوات من ٢٠٢٠. خالل ســـنة ٢٠١٥الســـنوات ح ســـنة  أنهت ال

لغ   ٢٠١٨ م ــا  ام إضــــــ م   ٢٢٬٥مع ال ــــــــكة تقد ا، ومع ذلك، اختارت ال ــــــــكة جزئ اض ال لت الهيئة اع ، وق ام اإلضــــــــا ــا ع االل اضــــــ ــــــــكة اع مليون رال ســــــــعودي .قدمت ال

اض إ األمانة ا  لغ االع م ط  كة مخصصا لهذا ال د الفحص. رصدت ال ط ق كة. ال يزال ال ة للحصول ع قرار لمصلحة ال  مليون رال سعودي.  ١٦٬٥لعامة للجان ال

ت  ٢٠٢١خالل ســــنة  لغ    ٢٠٢٠و ٢٠١٩، أصــــدرت الهيئة روطا للســــ م ام إضــــا  ــا مليون رال    ٣٬٧مليون رال ســــعودي و ٥٬٥مع ال اضــ ــــكة اع . قدمت ال ســــعودي ع التوا
لغ   م وط  ــــــكة برصــــــد مخصــــــص لهذە ال اض، وقامت ال تظر رد الهيئة ع هذا االع ام اإلضــــــا وال تزال ت ة ٧٬٦ع االل ــــــكة ضــــــمانات بنك مليون رال ســــــعودي. أصــــــدرت ال

لغ  م وط. مليون رال سعودي ع الت  ١٬٨مليون رال سعودي و  ٢٬٧للهيئة  ل هذە ال وا مقا
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٣٩  

عات .٢٤  مب  

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

ضائع  عات ال   ١١٬٥٠٣٬٩٦٧  ١١٬٥١٩٬٤٤٩  مب

  ١٬١٥٢٬٢٤٠  ) ٣٦٢٬٤٣٤(الحركة ب السعر المؤقت والنها 

١٢٬٦٥٦٬٢٠٧  ١١٬١٥٧٬٠١٥  

ـــــــكة  ة العســـــــتمد ال ـــــــكة األم) وال تتخذ من الممل ك (ال ـــــــكة ســـــــا عات المنتجات ل افة مب ذ  تم تنف ة. و ماو وك تمإيراداتها من بيع المنتجات الب ة مقرا لها و ة الســـــــعود
ة معينة. وفقا لذلك، ال يتم فصــــــــل اإليرادات من العقود مع العمالء حســــــــب الســــــــوق الجغرا األ  اتها  نقطة زمن ت تحققإث ة وخطوط الخدمة وتوق ســــــــ ســــــــا والمنتجات الرئ

اإليرادات. 

  أرصدة العقود

ضاح رقم  م معلومات حول الذمم المدينة التجارة  اإل التا لم تكن هناك ١٣تم تقد دادات أو دفعات مقدمة، و ة أو اس ة. لم تكن هناك عوائد جوه حول هذە القوائم المال
ة  أرصدة عقود للسنة  سم   ٣١المنته سم   ٣١(  ٢٠٢٢د ء). ٢٠٢١د  : ال   

 مصارف .٢٥  

 : ة واإلدارة ع النحو التا ــــع والمصارف العموم عات ومصارف البيع والتوز لفة المب ــــع ت عة المصارف، يتم توز  بناًء ع طب

عات  ١‐٢٥ لفة المب  ت  

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة  للسنة  سم ٣١المنته د

٢٠٢١  

ة  ة ومواد استهال   ٥٬٣٩٥٬٥٩٠  ٧٬٥٧٠٬٢٧١  مواد أول

ات ومصنع ومعدات   ٢٬٣١٨٬٥١٠  ٢٬٣١٧٬٧٩٥  استهالك ممتل

ف موظف  ال   ٥٨٦٬٢٨٩  ٥٤٣٬٩٠٤  ت

  ٥٧٢٬٠٠٥  ٥٨٣٬٠٠٢  مرافق

  ٤٠٬٥٤٦  ٣٣٬٣٥٥  استهالك موجودات حق االستخدام 

  ١٨٬٩٨٥  ١٧٬٣٨٧  ملموسةإطفاء موجودات غ 

ء الحركة ومتقادم    ٣٥٬٨٩٥  ١٦٬٠٧٢مخصص مخزون 

  ١٣٠٬٧٣٤  ١٧٢٬٠٦٩  أخرى 

٩٬٠٩٨٬٥٥٤  ١١٬٢٥٣٬٨٥٥  

ة  ٢‐٢٥ دار ة و  مصارف عموم  

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

ضاح  ة (إ حاث وتقن   ٢٥٣٬٠٩٧  ٢٢٣٬٠٩٣  )٢٩أ

ف موظف  ال   ١٠٦٬٣٠٩  ١٠٤٬٧٨١  ت

ضاح  كة (إ   ٦٠٬٥١٧  ٦٩٬٥٦٣)٢٩نفقات الخدمات المش

  ١٨٬٥٠٥  ٧٬١٣٩  إطفاء موجودات غ ملموسة

القوى العاملة انة واإلمداد    ٢٥٬٣٧١  ٤٥٬٦٠١  الص

ات ومصنع ومعدات   ٨٬١٥٣  ٨٬١٨٨  استهالك ممتل

جار    ٨٬١٣٤  ٥٬٩٦٢  عقود اإل

ائب    ٦٬٩٧٢  ٢٬٢٥٧  ال

  ٥٬٥٠٨  ٥٬٢٠٤  استهالك موجودات حق االستخدام 

  ٣٬٨٤١  ٤٬٢٧٣  دالت أعضاء مجلس اإلدارة 

  ٢٣٬٤٠٢  ٣٥٬٩٩٩  أخرى 

٥١٩٬٨٠٩  ٥١٢٬٠٥٩  
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٤٠  

ــــع  ٣‐٢٥  مصارف بيع وتوز  

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

ن الشحن    ٢٠٢٬١٨٢  ٢١٦٬١٦٩  والتخ

  ١٠٬٨١٠  ١٠٬٩٨٠  استهالك موجودات حق االستخدام 

  ٧١٨  ١٧  أخرى 

٢١٣٬٧١٠  ٢٢٧٬١٦٦  

ل ٢٦ ف التم ال  إيرادات وت  

 : ل ع النحو التا م إيرادات التم  مكن تقس  

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

ما  ذلك الودائع ذات اآلجال الثابتة) حة (   ٦٬٠١٢  ١٩٬٤٦٤  مرا

  ‐  ٣٬١١٥  إيرادات فائدة

٦٬٠١٢  ٢٢٬٥٧٩  

 : ل ع النحو التا لفة التم م ت  مكن تقس
  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

ل الديون  ف تم ال   ٢٠٤٬٨٦٠  ٣٣٠٬١٦١ت

لفة المعاملة   ٢٧٬١٨٥  ٢٠٬٠٠٧  إطفاء ت

جار  ل عقود اإل لفة تم   ٢١٬٤٠٩  ٦٧٬٦١  ت

خطط المنافع المحددة ل متعلقة  ف تم ال   ٢٠٬٦٧٣  ٢٣٬٣٦٨  ت

ة    ٥٬٠١٥  ٨٠١١٬  نفقات بنك

٢٧٩٬١٤٢  ٣٨٢٬٨٥٣  

ة ع  د ة وغ التقل د ل التقل ف التم ال ل إيرادات وت  : النحو التا تفاص

  ة  ٣١للسنة المنته
  سم   ٢٠٢٢د

ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

ل    إيرادات تم

ت) ‐ ما  ذلك الودائع ذات األجل الثا حة متداولة (   ٦٬٠١٢  ١٩٬٤٦٤  مرا

ات تحت الطلب  ‐ ةغ حسا د   ‐  ٣٬١١٥  تقل

ل ع إيرادات التم   ٦٬٠١٢  ٢٢٬٥٧٩  مجم

ل  لفة تم   ت

ة ‐ د   ٢٠٬١٥٧  ٣٬١١٩  قروض تقل

جارة  ‐ ات إ   ٢١٬٤٠٩  ٦٧٬٦١  مطل

  ٢٠٬٦٧٣  ٢٣٬٣٦٨  صا الفائدة ع منافع الموظف  ‐

  ٤٬٥٤٦  ٤١٬٨٦  أخرى  ‐

ة  د ل التقل ف التم ال ع ت   ٦٦٬٧٨٥  ٣٥٬٩٦٧  مجم

ة السعودي  ‐ ة الصناع   ١٨٬٤٧٥  ١٣٬٨٣٨  صندوق التنم

حة ‐     ١٧٤٬٢٠٢  ٣٢٢٬١١١  مرا

الت إجارة وأخرى  ‐   ١٩٬٦٨٠  ١٠٬٩٣٧  سه

ة د  التقل ل غ ف التم ال ع ت   ٢١٢٬٣٥٧  ٣٤٦٬٨٨٦  مجم

ل  لفة التم ع ت   ٢٧٩٬١٤٢  ٣٨٢٬٨٥٣  مجم

ة  د ة تقل   )٦٦٬٧٨٥(    ) ٩٦٧٬٥٣(نتائج مال

ة د ة غ تقل   )٢٠٦٬٣٤٥(    ) ٣٠٧٬٤٣٢(نتائج مال

ة   )٢٧٣٬١٣٠(    ) ٣٦٠٬٢٧٤(نتائج مال
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٤١  

ة أخرى ٢٧ ل شغ    إيرادات ومصارف   

 : ة األخرى ع النحو التا ل شغ م اإليرادات ال  مكن تقس  

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

  ٤٬٥٥٩  ١٬٢٢٣  متحصالت من بيع الخردة

جار    ٤٬٣٠٩  ٢٬٩٦٤  إيرادات إ

  ‐  ١٬٨٠٣  أخرى 

٨٬٨٦٨  ٥٬٩٩٠  

 : ة األخرى ع النحو التا ل شغ م المصارف ال  مكن تقس

ات ومصنع ومعدات   ٢٢٬٣٢٥  ٢٤٬٩٧٤  شطب ممتل

الصا  ة،  ف عمالت أجن   ٢٢٩  ١٩٢خسائر 

  ٢٢٬٢٤٧  ٢٬٠٦٣  أخرى 

٤٤٬٨٠١  ٢٧٬٢٢٩  

٣٥٬٩٣٣  ٢١٬٢٣٩  

ة  ٢٨ ح  السهم ر  

كة العادي ع المتوسط المر  ــح للسنة العائد إ مساه ال قسمة صا (الخسارة) ال ة  ة السهم األساس ساب (خسارة) رح ة. يتم اح ة خالل الف جح لعدد األسهم العاد

ضة: 
ّ
ة والمخف ة السهم األساس انات اإليرادات واألسهم المستخدمة  حساب رح   عكس ما  ب

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

ــح العائد إ المساهم    ٢٬٣٩٠٬٦١٦  ) ١٬٢٤٣٬٨٩٠(  صا (الخسارة) ال

اآلالف)   ١٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٠٠٬٠٠٠  عدد األسهم القائمة (

ال السعودي)  ال ة السهم (   ١٬٥٩  )٠٬٨٣(  (خسارة)  رح

ة. ال يؤثر  ض ع المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد   أي بند تخف
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٤٢  

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٢٩  

ة")   ة ("أرامكو الســـــعود ة الســـــعود ت الع كة ال ك. تمتلك  ـــــكة هو ســـــا طر النها لل كة ٧٠إن الطرف المســـــ عة لها، " ات التا ـــــ ك، وذلك من خالل إحدى ال ٪ من ســـــا
ة قدرها  أرامكو  ا ة مســاهمة م ســ ة ب ة المســاهم األ  أرامكو الســعود عد الحكومة الســعود

ُ
ات". وت ائ م تتكون األطراف ذات العالقة من المســاهم وأعضــاء ٪. ٩٤٫١٩لل

ـكة أ طرة مسـاه ال ا لسـ ا أو غ م ل م شـ ت ال تخضـع  شـ لة (ال تمثل الم ات الزم ـ ا فيها) مجلس اإلدارة وال كون لديهم نفوذا جوه طر النها أو  و الطرف المسـ
كة.  ار موظ اإلدارة  ال  وك

كة:  ة  ال س األطراف ذات العالقة الرئ ما  قائمة  ف

عة العالقة  اسم الطرف ذي العالقة   طب

ة")  ة ("أرامكو السعود ة السعود ت الع كة األم   كة ال ةال   النهائ

ك")  ة ("سا ة للصناعات األساس كة السعود كة األم  ال   ال

ك كة سا قة ل ات الشق لة  ال   ات زم

بع ("مرافق")  ل و الجب اە  اء والم ه ة  كة مرافق ال كة األم النهائ لة لل   كة زم

ة المحدودة كة  كة البيوتانول السعود ة مش عمل

ت المنتهيت  يوضح الجدول  مة المعامالت الهامة ال تم إبرامها مع أطراف ذات عالقة خالل الس ع ق سم   ٣١التا مجم سم   ٣١و ٢٠٢٢د : ٢٠٢١د

عة المعاملة   طب

  ة  للسنة المنته

٣١   سم   ٢٠٢٢د
ة   سم ٣١للسنة المنته د
٢٠٢١  

ك عات  سا   ١٢٬٦٥٤٬٦٤٨  ١١٬١٤٩٬٨٩٤  مب

ق  س   ٥٠١٬١٧٢  ٤٤١٬٥٣٥  أتعاب 

ات وخدمات أخرى     ١٬٤٨٣٬٧٣٥  ٩٨٩٬١٦٨  مش

كة    ٦٠٬٥١٧  ٦٩٬٥٦٣نفقات خدمات مش

داع  ة واإل لفة التقن   ٢٥٣٬٠٩٧  ٢٢٣٬٠٩٣  ت

كة األم   ٣٥٬٠٩٥  ٣٠٬٢٤٨  اء بوالص التأم من خالل ال

  ١٠٨٬١٢٣  ١٢٥٬٠٨٥  خدمات سلسلة التورد 

ة ات وخدمات أخرى   أرامكو السعود   ٤٬٤٨٨٬٨٢٧  ٥٬٢٦١٬٧١٩  مش

ات وخدمات أخرى   مرافق   ٦١٬٧٥٠  ٥٩٬٧٥٢  مش

ك كة سا قة ل ات الشق عات  ال   ١٬٥٥٩  ٧٬١٢١  مب

ة وخدمات  ضائع رأسمال   ٨٦٬٦١١  ٦٨٬٣٠١  اء مخزون و

ما  يوضح  سم  ٣١الجدول التا أرصدة األطراف ذات العالقة  سم   ٣١و ٢٠٢٢د : ٢٠٢١د

ة من أطراف ذات عالقة)  ‐ذمم مدينة تجارة    (مطل

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ك   ٣٬٨٠٥٬٢٥٤  ٢٬٢٢٥٬٦١٠  سا

ات أخرى  ك و كة سا قة ل ات الشق   ٣٢٬٦١٥  ١٤٬٥٦٧  ال

٣٬٨٣٧٬٨٦٩  ٢٬٢٤٠٬١٧٧  
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٤٣  

٢٩   معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تتمة)  

ة من أطراف ذات عالقة)   دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى (مطل

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ك   ١٢٤٬٠٣٠  ١٢٥٬٩٣٥  سا

ات أخرى  ك و كة سا قة ل ات الشق   ٥٦٢  ١٬٩١١  ال

١٢٤٬٥٩٢  ١٢٧٬٨٤٦  

ة إ أطراف ذات عالقة)   ذمم دائنة تجارة (مطل

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ك   ١٨٠٬٢٧٢  ٦٤٢٬٨٣٦  سا

ة   ٢٠٦٬١٦١  ٣٤٤٬٠٩٠  أرامكو السعود

ات أخرى  ك و كة سا قة ل ات الشق   ٤٧٬٨٧  ١٤٤٬٥٦٣  ال

٧٩٩٬٣٢٥  ١٬١٣١٬٤٨٩  

لغ  م ك أرصدة  كة سا ستحق السداد  سنة   ١٤٠٫٠تتضمن األرصدة المستحقة ل   . ٢٠٢٤مليون رال سعودي 

ة إ أطراف ذات عالقة)  ات متداولة أخرى (مطل   مستحقات ومطل

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ك   ٢٠٥٬٩١٣  ٢٢٨٬٩٦٠  سا

ة   ٥١٧٬٤٥٤  ١٨٦٬٤٢٥  أرامكو السعود

  ٤٬٩٠١  ٥٬٠٠١  مرافق

٧٢٨٬٢٦٨  ٤٢٠٬٣٨٦  

ام المعامالت مع األطراف ذات العالقة وط وأح

ــــــاء  تتم معامالت البيع   ت المنتهيت وال  األرصــــــدة القائمة  الســــــ
ّ
ــــــوط متفق عليها ب اإلدارة واألطراف ذات العالقة. إن ســــــم ٣١  من و األطراف ذات العالقة وفقا ل د

ســــم  ٣١و  ٢٠٢٢ ت المنتهيت    ٢٠٢١د ة للســــ ســــ ال ســــتحق الســــداد نقدا.  ســــم   ٣١غ مضــــمونة وال تحمل فائدة و ســــم   ٣١و ٢٠٢٢د ــــكة أي٢٠٢١د ســــجل ال ، لم 
م من خال الغ المســـــــــــتحقة ع األطراف ذات العالقة. يتم إجراء هذا التقي الم مة الذمم المدينة المتعلقة  ل فحص المركز الما للطرف ذي العالقة والســـــــــــوق الذيانخفاض  ق

ه الطرف ذي العالقة.  عمل ف

 : ما  ل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة ف
ّ
 تتمث

د   ) ١ و كة) ل م خدمات مشـــ ك (تنظ كة ســـا م خدمات مع  ة تقد ـــكة اتفاق ـــكة لدى ال ة المعلومات (نظامال ة وتقن ـــ ن والموارد ال ة والتخ خدمات المحاســـ
ا ة والمشـــــ ـــــكة والخدمات الهندســـــ ار لل قطع الغ م المواد المتعلقة  ســـــل ب ل ت شـــــأة (ســـــاب)) والنقل وال ط موارد الم ها منتخط ت والخدمات ذات الصـــــلة وغ

ك.  كة سا ة مع  ة خدمات لوجس ضا اتفاق كة أ    الخدمات العامة. ولدى ال

اء مواد وخدمات من    ) ٢ ل  كة لتم ة الخدمات المشـــــــــ موجب اتفاق ـــــــــكة  ع من ال لغ المدف ك الم ـــــــــكة ســـــــــا الغ المدفوعة مقدما ل اتهاتمثل الم ك و كة ســـــــــا
قة.      الشق

ة   ) ٣ ســـــــ ة ب حث والتقن ك  مجال ال كة ســـــــا ة   ـــــــكة الســـــــن ة مســـــــاهمة ال ســـــــ ســـــــاب  ا ع المصـــــــارف٢يتم اح لها حال عات وال يتم تحم ع المب ٪ من مجم
ــح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.  ة واإلدارة  قائمة ال   العموم

ك ("ا   ) ٤ كة ســا ــكة إ  افة منتجات ال صــا الســعر المؤقتيتم بيع  عات  ل المب ســج م المنتج، يتم  ســل ق المنتجات. عند  ســ ة بيع و موجب اتفاق لمســوق") 
ــــع والبيع و لفة الشـــحن والتوز عد خصـــم ت ك من عمالئها  كة ســـا ة ال تتلقاها  له الحقا إ أســـعار البيع الفعل ة جميع  ٤الذي يتم تعد ق لتغط ســـ ٪ من أتعاب ال

ق األخرى. مصارف  س   ال
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٤٤  

٢٩   معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تتمة)  

ة ع أساس سنوي.   ) ٥ كة أرامكو السعود قا من الغاز من  ة محددة مس م اء  ص الغاز تمكنها من  ة تخص كة اتفاق   تمتلك ال

لغ   ) ٦ م كة ضمانا  ة. مليون رال سعودي) لص ٤٬١مليون دوالر أم (  ١٬١أصدرت ال كة أرامكو السعود   الح 

ل  وط الدفع للمعامالت المذكورة أعالە من ق كة. مجلس يتم اعتماد األسعار و إدارة ال

ا ض اإلدارة العل تع

ت المنتهيت   ت للس اف ل الم ما  تفاص ار موظ اإلدارة. ف ضات ل ت والتع اف عض الم كة  سم  ٣١تمنح ال ار موظ اإلدارة:  ٢٠٢١و ٢٠٢٢د   ل

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ة األجل   ٦٬٤٤٦  ٧٬٩٠٠  منافع الموظف قص

امات منافع الموظف المحددة   ٢٬٦٠٥  ٣٬٢٢٠  ال

٩٬٠٥١  ١١٬١٢٠  

مة العادلة  ٣٠ اس الق  ق  

ا ة من عمل ا عض الذمم المدينة األخرى المســـتمدة م ماثله وذمم مدينة تجارة و ـــكة النقد وما  ة لل ســـ ة الرئ ةتتضـــمن الموجودات المال ســـ ة الرئ ات المال تها. تتألف المطل
كة من قروض ألجل وذمم دائنة تجارة  جارة و لل ات إ   أخرى.   ومطلوب إ أطراف ذات عالقة وذمم دائنة مطل

م العادلة سلسل الهر للق   ال

نادا إ أد مســـــ  مة العادلة، اســـــ ســـــلســـــل الهر للق مة العادلة أو المفصـــــح عنها ضـــــمن ال الق تة  ة المث ف جميع األدوات المال مةيتم تصـــــ اس الق ة لق توى للمدخالت الجوه
 : ما  ل عام  ش   العادلة 

ات المماثلة. : أسعار السوق ١المستوى   شطة للموجودات والمطل   المعلنة (غ المعدلة)  األسواق ال

ة. ٢المستوى   ا ة أو غ م ا قة م ط مكن رصدها  مة العادلة  اس الق كون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لق م ال  ب التقي : أسال

كون فيها أقل قدر من ٣المستوى   م ال  ب التقي مكن رصدها. : أسال مة العادلة غ  اس الق المدخالت الهامة لق

ســـــــــ  ات  ال الت ب المســـــــــت ان قد حدث تح ـــــــــكة ما إذا  ل متكرر، تقّرر ال شـــــــــ مة العادلة  الق تة  ات المث ة للموجودات والمطل ســـــــــ لســـــــــل الهر من خالل إعادة تقديرال
اس  ف (بناًء ع أد مستوى مدخالت هام لق ر. التص ة تق ل ف ة  ل عام)  نها ش مة العادلة  الق

كة خالل السنة.  مة العادلة  ال اسات الق م وأنواع المدخالت المستخدمة  ق ب التقي ات وأسال ات  عمل لم تكن هناك تغ

ثنا  اســـــــــــــــ لفة المطفأة  الت ة  ات المال اس جميع الموجودات والمطل ر، يتم ق ــــخ التق ــح والخســـــــــــــــارة. ما  تار مة العادلة من خالل ال الق ء الذمم المدينة التجارة المســـــــــــــــجلة 
متها العادلة.  كة ق ة لل ات المال ة للموجودات والمطل مة الدف تقارب الق

مة ا  د الق مة العادلة. يتم تحد اس الق ة لق اف انات  م تتالءم مع الظروف وتتوافر لها ب ب تقي ـــكة أســـال ر. ســـتخدم ال ــــخ التق اســـتخدام معدالت الســـوق الســـائدة  تار لعادلة 
مة العادلة    الق تة  ـــكة المقاســـة والمث ات ال ســـم  ٣١عرض الجدول التا موجودات ومطل ســـم   ٣١و  ٢٠٢٢د مة٢٠٢١د اس الق ســـلســـل الهر المحدد لق ، بناًء ع ال

اس أ ق كة  مة العادلة ع أساس غ متكرر  العادلة ع أساس متكرر. لم تقم ال الق ة  ات مال سم  ٣١ي موجودات أو مطل سم  ٣١و ٢٠٢٢د . ٢٠٢١د

سع مؤقتة.  ات  العقود ذات ترت مة العادلة للذمم المدينة التجارة المتعلقة  تم اإلفصاح أدناە عن الق

مة العادلة  مة العادلة   ٣المستوى  ‐الق   ٣المستوى  ‐الق

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

سع مؤقتة ات  عقود ذات ترت   ٣٬٨٠٥٬٢٥٤  ٢٬٢٢٥٬٦١٠  ذمم مدينة تجارة متعلقة 
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٤٥  

اطات  ٣١ ات محتملة وارت  مطل  

١‐٣١  اطات  ات محتملة وارت  مطل  

  ضمانات

ء  لغ ال  م متد)  ات اعتماد إ الدائن (بنك إم يو أف  ل ــــكة خطا ا  حســــاب  ٨٤٣٬٨:  ٢٠٢١( أصــــدرت ال د النقدي االحت دال الرصــــ مليون رال ســــعودي) لغرض اســــ
ا خدمة الدين.  احت

لغ  م ة  اد اق األعمال االعت كة  س ة عن ال ا الن ة صدرت  ات محتملة لضمانات بنك كة مطل   مليون رال سعودي).   ٢٣٬١٩:  ٢٠٢١مليون رال سعودي (   ٢٦٬٠٨لدى ال

اطات   ارت

لغ   ة السنة م دها ح نها كة وال لم يتم تك ل ال ة المتعاقد عليها من ق ا (   ٢٧٦٬٥لغت النفقات الرأسمال مليون رال سعودي).   ١٥٨٬٤٤:  ٢٠٢١مليون رال سعودي تق

التعهدات          ٢‐٣١ ام    االل

ــاتها. قد يؤد اضــ اق ــا  ل أســ شــــ عض التعهدات المتعلقة  ــــكة ل اضــــات وعالن التخلفتخضــــع ال لفة االق ما  ذلك زادة ت ة  ــلب ام بهذە العهدات إ عواقب ســ ي عدم االل
التعهدات   مة  كة مل انت ال سم  ٣١عن السداد.  سم   ٣١و ٢٠٢٢د . ٢٠٢١د

 معلومات القطاعات ٣٢  

م منتجات أو خدمات  قوم بتقد ـــكة و ا من ال ) تخضـــععت القطاع جزءا أســـاســـ ة معينة (قطاع جغرا ئة اقتصـــاد م منتجات أو خدمات  ب قوم بتقد معينة (قطاع أعمال) أو 
تها  القطاعات األخرى.  ا ال تختلف عن نظ للمخاطر والمزا

ــ عن اتخاذ القرا  ارە المســؤول الرئ اعت دە  ــكة وقد تم تحد ات ال عة نتائج عمل متا ــكة  ــكة إ مجلسقوم مجلس إدارة ال ة. يتم اإلفصــاح عن صــا نتائج ال ل شــغ رات ال
ضاحات ذات الصلة حول القوائم   كة  اإل اس صا نتائج ال ما يتم اإلفصاح عن المصارف المختلفة المدرجة عند ق ل.  كة  ة. إدارة ال المال

كة بتحل امل. تقوم ال ال املة  ة مت ماو وك شأة ب كة م ــح أو الخسارة والدخل الشاملتدير ال ل قطا لقائمة ال ه، لم يتم إجراء تحل ل. وعل اتها  ة لعمل ل المعلومات المال

شغ واحد بناًء ع طب ة قطاع  مثا كة  ة أن ال ل شغ عت المسؤول الرئ عن اتخاذ القرارات ال  . ث اآلخر وقائمة المركز الما اتها ومنتجاتها ح م جزء كب عة عمل يتم تقد

ات.  ماو وك شغ واحد وهو الب قطاع  كة  ات ال ل واحد وتتعلق جميع عمل كة إ عم عات ال من مب



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

 إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  غير ذلك) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٤٦  

ة  ٣٣ اسات إدارة المخاطر المال  أهداف وس  

جارة وذمم دائنة تجارة وذمم  ات إ اضــــــات ومطل ــــــكة من قروض واق ة لل ســــــ ة الرئ ات المال ةتتكون المطل ات المال ــ من هذە المطل ــــ دائنة أخرى. يتمثل الغرض الرئ
ــــكة الذمم المدينة التجارة والذمم المدين ة لل ســــ ة الرئ اتها. تتضــــمن الموجودات المال م ضــــمانات لدعم عمل ــــكة وتقد ات ال ل عمل ة األجلتم ثمارات قصــــ ة األخرى واالســــ

ة من ع ا ماثله المستمد م صها أدناە. والنقد وما  اسات إدارة هذە المخاطر والموافقة عليها، وال تم تلخ فحص س كة  قوم مجلس إدارة ال اتها.  مل

ــكة ع إدارة هذە المخاطر. تقوم اإلدارة العل ا لل ــف اإلدارة العل ــكة لمخاطر الســوق ومخاطر االئتمان ومخاطر الســيولة.  اســات واإل تتعرض ال فحص الســ ــكة  جراءات  ا لل
ـكة شـارك ال ـكة وأهداف المخاطر. ال  اسـات ال دارتها وفقا لسـ اسـها و دها وق ة قد تم تحد د من أن جميع المخاطر المال قوم مجلس اإلدارة  انتظام للتأ شـطة تحوط.   أي أ

صها أدناە.  اسات إدارة هذە المخاطر والموافقة عليها، وال تم تلخ فحص س

 مخاطر السوق  

ات  أسـعار السـوق.  جة التغ ات ن ة للتقل ة ألداة مال ل ة المسـتق مة العادلة أو التدفقات النقد شـتمل مخاطر السـوق ع مخاطر سـعر   تمثل مخاطر السـوق مخاطر تعرض الق
مخاطر السوق ع القروض.  ة ال تتأثر  شتمل األدوات المال الفائدة ومخاطر العملة. 

 مخاطر سعر الفائدة  

ات  معدالت  ب التغ ســــــــــ ة  ة ألداة مال ل ة المســــــــــتق مة العادلة أو التدفقات النقد ــــــــــكة  مخاطر ســــــــــعر الفائدة  المخاطر المتعلقة بتقلب الق ة. إن تعّرض ال الفائدة الســــــــــوق
لة األجل والمحمّ  كة ط امات ديون ال ال األساس  ة يتعلق  ات  معدالت الفائدة السوق ة. لمخاطر التغ معدالت فائدة متغ لة 

ة.   اضـات ذات معدالت الفائدة الثابتة والمتغ ـكة مخاطر سـعر الفائدة لديها من خالل امتالك محفظة متوازنة من القروض واالق ة قائمةتدير ال يب الجدول أدناە مدى حسـاسـ
ا ات  ل معقول  معدالت الفائدة مع ث ش ات المحتملة  ات األخرى. الدخل الشامل للتغ   فة المتغ

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ال السعودي (+ ال معدل فائدة متغ مقوم  ع قرض محمل    )٧٬٥٠٠(    ) ٢٣٬١٠٠(  نقطة أساس)  ٥٠مجم

الدوالر األم (+ معدل فائدة متغ مقوم  ع قرض محمل    )٧١٬٦٢٦(    ) ١٢٥٬١٣٤(  نقطة أساس) ٥٠مجم

ع قرض   ال السعودي ( مجم ال معدل فائدة متغ مقوم    ٧٬٥٠٠  ٢٣٬١٠٠  نقطة أساس)  ٥٠‐محمل 

الدوالر األم (  معدل فائدة متغ مقوم  ع قرض محمل    ٧١٬٦٢٦  ١٢٥٬١٣٤  نقطة أساس) ٥٠‐مجم

 مخاطر العملة  

اضـــات المقّومة  ات واالق عات والمشـــ ـــكة لمخاطر العملة ع المب األســـاس اليورو والدوالرتتعرض ال ـــكة، و  ة المســـتخدمة  ال ف خالف العمالت الوظ عمالت أخرى 
ي والدر  لي والفرنك الس ه اإلس ل رئ  اليورو والدوالر األم والجن ش . العمالت ال تتم بها هذە المعامالت  . األم ا ا  هم اإلمارا وال ال

ــــكة ع  ات ســــعر  تعمل ال ما يتعلق بتقل ــا ف ل أســ شــــ تج من التعرض لعمالت مختلفة، و ة ال ت ف العمالت األجن ال المســــتوى الدو و معرضــــة لمخاطر  ف ال
كة إجراء فحص منتظم لتع اسة ال ل رئ من المعامالت التجارة. تتطلب س ش ة  شأ مخاطر العمالت األجن ل اليورو. ت رضات العمالت. السعودي مقا
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٤٧  

٣٣  ة (تتمة)   اسات إدارة المخاطر المال  أهداف وس

 مخاطر العملة (تتمة)  

كة الحفاظ ع صا تعرضها عند مستوى مقبول ة، تضمن ال العمالت األجن ة األخرى المقومة  ات النقد الموجودات والمطل ما يتعلق  اء أو بيع العمالت  ف ق  عن ط

ة  ة األجل. األجن ورة لمعالجة االختالالت قص أسعار فورة عند ال

ات ا  ات جميع المتغ ل اليورو، مع ث ال الســـعودي مقا ف ال ـــكة تجاە التغ المعقول المحتمل  ســـعر  ة ال اتيب الجدول التا حســـاســـ ألخرى، من الموجودات والمطل
ة:    النقد

 ٣١   سم سم  ٣١   ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

  ٥٠٥  ١٬٦٥٣  ٪)١٠ ‐اليورو (+ 

ة:  االت السعود الف ال ر، معروضة  ة سنة التق ة  نها ما  التعرض لمخاطر العمالت األجن ف

٣١   سم   ٢٠٢٢د

  ال سعودي   دوالر أم ع  أخرى   يورو   ر   المجم

ماثله   ٤١٤٬٨٣٧  ‐  ‐  ١٢١٬٣٦٢  ٢٩٣٬٤٧٥  نقد وما 

  ٢٬٢٤٦٬٦١٧  ‐  ‐  ١٩١٬٦٨٥  ٢٬٠٥٤٬٩٣٢  ذمم مدينة تجارة 

ة أخرى   ٨٢٬١٠٧  ‐  ‐  ٨٢٬١٠٧  ‐  موجودات مال

  ) ٩٬٧٦٤٬٦٣١(   ‐  ‐  ) ١٬٧٦٤٬١١١(   ) ٨٬٠٠٠٬٥٢٠(  الدين

جارة  ات إ   ) ٣٠٧٬١٣٠(   ‐  ‐  ) ٣٠٧٬١٣٠( ‐  مطل

  ) ١٬١٦٩٬٣٩٣(   ) ٣٬٣٢٣(   ) ١٦٬٥٢٧(   ) ٥٤٣٬٥٣٢(   ) ٦٠٦٬٠١١(  ذمم دائنة تجارة

ة أخرى  ات مال   ) ٧٩٤٬٥٦٣(   ‐  ‐  ) ٧٨٣٬٣٢٧(   ) ١١٬٢٣٦(  مطل

سم  ٣١   ٢٠٢١د

ع  أخرى   يورو  رال سعودي  دوالر أم    المجم

ماثله   ٠٧٩٦٠٬٧  ‐  ‐  ٧٣٬٩١٧  ٨٨٦٬٨٥٣  نقد وما 

  ٣٬٨٤٥٬٥٩٥  ‐  ‐  ٩٦٬٧٢٤  ٣٬٧٤٨٬٨٧١  ذمم مدينة تجارة 

ة أخرى   ١٠٦٬٢٣٤  ‐  ‐  ١٠٦٬٢١٥  ١٩  موجودات مال

  )١٣٬٠٦٨٬٧١٤(    ‐  ‐  )١٬٨٨٧٬٠٠٠(    )١١٬١٨١٬٧١٤(   الدين

جارة  ات إ   )٣٠٩٬٢٩٩(    ‐  ‐  )٣٠٩٬٢٩٩(   ‐  مطل

  )٨٣٦٬٤٧٤(    )٣٬٣٢٣(    )٥٬٠٥٤(    )١٨٩٬٢٢٣(    )٦٣٨٬٨٧٤(   ذمم دائنة تجارة

ة أخرى  ات مال   )١٬١٢٠٬٦٦٦(    ‐  ‐  )٣٧٧٬٤٤٦(    )٧٤٣٬٢٢٠(   مطل
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٤٨  

٣٣  ة (تتمة)   اسات إدارة المخاطر المال  أهداف وس

 مخاطر السلع  

ل أســـــا البيوتان واإليثان والغاز الطب   شـــــ ات الســـــوق  ســـــعر مدخالت اإلنتاج المختلفة،  ـــــكة ألثر تقل عض عنا تتعرض ال دارة  ـــــكة من وقت آلخر ب والمرافق. تقوم ال

سعر بيع المنتجات ال ا  س ط سعر البيوتان  ت ال تنظمها الحكومة. يرت ة. مخاطر أسعار السلع من خالل استخدام العقود ذات السعر الثا نهائ

ات  أسعار السلع:  يوضح الجدول التا أثر التغ

 النقص  ادة  ال

اة  األساس نقاط ل الز ــح ق  ال   األثر ع

٣١   سم   : ٢٠٢٢د

ة ومرافق   ) ٨١٥٬٣٢٧(  ٪١٠+مواد أول

ة ومرافق   ٨١٥٬٣٢٧  ٪١٠‐مواد أول

سم   ٣١   : ٢٠٢١د

ة ومرافق   )٥٩٦٬٧٦٠(   ٪١٠+مواد أول

ة ومرافق   ٥٩٦٬٧٦٠  ٪١٠‐مواد أول

 مخاطر االئتمان  

ل كب لمخاطر االئمخاطر االئتمان   شـــــ ـــــكة  ة. ال تتعرض ال د لخســـــارة مال اماته مما يؤدي إ تك ال ل ع الوفاء  ل أو طرف المقا داع النقد مخاطر إخفاق العم ث يتم إ تمان ح

ك وال تعد مسا كة سا كة ل عات ال افة مب دة، وعموما تتم  ة ج ماثله عموما لدى بنوك ذات سمعة ائتمان .  هم وتتمتعوما  ف ائتما عا  بتص

٣١   سم   ٢٠٢٢د

  ف خار ع  أخرى +A  A ‐  AA ‐  BBB  تص   المجم

ماثله   ٤١٤٬٨٣٧  ‐  ٣٦٤٬٠٨٥  ٩٧٥  ٤٩٬٧٧٧  ‐  نقد وما 

  ٢٬٢٤٦٬٦١٧  ٦٬٤٤٠  ‐  ‐  ‐  ٢٬٢٤٠٬١٧٧  ذمم مدينة تجارة 

ة أخرى   ٨٢٬١٠٧  ٨٢٬١٠٧  ‐   ‐   ‐   ‐  موجودات مال

سم  ٣١   ٢٠٢١د

ف خار  ع  أخرى +   A  A ‐  AA  ‐  BBB  تص   المجم

ماثله   ٩٦٠٬٧٧٠  ‐  ٩٩٬٢٤١  ‐  ‐  ٨٦١٬٥٢٩  نقد وما 

  ٣٬٨٤٥٬٥٩٥  ٧٬٧٢٦  ‐  ‐  ‐  ٣٬٨٣٧٬٨٦٩  ذمم مدينة تجارة 

ة    ١٠٦٬٢٣٤  ١٠٦٬٢٣٤  ‐   ‐   ‐   ‐  أخرىموجودات مال
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٤٩  

٣٣  ة (تتمة)   اسات إدارة المخاطر المال  أهداف وس

مخاطر السيولة

ة. تدير ال األدوات المال اطات المتعلقة  االرت ات  تأم السيولة الالزمة للوفاء  كة صع خالل ضمان كة مخاطر السيولة لديها من  إن مخاطر السيولة  مخاطر مواجهة ال

حة متعدد ال المرا ل ائتما متجدد  سه ة  موجب اتفاق ل غ مسحوب  سه ضا  كة أ ة. إضافة إ ذلك، لدى ال اف ة  لغ توفر تدفقات نقد م مليون دوالر أم ٥٦٠عمالت 

كة  غضون    ٢٬١(  عات ال ة فوات مب س  ما يتم 
ً
ار رال سعودي). عادة ة الذمم الدائنة  غضون  يوم   ١٠٥إ    ٩٠مل س  

ً
تم عادة ــــخ الفوات و يوما من  ٦٠إ    ٣٠ا من تار

 . ــــخ الفوات   تار

كة    ة غ المخصومة لل ات المال سم    ٣١لخص الجدول أدناە استحقاقات المطل سم    ٣١و  ٢٠٢٢د ة ومعدالت الفائدة٢٠٢١د ــــخ المدفوعات التعاقد نادا إ توار ، اس

ة. السوق   ة الحال

٣١   سم   ٢٠٢٢د

 خالل  

   سنة واحدة   من  سنوات  ٥من سنة إ عسنوات  ٥أ   المجم

  ١٬١٦٩٬٣٩٣  ‐  ٠٠٠٬٠٤١  ٩٬٣٩٣٢٠١٬  ذمم دائنة تجارة

ة أخرى  ات مال   ٧٩٤٬٥٦٣  ‐  ‐  ٧٩٤٬٥٦٣  مطل

جارة  ات إ   ٨٧٢٬٠٤٥١٬  ٨١١٬١٦٩  ١٧٩٬١١٧  ٥٨٦٬٥٥  مطل

  ١٠٬٩٦٠٬٧١٥  ‐  ٨٬٣٣٢٬٤١٥  ٢٬٦٢٨٬٣٠٠  الدين

ع   ٥٤٣٬٠٧١٣٬٩  ٨١١٬١٦٩  ٢٣٥٬٦٥١٨٬  ٨٤٢٬٧٤٬٥٠  المجم

سم  ٣١   ٢٠٢١د

  خالل

عسنوات  ٥أ من   سنوات ٥من سنة إ   سنة واحدة    المجم

  ٨٣٦٬٤٧٤  ‐  ‐  ٨٣٦٬٤٧٤  ذمم دائنة تجارة

ة أخرى  ات مال   ١٬١٢٠٬٦٦٦  ‐  ‐  ١٬١٢٠٬٦٦٦  مطل

جارة  ات إ   ٣٩٣٬٦٨٨  ١٥٦٬٣٢٢  ١٨١٬٨٧٦  ٥٥٬٤٩٠  مطل

  ١٣٬٧٨٥٬٠١٤  ١٬٦٥٢٬٤٨٦  ١٠٬٢٠٣٬٨٠٦  ١٬٩٢٨٬٧٢٢  الدين

ع   ١٦٬١٣٥٬٨٤٢  ١٬٨٠٨٬٨٠٨  ١٠٬٣٨٥٬٦٨٢  ٣٬٩٤١٬٣٥٢  المجم

كز المفرط للمخاطر   ال

مكن ة  كون لديها خصائص اقتصاد م الجغرا أو  شطة  ذات اإلقل شطة عمل مماثلة أو أ ك عدد من األطراف  أ ش كز عندما  تج ال ب  تأثر قدرتهم ع الوفاء  ي س أن ت

امات   س ألداءاالل ات إ التأثر ال ك ش ال ة أو ظروف أخرى. و اس ة أو الس ات  الظروف االقتصاد التغ ل مماثل لتأثرها  ش ة  التطورات ال تؤثر ع قطاع  التعاقد كة  ال

كة ع محفظة متنوعة من مصادر اإليرادات.  حافظ ال
ُ
كز المفرط للمخاطر، ت . ولنتفادى ال افة المنتجات  أعمال مع م ترك المخاطر ع أنه منخفض. يتم بيع  كة بتقي تقوم ال

كز المفرط.  كة ال تتوقع أي مخاطر ناتجة عن ال كة األم فإن ال ونها ال ك ول كة سا   إ 
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٣٣  ة (تتمة)   اسات إدارة المخاطر المال  أهداف وس

إدارة رأس المال

س ألغراض إدارة رأس مال   كة. إن الهدف الرئ الذي  ة األخرى العائدة إ مساه ال ات حقوق المل اط شتمل رأس المال ع رأس المال وجميع احت كة،  كةال ه ال  إل

مة للمساهم.    من إدارة رأس المال هو زادة الق

ات ال   الت  ضوء التغ ل رأس المال وجراء التعد دارة ه كة ب ل رأس المال أو تقوم ال ة. ومن أجل الحفاظ ع ه ات التعهدات المال ة ومتطل تطرأ ع الظروف االقتصاد

ال تراقب  دة.  جد حصص  إصدار  أو  المساهم  إ  المال  رأس  إعادة  أو  للمساهم  األراح  توزعات  مدفوعات  ل  بتعد كة  ال تقوم  قد  له،  ة  تعد س استخدام  المال  رأس  كة 

ة،  ع رأس المال زائدا صا الدين. المديون قسمة صا الدين ع مجم وذلك 

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ات ع المطل   ١٦٬٤٢٧٬٣٥٥  ١٢٬٧٩٥٬٩٥١  مجم

ماثله   )٩٦٠٬٧٧٠(    ) ٤١٤٬٨٣٧(  ناقصا: النقد وما 

  ١٥٬٤٦٦٬٥٨٥  ١٢٬٣٨١٬١١٤  صا الدين

ة    ١٦٬٤٦٩٬٢٧٢  ١٥٬٤٧٧٬٢٨٦  حقوق المل

مة العادلة الت الق ة والمتعلق بتعد ة  حقوق المل ا م م ا لغ الم   )٦٢٠٬٨٧٤(    ) ٦٢٠٬٨٧٤(  ناقصا: الم

ة المعدلة   ١٥٬٨٤٨٬٣٩٨  ١٤٬٨٥٦٬٤١٢  حقوق المل

 الدين   ٣١٬٣١٤٬٩٨٣  ٢٧٬٢٣٧٬٥٢٦  رأس المال وصا

ة  ة المديون   ٪٤٩  ٪٤٥  س

ة  ٣٤ د  التقل ة وغ د ثمارات التقل ل واالس   التم

ة:  د ة وغ تقل د ثماراتها إ تقل كة واس ل ال ل تم يوضح الجدول أدناە تفاص

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ماثله    نقد وما 

  ٨٦٣٬٦٠٣  ٥٦٬٣٤٧  حساب جار  ‐

ما  ذلك الودائع ذات   ‐ حة متداولة ( ت)مرا   ٩٧٬١٦٧  ٣٥٨٬٤٩٠  األجل الثا

دي  التقل ماثله غ   ٩٦٠٬٧٧٠  ٤١٤٬٨٣٧  النقد وما 

٣١   سم سم  ٣١  ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

  الدين

ة ‐ د   ١٬٠٧٨٬٩١٨  ‐  قروض تقل

جار  ‐   ٣٠٩٬٢٩٩  ٣٠٧٬١٣٠  عقود إ

ل األجل دي ط   ١٬٣٨٨٬٢١٧  ٣٠٧٬١٣٠  دين تقل

حة ‐   ١٠٬٩٩٥٬٩٤٠  ٨٬٥٩١٬٥٧٠  مرا

ة السعودي  ‐ ة الصناع   ٣٩٧٬٥٨٣  ٢٧٧٬٤١٨  صندوق التنم

ة ‐ د الت أخرى غ تقل   ٥٩٦٬٢٧٣  ٨٩٥٬٦٤٣  سه

ل األجل  دي ط  تقل   ١١٬٩٨٩٬٧٩٦  ٩٬٧٦٤٬٦٣١  دين غ

ع الدين   ١٣٬٣٧٨٬٠١٣  ١٠٬٠٧١٬٧٦١  مجم
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 أرقام المقارنة ٣٥  

ة ل٢٠٢٢خالل  ات المعاي الدول ف وفقا لمتطل ات إعادة التص عض عمل جب إجراء  عض األرصدة وخلصت إ أنه  م عرض  كة تقي ر الما المعتمدة، أعادت إدارة ال لتق

ة المقارنة لسنة  ل القوائم المال ه، قامت اإلدارة بتعد ة. وعل ة السعود ة الع ه  و القوائ  ٢٠٢١ الممل ات   .٢٠٢١يناير  ١م المال كن لعمل ع النحو المخت أدناە. لم 

قاة.  ف أي أثر ع صا الدخل واألراح الم إعادة التص

قا  فالمدرجة سا فه   إعادة التص لغ المعاد تص   الم

    قائمة المركز الما
سم  ٣١ما     ٢٠٢١د

ماثله (    ٩٦٠٬٧٧٠  ٤٢٬١٧٦  ٩١٨٬٥٩٤  )١نقد وما 

ع الموجودات المتداولة   ٦٬٩٨٦٬٣٤٥  ٤٢٬١٧٦  ٦٬٩٤٤٬١٦٩  مجم

ع الموجودات    ٣٢٬٨٩٦٬٦٢٧  ٤٢٬١٧٦  ٣٢٬٨٥٤٬٤٥١  مجم

  ٨٧٢٬٣٠٣  )٣٤٬٢٥٤(   ٩٠٦٬٥٥٧) ١منافع الموظف ( 

ات غ المتداولة  ع المطل   ١٢٬٤٠٧٬٨١٢  )٣٤٬٢٥٤(   ١٢٬٤٤٢٬٠٦٦  مجم

  ٧٦٬٤٣٠  ٧٦٬٤٣٠  ‐  )١الجزء المتداول (  ‐منافع الموظف 

ات المتداولة  ع المطل   ٤٬٠١٩٬٥٤٣  ٧٦٬٤٣٠  ٣٬٩٤٣٬١١٣  مجم

ات ع المطل   ١٦٬٤٢٧٬٣٥٥  ٤٢٬١٧٦  ١٦٬٣٨٥٬١٧٩  مجم

ات  ة والمطل ع حقوق المل   ٣٢٬٨٩٦٬٦٢٧  ٤٢٬١٧٦  ٣٢٬٨٥٤٬٤٥١  مجم

  ٢٠٢١يناير  ١ما  

ماثله (    ٦٢٤٬١٩١  ٣٨٬٣٤٦  ٥٨٥٬٨٤٥  )١نقد وما 

ع الموجودات المتداولة   ٥٬٥٤٢٬٢٧٣  ٣٨٬٣٤٦  ٥٬٥٠٣٬٩٢٧  مجم

ع الموجودات    ٣٣٬٥٤٣٬٤٢٨  ٣٨٬٣٤٦  ٣٣٬٥٠٥٬٠٨٢  مجم

  ٨٨٤٬٥٢٦  )٢٨٬٨٨٦(   ٩١٣٬٤١٢) ١منافع الموظف ( 

ات غ المتداولة  ع المطل   ١٦٬١٢٠٬٧١٨  )٢٨٬٨٨٦(   ١٦٬١٤٩٬٦٠٤  مجم

  ٦٧٬٢٣٢  ٦٧٬٢٣٢  ‐  )١الجزء المتداول (  ‐منافع الموظف 

ات المتداولة  ع المطل   ٣٬٤١٣٬٨٤٤  ٦٧٬٢٣٢  ٣٬٣٤٦٬٦١٢  مجم

ات ع المطل   ١٩٬٥٣٤٬٥٦٢  ٣٨٬٣٤٦  ١٩٬٤٩٦٬٢١٦  مجم

ات  ة والمطل ع حقوق المل   ٣٣٬٥٤٣٬٤٢٨  ٣٨٬٣٤٦  ٣٣٬٥٠٥٬٠٨٢  مجم

ــح والخسارة والدخل الشامل اآلخر   قائمة ال

ة  للسنة  سم  ٣١المنته   ٢٠٢١د

ة أخرى ل شغ )٣٥٬٩٣٣(  ‐  )٢( إيرادات ومصارف    )٣٥٬٩٣٣(  

ل (  شغ ــح ال   ٢٬٧٨٨٬٢٠١  )٣٥٬٩٣٣(   ٢٬٨٢٤٬١٣٤  ) ٢ر

  ‐  ٣٥٬٩٣٣  )٣٥٬٩٣٣(  (٢)صا –مصارف أخرى 

ة   قائمة التدفقات النقد

ة   سم  ٣١للسنة المنته   ٢٠٢١د

ات متداولة أخرى مستحقات   ٣٤٢٬٧٣٨ (٣٩٬٠٣٩) ٣٨١٬٧٧٧  ومطل

  ١٠٠٬١٥٠ ٤٣٬٢٣٣  ٥٦٬٩١٧  )١مخصص منافع الموظف ( 

ات    ٤٩٧٤٬١٤٤٬  ٤٬١٩٤  ٤٬١٤٠٬٣٠٣  النقد الناتج من العمل

ة ( ل شغ شطة ال   ٣٬٨٢٨٬١٢٠  )٢٠٠٬٠٣٣(   ٤٬٠٢٨٬١٥٣  )٣صا النقد الناتج من األ

شطة  ثمارة ( صا النقد الناتج من األ   ١٩١٬٥٥٩  )٦٬٦١١(   ١٩٨٬١٧٠  )٣االس

ة (  ل شطة التم   )٣٬٦٨٣٬١٠٠(   ٢١٠٬٤٧٤  )٣٬٨٩٣٬٥٧٤(   )٣صا النقد المستخدم  األ

ماثله (  ادة  النقد وما    ٣٣٦٬٥٧٩  ٣٬٨٣٠  ٣٣٢٬٧٤٩  )١صا ال

ة السنة (  دا ماثله     ٦٢٤٬١٩١  ٣٨٬٣٤٦  ٥٨٥٬٨٤٥  )١نقد وما 

ة السنة ( نقد وما    ٩٦٠٬٧٧٠  ٤٢٬١٧٦  ٩١٨٬٥٩٤  )١ماثله  نها

موجودات للخطة، ومع ذلك، فإن هذ ) ١ قا  ة سا ث تمت معاملة هذە األرصدة النقد ة مع منافع الموظف ح عض األرصدة النقد قا خصم  فتم سا ە األرصدة ال ت بتع

ة الدو رقم   ار المحاس موجب مع ات ذات الصلة وعرضها ع أساس  ١٩موجودات الخطة  ف النقد والمطل عادة تص ه، قامت اإلدارة ب ناًء عل ". و "منافع الموظف

 . ات متداولة، ع التوا موجودات متداولة ومطل  إجما   

ة   ) ٢ ل شغ د "إيرادات ومصارف  ة، تم تحد ة األساس ة الدو للقوائم المال ات مختلفة. وفقا للممارساتكجزء من تصور مجلس معاي المحاس أخرى" ع أنها تخضع لتفس

لغ   م ة أخرى"  ل شغ ف "إيرادات ومصارف  كة، تم تص م ال ناًء ع إعادة تقي ة و ة وتم عرضها ضمن "الدخل   ٣٥٬٩الدول ل شغ شطة  مليون رال سعودي ع أنها أ

ات".   من العمل



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

 إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  غير ذلك) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٥٢  

ف٢٠٢١ح سنة   ) ٣ ال عرض ت ثمارة،   ، قامت اإلدارة  شطة االس ة واأل ل شطة التم ة كجزء من األ ل المقبوضة  قائمة التدفقات النقد يرادات التم ل المدفوعة و التم

. خالل سنة  ة  قائمة التدفق٢٠٢٢ع التوا ل شغ شطة ال ل المقبوضة كجزء من األ يرادات التم ل المدفوعة و ف التم ال ناًء، اختارت اإلدارة عرض ت ة، و ات النقد

ف أرقام المقارنة لسنة  ه أعادت تص  . ٢٠٢١عل  

د ٣٦ ة له ١٩‐األثر الناتج عن (كوف  ) واالستجا  

د شـــار كوف ة الن شـــطة   ١٩‐اســـتجا ل محتمل لأل تب ع ذلك من تعط ـــكة فيها، وما ي ة دول مجلس التعاون الخل والمناطق األخرى ال تعمل ال ة واالقتصـــاد االجتماع
شـاء فرق  ما  ذلك إ ة،  ا واتخذت سـلسـلة من اإلجراءات الوقائ ل اسـ شـ اتها  م آثارە ع عمل ات إدارة األزمات المتواصـلة، لضـمانهذە األسـواق، قامت اإلدارة بتقي وعمل

ة فعالة  مواقعها إضــافة إ صــحة وســالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع عموما، وكذلك لضــمان اســتمرارة تو   ع ذلك، نفذت اإلدارة برامج وقائ
ً
رد منتجاتها إ أســواقها. عالوة

د كوف ص أثر المخاطر المتعلقة  اتها التجارة.  ١٩‐خطط طوارئ من أجل تقل ة استمرارة عمل   وحما

ة   الت جوه ستدع الحاجة إ إجراء تعد ، لم  م الحا ة  بناًء ع التقي ة للسنة المنته سم   ٣١القوائم المال . ٢٠٢٢د

  

ا  ٣٧  أوكران اع  ال

اير   اع الرو األوكرا  ف ــار   ٢٠٢٢دأ ال ، وأثر  الوقت نفســـــــــه ع أســـــــــعار األســـــــــهم  البورصـــــــــات. تطلب مســـــــ مما أدى إ ارتفاع حاد  أســـــــــعار النفط الخام والغاز الطب
ة المتوقاألحداث إعادة  مة والخسائر االئتمان كة لمخاطر االنخفاض  الق ام المتعلقة بتعرض ال اضات واألح ة واالف عض التقديرات المحاس م  فتقي ال ات ت عة. لم يتم إث

ة الوضـــــــــــع . ســـــــــــتواصـــــــــــل اإلدارة مراق اع الرو األوكرا ال ة  ا طة م ة، مرت ة،  هذە القوائم المال ة جوه ل ســـــــــــتدع  شـــــــــــغ ، لم  م الحا والتطورات المتالحقة. بناًء ع التقي
ة   ة للسنة المنته ة  القوائم المال الت جوه سم   ٣١الحاجة إ إجراء تعد   . ٢٠٢٢د

  أحداث الحقة ٣٨

سم  ٣١لم تقع أي أحداث الحقة هامة ب  ل  ٢٠٢٢د ة من ق ــــخ الموافقة ع هذە القوائم المال ة. وتار كون لها أثر جوهري ع هذە القوائم المال   مجلس اإلدارة وال قد 




